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สาร

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ทีมี่พระปฐมบรมราชโองการท่ีว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า ๖๐ ปี  
ทรงอุทิศพระวรกายอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อยทรงงานอยู่ตลอดเวลา ด้วยน�า้พระราชหฤทัยมุ่งหวังให้ประชาชน
ของพระองค์ พ้นจากความทุกข์ยาก ล�าบาก ในการด�าเนินชีวิต

การย่างพระบาทเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ด้วยตั้ง
พระราชหฤทยัจะศกึษาข้อมูลจากสภาพความเป็นอยู ่และวถิชีวีติอย่างแท้จรงิก่อนทรงคดิพจิารณาพระราชทาน
พระราชด�าริให้เจ้าหน้าที่น�าไปปฏิบัติแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุม เรียบง่าย รวดเร็ว และเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทรงงานที่มิเคยหยุดยั้งในแต่ละพื้นที่ ก่อก�าเนิดโครงการ 
อันเนือ่งมาจากพระราชด�ารมิากกว่า ๔,๔๔๗ โครงการ เมือ่กาลเวลาผ่านไป... มเีกรด็เรือ่งราว เรือ่งเล่าต่างๆ ที่ 
น่าสนใจ เป็นประโยชน์อย่างมากมาย หลายเรือ่งราวทีไ่ม่เคยรูม้าก่อน หากมไิด้ตามเสดจ็หรอืเข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด  
ในครั้งนี้จึงน�าเรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟัง…

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้สนใจทั่วไปเพราะนอกจาก
ได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้ว ยังเพลิดเพลินกับเนื้อหาภายในเล่มซ่ึงเป็นเรื่องจริงจาก
ความรู้ ประสบการณ์ของผู้เล่าเร่ืองในแต่ละบทแต่ละตอน ที่สามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้ในการท�างานและ
การด�าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

 นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์
 เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์



ค�ำน�ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเสด็จพระราชด�าเนินไปทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ กล่าวกันว่า ไม่มีแห่งหนต�าบลใดที่ไม่เคย
ย่างพระบาทไปถึงและไม่ว่าจะเสด็จฯ ไป ณ ที่ใด ความร่มเย็นเป็นสุขก็พลันบังเกิดมี ที่ร้อนก็กลับกลาย
เป็นเยน็ มดืกก็ลายเป็นสว่าง ทีแ่ห้งแล้งกันดารกลบัชุม่ชืน้ ทีล่�าบากยากไร้ก็ลมืตาอ้าปากได้ ด้วยพระบารมี
และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงล�าบากตรากตร�าพระวรกายเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ทรงย่อท้อ เสด็จฯ
รอนแรมไปด้วยน�้าพระทัยและพระเมตตาหวังให้ราษฎรของพระองค์อยู่อย่างมีความสุข ประหนึ่งบิดา
อาทรบุตรและราษฎรก็เทิดทูนพระองค์ยิ่งด้วยปิตุรงค์

และจากการทรงงานเพ่ือประชาชน การเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงงานในแต่ละครั้งจะมีเกร็ด
เล็กเกร็ดน้อยที่ได้จากพระองค์ท่านเอง หรือผู้ติดตามเสด็จ หรือแม้แต่ประชาชนผู้มาเฝ้าฯ รับเสด็จ  
หนงัสอื “ร้อยเรือ่งเล่า : เกรด็การทรงงาน” เล่มน้ี จงึได้รวบรวมทกุบท ทกุตอนทีเ่ป็นเกรด็เลก็ ๆ  น้อย ๆ  
ของเบือ้งหลังการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ทีท่รงห่วงใยราษฎรของพระองค์อย่างเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน โดยมิทรงค�านึงว่าคนเหล่านั้นเป็นใคร นับถือศาสนาใด นับเป็นเรื่องเล่าและความทรงจ�า 
อันทรงคุณค่าน�ามาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลก
ที่ทรงงานหนักและยาวนานถึงเพียงนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ... 

ทัง้นี ้ส�านกังาน กปร. ได้รบัเกียรตจิาก คณุวมิลพรรณ ปิตะธวชัชยั ผูม้คีวามสามารถในการเขยีน
หนังสือที่ใช้ภาษาง่ายๆ แต่น่าประทับใจ มาช่วยเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ให้ภาษาของหนังสือ 
มีความสละสลวยน่าอ่าน เข้าใจง่าย มีความหมายชัดเจน ตรงกับความรู้สึกของผู้เล่าอย่างลึกซึ้งกินใจ  
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ส�านักงาน กปร.
พฤศจิกายน ๒๕๕๗



สารบัญ

 แรงบันดาลพระราชหฤทัย ๑

ถนนหวยมงคล: ปฐมบทแห่งการพัฒนา ๕

คนในแบงค์: เกิดอ่างเก็บนํ้าเขาเต่าและแนวคิดปรับปรุงดิน ๑๑

วังแห่งโครงการการเกษตรเพื่อประชาชน ๑๗

นํ้าพระราชหฤทัย ๓๕

โคนม: อาชีพพระราชทาน อาหารทรงคุณค่า ๔๓

พัฒนาดอยกันดารดวยโครงการหลวง (พื้นที่สูง) ๕๒

ขอใหคิดถึงประชาชนเหมือนลูก ๕๖

แม่แบบการพัฒนาในภูมิภาค ๖๒

กปร. หน่วยประสานงานที่สําคัญยิ่ง ๗๔

จากตนหญาสู่กําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ๘๓

“ยึกยือ” นํ้ากํ่า ๘๘

พระเมตตาแผ่ทั่วหลา ๙๓

ถนนดิสโก: ท่วงทํานองแห่งการพัฒนา ๑๐๐

ทฤษฎีใหม่: แนวคิดใหม่ที่ใหชีวิตใหม่ ๑๐๗

หนา



หนา

หวยซอน-หวยซั้ว สัญลักษณ์ความสัมพันธ์สองแผ่นดิน ๑๑๓

นํ้าท่วมบรรเทา ดวยนํ้าพระทัย  ๑๒๕

พลิกฟนผืนดินดวยพระบารมี ๑๓๓

เพียงพอเพื่อพอเพียงตามพระราชดําริ ๑๓๙

ทรงมีความสุขที่ไดทําเพื่อประชาชน ๑๔๔

“เรารักพระเจาอยู่หัวของเรา” ๑๕๓

ภาพรวมเรื่องการพัฒนาที่ดิน ๑๕๙

คลองปลารองไห ๑๖๗

นักวิ่งนําขบวน ๑๗๑

เกร็ด “สกลนคร” ๑๗๔

ยุทธศาสตร์พระราชทาน ๑๗๘

ชาวบานเปนครู ๑๘๓

บรรณานุกรม  

เอกสารอางอิง  

คณะจัดทําหนังสือ  













5เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงตัง้พระราชหฤทยัหลงัจากเสด็จขึน้ครองสริริาช

สมบัติแล้วว่า จะทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน

ไทยทั้งประเทศให้ดีขึ้น

 ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมเยียน

ราษฎรจึงเป็นภาพที่คุ ้นตาพสกนิกรไทยตลอดมา พระองค์เสด็จไปในทุกพื้นที่  

แม้จะอยูไ่กล จะทรุกันดาร ล�าบาก ทรงไต่เขาทรงบกุป่า ทรงลยุน�า้ลยุโคลนโดยมคิ�านงึ

ถึงความยากล�าบากเพื่อทรงสัมผัสข้อเท็จจริงจากปากชาวบ้าน และทรงน�ากลับไปหา

ทางช่วยเหลือ

“ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๕ ตอนนั้นลุงอายุประมาณ ๒๒ ปี จ�าได้ว่า

ในหลวงทรงขับรถจี๊ป พระที่นั่งเข้ามาในหมู่บ้าน แล้วรถมาติดหล่มอยู่ที่ถนนทางเข้า

หมู่บ้าน ชาวบ้าน รวมทั้งลุง ก็ช่วยกันยกรถพระที่น่ังที่ตกหล่ม หลังจากน้ันชาวบ้าน

ก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ เมื่อชาวบ้านได้กราบทูลถึงปัญหาเรื่องไม่มีถนน ในเวลาไม่นาน 

ในหลวงก็ทรงพระราชทานการสร้างถนนให้หมู่บ้าน” ลุงซิ่ว เทียนอิ่ม ชาวบ้านบ้าน 

ห้วยมงคล ต�าบลทับใต้ อ�าเภอหัวหิน เล่าย้อนความหลัง

ปฐมบทแห่งการพัฒนา
ถนนห้วยมงคล:



6 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

เรือ่งการเดนิทางจากตัวอ�าเภอหวัหนิเข้าไปบ้าน
ห้วยมงคลในขณะนั้น

ถนนห้วยมงคล ต�าบลทบัใต้ อ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 

คือ ปฐมบทแห่งการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่จะ

เกิดขึ้นอีกมากมายในเวลาต่อมา 

ในเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปประทบัแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 

เสด็จฯ ผ่านหมู่บ้านห้วยมงคล ต�าบลทับใต้ อ�าเภอหัวหิน เน่ืองจาก

เส้นทางกันดารไม่มีถนน รถยนต์พระที่นั่งติดหล่ม ชาวบ้านแถบนั้นได้

ออกมาช่วยเจ้าหน้าที่ทหาร ต�ารวจ ช่วยกันออกแรงดันรถพระที่นั่งให้

หลุดจากหล่มและสามารถแล่นต่อไปได้ในที่สุด 

 ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถามชาวบ้านว่า... 

“หมู่บ้านนี้ มีปัญหาอะไรบ้าง...” 



7เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ชาวบ้านก็กราบบังคมทูลว่า.. “ปัญหาใหญ่

ที่สุด คือไม่มีถนน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว จึงได้พระ

ราชทานรถบูลโดเซอร์ให้ต�ารวจตระเวนชายแดน 

ค่ายนเรศวร ไปใช้ในการด�าเนินการสร้างถนน ใช้

เวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นก็แล้วเสร็จ ชาวบ้าน 

ห้วยมงคล จงึได้ใช้ “ถนนพระราชทาน” ประชาชน

ชาวห้วยมงคลจึงมีถนนใช้เพื่อการเดินทางขน

ผลผลิตออกสู่ตลาดหัวหินเพื่อจ�าหน่าย โดยใช้เวลา

เพียง ๑๕ - ๒๐ นาทีเท่านั้น

โครงการสร้างถนนสายห้วยมงคลนี ้พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้บริหารส�านักงาน กปร. 

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ มีความตอนหนึ่งว่า

“ในระยะปี ๙๕ เราก็เริ่มท�าที่ข้างในถึง

หนองพลับที่โครงการห้วยสัตว์ใหญ่อะไรน้ัน 

แต่ก่อนนี้เข้าไม่ได้ เราเข้าไปในนั้นปี ๙๕ เมื่อ

ได ้รถบูลโดเซอร ์แล ้วเอาไปให้ค ่ายนเรศวร 

ให้สร้างถนนให้ไถถนนเข้าไปห้วยมงคล ซ่ึง

เดี๋ ยวนี้ห ้วยมงคลเรื่ อง เ ล็ก ๒๐ นาทีก็ถึ ง 

ตอนนั้นเราเข้าไปตั้งแต่ ๘ - ๙ โมงเช้า เข้าไปถึง 

ร่วมบ่ายโมง ไปรถพวกรถจี๊ปเข้าไปเข็นไป ลาก

เข้าไปในนั้น...”

ถนนสายห ้วยมงคล ระยะทาง ๑๑.๕ 

กิโลเมตร นับเป ็นโครงการอันเ น่ืองมาจาก 

พระราชด�าริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรก 

เปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการพัฒนา ที่ต่อมาได้

รับการขยายผลการด�าเนินงานสู่การพัฒนาชนบท

ทั่วราชอาณาจักร

ถนนสายนี้ ได ้น� าความสุขมาสู ่ ราษฎร

ในหมู ่บ ้าน เน่ืองด้วยสามารถน�าผลิตผลจาก

อาชีพเกษตรกรรมออกไปจ�าหน่ายได้เป็นผลดี  



8 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

การประกอบอาชีพและการด�ารงชวีติในด้านต่างๆ มคีวาม

สะดวกเนื่องด้วยมีถนนเป็นทางสัญจรที่อ�านวยประโยชน์

นานัปการ ส่งผลให้เศรษฐกจิชมุชนดขีึน้ ท้องถิน่ได้รบัการ

พัฒนา และมีความเจริญติดตามมาหลายด้าน

ลุงรวย  งามข�า ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว เคยเล่า 

ไว้ว่าบ้านห้วยมงคลน้ีอยู ่ทั้งใกล้และไกลตลาดหัวหิน  

ใกล้เพราะระยะทางที่ห่างกันไม่ก่ีกิโลเมตร แต่ไกลเพราะ 

ไม่มีถนน หากชาวบ้านจะขนผักไปขายที่ตลาดหัวหินต้อง

ใช้เวลาเป็นวัน ๆ  ห่างไกลความเจริญถึงเพียงนี้ แต่วันหนึ่ง 

กลับมีรถยนต์คันหน่ึงมาตกหล่มอยู ่ที่หน้าบ้านลุงรวย  

“...บ้านห้วยมงคลนี้อยู่ทั้งใกล้และไกล
ตลาดหัวหินใกล้เพราะระยะทาง

ที่ห่างกันไม่กี่กิโลเมตร 
แต่ไกลเพราะไม่มีถนน...”

เมื่อเห็นทหารกว่าสิบนายระดมก�าลังกันมาช่วยรถคันน้ันข้ึนจากหล่ม ลุงรวย 

ผูร้วยน�า้ใจสมชือ่กกุ็ลกีจุอออกไปช่วย ท้ังงดั ท้ังดนั ทัง้ฉดุ จนทีส่ดุรถกห็ลุดจากหล่ม

เมื่อรถขึ้นจากหล่มแล้ว ลุงรวยจึงได้รู้ว่ารถที่ตัวทั้งฉุดทั้งดึงนั้นเป็นรถยนต์

พระที่นั่งและคนในรถนั้นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ แม้จะตื่นเต้นตกใจที่ได้เฝ้าในหลวงอย่างไม่คาดฝัน แต่ลุงรวยก็ยังจ�าได้ว่าวัน

นั้นในหลวงมีรับสั่งถามลุงว่า หมู่บ้านนี้มีปัญหาอะไรบ้าง

ลุงรวยได้กราบบังคมทูลว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดคือไม่มีถนน วันนั้นนอกจากลุง

รวยจะโชคดีได้รบัพระราชทานเงนิก้นถงุจ�านวน ๓๖ บาท ซ่ึงลุงน�าเกบ็ไปใส่หบีบชูา 

ไว้เป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี้แล้ว อีกไม่นานหลังจากนั้นลุงรวยก็เห็นต�ารวจพลร่ม 

ถนนห้วยมงคลในปัจจุบัน

เสด็จฯ ไปถนนห้วยมงคลขณะกำ�ลังก่อสร้�ง



9เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

กลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยกันไถดินที่บ ้านห้วยมงคล และ 

เพยีงหนึง่เดอืนเท่านัน้ ลุงรวยและชาวบ้านห้วยมงคล ก็ได้

ถนนพระราชทาน ถนนห้วยมงคลทีท่�าให้ชาวไร่ห้วยมงคล

สามารถขนพชืผักออกมาขายทีต่ลาดหวัหนิได้ภายในเวลา

เพียง ๒๐ นาที

ส�าหรับลุงซิว่ เทยีนอิม่ วยั ๘๒ ปี เป็นหน่ึงในคนเก่า

คนแก่ที่บ้านห้วยมงคล ต�าบลทับใต้ อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ มีอาชีพท�าสวนท�าไร่ต้ังแต่พ้ืนที่นี้ยังเป็น

ถิ่นทุรกันดาร ไม่มีถนนหนทางที่ได้มาตรฐาน โดยลุงซ่ิว

เล่าย้อนว่า แต่เดมิพืน้ทีห่มูบ้่านนีช้ือ่หมูบ้่านห้วยคต ต�าบล

หินเหล็กไฟ แต่ตอนหลังได้มีการเปลี่ยนเป็น หมู่บ้านห้วย

มงคล ต�าบลทับใต้

ในอดีตหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ป่า มีสัตว์ป่าอยู่มากมาย 

ทั้งเสือ ช้าง กระทิง ฯลฯ ซึ่งด้วยสภาพที่เป็นป่า ท�าให้การ

เดินทางเข้าออกจากหมู่บ้านไปในตัวเมืองหัวหินนั้น ถือว่า

เป็นเรือ่งทีล่�าบากยากเขญ็มาก แม้ว่าระยะทางจะไม่ได้ไกล

มาก แต่การเดินทางก็ทลัุกทเุล เพราะเป็นเส้นทางป่า เป็น

ร่องเป็นหล่ม ไม่มีถนนมาตรฐาน

ชาวบ้านในหมู ่บ้านนี้นั้น ส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชีพเกษตรปลูกพืชผัก เช่น ข้าวโพด ผักผลไม้ ที่จะ

ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เม่ือได้ผลผลิตต้องการ 

จะขายนอกพืน้ท่ีถ้าไม่มคีนซือ้หรอืพ่อค้ามารบัเองในพืน้ที่

ก็ต้องขนไปขายเองที่ตลาดหัวหิน ชาวบ้านบางคนก็ใช้วิธี

เดิน บางคนใช้รถเข็น บางคนใช้ปั่นจักรยาน ไปตามเส้น

ทางเดินด้วยเท้าสมยัก่อนอาจเรยีกทางเกวียน ใช้เวลาเดนิ

ทางเป็นวัน เป็นคืน กลางวันเดิน กลางคืนพักค้าง เสี่ยง

อันตรายอีกชั้นหนึ่ง บางครั้งต้องใช้เวลาถึง ๒ วัน ๒ คืน 

เพือ่จะน�าผลผลิตไปจ�าหน่ายทีต่ลาดหัวหิน ถ้าเป็นผลผลติ

เช่นผักผลไม้หลายคราวยังไม่ถึงตลาดก็เน่าเสียก่อน

ถ้าจะให้เร็วต้องเช่าเหมารถจี๊ป เวลาน้ันมีอยู่ไม่ก่ี

คันที่มีลักษณะพิเศษสามารถบุกตะลุยได้ บดถนนที่ 

ทั้งขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อมีน�้าท่วมขังเป็นหย่อมๆ 

ได้ แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบเช่าเหมาถึงเที่ยวละ 

๕๐๐ บาท ซึง่ไม่คุม้กับราคาพชืผลทีข่ายได้ ในแต่ละ

เที่ยว ถ้ารถติดหล่มก็จบ ขายผลผลิตไม่ทันขาดทุน

ลุงซิ่ว  เทียนอิ่ม บอกว่า จ�าได้ว่าตอนที่มี

การน�ารถมาเกลีย่หน้าดนิท�าถนนในหมูบ้่าน ดใีจมาก 

นัง่ดกูารท�าถนนทกุวนัจนถนนเสรจ็ หลงัจากทีม่ถีนน 

การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็สะดวกขึ้น จากที่เคย

ใช้เวลาน�าผลผลิตไปขายที่ตลาดหัวหิน ๒-๓ วันพอ

มีถนนแล้วใช้เวลาเพียง ๒๐ นาที ก็ถึงตลาดหัวหิน

แล้วและหลังจากมีถนนความเจริญต่าง ๆ ก็เริ่มเข้า

มาถึงหมู่บ้าน

วันนี้ถนนสายห้วยมงคลจึงนับเป็นต้นแบบ 

เส้นทางบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์



10 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

เฉกเช ่นถนนทุกสายที่ เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง

เยี่ยมเยียนประชาชน เป็นถนนที่น้อมน�าหลักการด�าเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่พสกนิกร 

อันนับว่าเป็นมงคลชีวิตท่ียอดเยี่ยมที่สุด มิใช่เฉพาะแก่

ชาวบ้านห้วยมงคล อ�าเภอหวัหนิเพยีงเทา่นัน้ หากแต่เป็น

มงคลแก่พสกนกิรชาวไทยทัว่ประเทศ ด้วยเป็นถนนมงคล

สายเริม่แรก ทีน่�าไปสูโ่ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการที่กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ก่อ

ให้เกิดการพัฒนาอย่างทรงคุณค่าทั้งในด้านการพัฒนา

ทรัพยากรน�้า ดิน ป่าไม้ อาชีพ การศึกษา สาธารณสุข 

การเกษตร การประมง เทคโนโลยีและการคมนาคมใน

ทุกวันนี้

พ ร ะมหากรุณา ธิ คุณขอ งพระบาทสม เ ด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว ปกแผ่คุ้มเกล้าประชาชนชาวไทยทั้งปวง

ทั่วประเทศ น�าความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ราษฎรโดยถ้วน

หน้า ทัง้ยงัน�าความร่มเยน็เป็นสขุมาสูอ่าณาประชาราษฎร์

ทัง้ในชนบทและชมุชนเมอืงของไทย ตลอดจนของประเทศ

เพือ่นบ้าน ท�าให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีส่ขุสบายตามอัตภาพ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เลี้ยงชีพ สอดคล้องกับ 

พระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่คณะผู้บริหารส�านักงาน

เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต เมื่อ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒  

ความตอนหนึ่งว่า

 “...การน�าความเจริญ การพัฒนาไปสู่ชนบท

หมายถึงไปสู่ประชาชนในชนบทนั้น มีเหตุผลหลาย

ประการ เหตุผลใหญ่ที่สุดข้อแรกก็คือมนุษยธรรม 

ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ท่ีอยู่ร่วมประเทศกับเรา...

เหตุผลท่ีสองท่ีจะต้องพฒันาชนบทน้ันคือ เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยของบ้านเมือง เพื่อความก้าวหน้านอกเหนือ

จากมนุษยธรรม”

ถนนห้วยมงคลปฐมบทแห่งการพัฒนาน้ี จึง

เหมอืนกับต้นน�า้ล�าธารแห่งพระมหากรณุาธคิณุทีจ่ะไหล

เอิบอาบไม่ขาดสายไปในทุกพ้ืนท่ีท่ีมีราษฎรหรือพสก

นิกรของพระองค์อยู่ �

“...วันนี้ถนนสายห้วยมงคล
จึงนับเป็นต้นแบบเส้นทางบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์เฉกเช่น
ถนนทุกสายที่เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชน...”



11เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ในฤดูร้อนของทุก  ๆ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จะเสด็จฯ ประทับแรม ณ วังไกลกังวล จากนั้นก็จะเสด็จฯ 

เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

โดยจะขับรถยนต์พระที่นั่ง (รถจี๊ป) ด้วยพระองค์เอง เส้นทาง

เสด็จพระราชด�าเนินส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

หมูบ้่านเขาเต่า ต�าบลหนองแก อ�าเภอหัวหนิ เป็นหมูบ้่าน 

ริมทะเล ราษฎรส่วนใหญ่ยากจน ขาดแคลนน�้าจืดส�าหรับ

อุปโภคบริโภค และท�ากสิกรรม และช่วงน�้าทะเลขึ้นน�้าก็จะ

ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร

ครูแล สังข์สุข อดีตครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลบ้าน 

เขาเต่า เล่าให้ฟังว่า

“บ้านเขาเต่า สมัยก่อนถนนยังเป็นทางคนเดิน ทาง

วัวเดิน ถนนลูกรังยังไม่มี แต่รถยนต์และรถจ๊ีปพอไปได้ครับ  

ส่วนแหล่งน�้าจืดในหมู ่บ้านไม่มี เพราะพื้นดินเป็นดินเค็ม  

อาศัยแหล่งน�้าจากบ่อน�้า ๒ แห่ง แห่งที่หนึ่งอยู ่ทางด้าน 

เสด็จฯ ไปทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายเข็มพืดเอกใต้ฐานเขื่อนดิน

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๐๖

เกิดอ่างเก็บน�้าเขาเต่า
คนในแบงค์:
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ทิศใต้ของหมู่บ้าน จากหมู่บ้านไปไม่ถึงครึ่งกิโลที่ชาวบ้าน

ใช้ส�าหรับด่ืม น�้าใช้ โดยการไปหาบมา เวลาเขาหาบก็

เดินตามทางที่พระเจ้าอยู่หัวขับรถผ่าน พระองค์คงจะได้

พบเห็นและคงจะได้ซักถามอยู่บ้าง”

ในปี ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้

เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านเขาเต่า ต�าบล

หนองแก อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอด

สองข้างทางเข้าหมู ่บ้านส่วนใหญ่ จะเป็นไร่สับปะรด

เพราะเป็นพืชทนแล้งได ้ จากนั้นไม ่นานนัก ก็เกิด 

เหตุการณ์รถยนต์พระที่นั่งติดหล่มบริเวณชายเขาเต่า 

ท�าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรเห็น

ความยากล�าบากอันใหญ่หลวงของคนเล็ก ๆ ที่นี่ 

สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นไม่ไกล

จากจุดที่รถพระที่นั่งติดหล่ม คือ ภาพชาวบ้านหาบน�้า

ด้วยความเหนื่อยยาก และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริอ่างเก็บน�้าเขาเต่า

ในครั้งนั้น มีพระราชด�าริว่า หมู่บ้านเขาเต่า เป็น

หมู่บ้านริมทะเล ราษฎรส่วนใหญ่ยากจน ขาดแคลน

น�้าจืดส�าหรับอุปโภคบริโภค และท�ากสิกรรม และ

ช่วงน�้าทะเลขึ้นน�้าก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งกาด

ท�าให้ผลผลิตเสียหาย อีกทั้งพระภิกษุที่วัดเขาเต่าก็ได้

รับความเดือดร้อนเก่ียวกับน�้า จึงมีพระราชประสงค์  

“...จะช่วยเหลือโดยให้มีแหล่งน�้ำขึ้น ด้วยกำรก่อสร้ำง

เขื่อนดินปิดกั้นน�้ำทะเล ไม่ให้ไหลเข้ำตำมคลองที่

บริเวณโรงเจข้ำงเขำเต่ำ และเพื่อเก็บกับน�้ำฝนมิให้ไหล

ลงสู่ทะเล” ท�าให้เกิดอ่างเก็บน�้าส�าหรับราษฎร นับเป็น

โครงการตามพระราชด�าริแห่งแรกในเรื่องแหล่งน�้า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเล่าว่า 

“...เขำเต่ำก็ท�ำมำตั้งแต่ปี ๙๖ เขำเต่ำนั้นนะ เรำ

เข้ำไปปี ๙๖ เข้ำไปกับรถจี๊ปโปโล ไปจมเลนในตะกำด 

อ่างเก็บน�้าเขาเต่าระยะต้นใน

การก่อสร้างปี ๒๕๐๖



14 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

เป็นที่ที่น�้ำทะเลขึ้นมำแล้ว ถึงเวลำน�้ำลง มันก็เป็นเลน

อะไรก็ขึ้นไม่ได้ มีแต่ปูเปี้ยวท�ำอะไรไม่ได้...”

“...กเ็ริม่โครงกำรเขำเต่ำ ถ้ำเรำปิดตรงเขำเต่ำ น�ำ้

ฝนตกลงมำก็จะเป็นบึง เป็นอ่ำงเก็บน�้ำให้ได้ นำนไปก็

จำงท�ำประโยชน์ได้...”

“...ก็เอำปลำนวลจันทร์ทะเลจำกคลองวำน 

ประจวบคีรีขันธ์ไปปล่อย ให้ชำวบ้ำนตั้งเป็นกลุ่มที่จะ

เลี้ยงปลำนวลจันทร์ทะเล...”

ในปีเดียวกันนั้นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานพระราชด�าริให้สร้างอ่างเก็บน�้าเขาเต่า 

เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง และความเดือดร้อนของ

ราษฎรในการขาดแคลนน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช 

ทรัพย์ส ่วนพระองค์จ�านวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่

กรมชลประทาน สมทบกับเงินงบประมาณปกติ 

กรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการและเร่ิมก่อสร้าง

อ่างเก็บน�้านี้ เมื่อต้นปี ๒๕๐๖ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี

เดียวกัน มีลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ 

เมตร ความจุอ่างประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

นับเป็นโครงการแหล่งน�้าแห่งแรก 

นายจริย์  ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน 

เล่าว่า 

“เขาเต่าคล้าย ๆ ว่าเป็นบทเรียนแรก แหล่งไหนที่

ไม่มเีป็นแหล่งเก็บกักน�า้ก็จะรบัสัง่ให้ไปท�าพัฒนาเรือ่ย ข้ัน

แรกก็จะเป็นไปเก็บน�้าจืดไว้ แล้วก็อาจจะเสริมคันขึ้นมา

เก็บให้ได้มากขึ้น แล้วพอเก็บได้น�้าจืดแล้วก็ขยายพัฒนา

ลงไปว่า ถ้าน�้ามันมากพอก็จะท�าคลองแจกน�้าไปด้วยตาม

บริเวณที่มันไปได้ ตอนหลังที่ว่าอ่างเก็บน�้าทั้งหลายที่เคย

รับสั่งว่านอกจากจะช่วยน�้าจืดให้กับการเพาะปลูก แล้ว

อดีต ปัจจุบัน



15เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ก็อุปโภคบริโภคแล้ว ยังช่วยน�้าท่วมนะ ใช้เป็น

แก้มลิงได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นเรื่องมันขยาย

ผลมาเยอะ”

ไม่เพยีงแต่การก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้เขาเต่า 

เหตุการณ์ป ี  ๒๔๙๖ ที่ รถจี๊ปโปโลไปจม

เลนในตะกาด ยังท�าให้เป็นจุดเริ่มต้นของ 

“การพัฒนาปรับปรุงดิน” ที่เส่ือมคุณภาพ 

ของบ้านเขาเต่าที่ไม ่สามารถเพาะปลูกได้ 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงให ้

ผู้เช่ียวชาญด้านดินชาวต่างประเทศมาศึกษา

วิเคราะห์สภาพดิน

เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จฯ มายังเขาเต่า 

อีกครั้งในฐานะของ “ครู” ผู้เมตตา ไม่เพียงแต่

ทรงเป็นครูด้านแหล่งน�้าในการสร้างอ่างเก็บน�้า

เขาเต่า หากทรงเป็นครูสอนในเรื่องดิน น�้า และ 

ธรณีวิทยาแก่คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ของโรงเรียนวังไกลกังวล นับเป็นช่วงเวลา 

อันประเสริฐที่สุดของนักเรียนที่มีครู เป็น “ในหลวง” ครั้งนี้พระองค์ 

มีพระราชกระแสเกี่ยวกับเรื่องดิน สรุปความว่า 

“…ถ้ำดินอยู่เฉย ๆ  ไม่ได้ปลกูอะไร มนัไม่ท�ำงำน น่ีมนัท�ำงำน 

จะเห็นเป็นปม ๆ ถ้ำอยำกให้ดีใส่ถั่ว (ปลูกถั่วปรับปรุงดิน)...” 

การสอนในครั้งน้ีเป็นพระราชประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้

สภาพจริงเป็นการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ สะท้อนวิธีการ

แก้ไขปัญหาดินจาก “ดินที่เลวที่สุดในโลก” กลายเป็นดินที่ปลูกข้าว

ปลูกผักได้



16 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ลุงพนม  ช่อจันทร์ ชาวบ้านเขาเต่าได้เล่าเรื่องราวที่แสนประทับใจในเหตุการณ์ครั้ง

รถพระที่นั่งติดหล่มว่า บ่ายแก่  ๆ วันหนึ่ง ที่บริเวณชายเขา ลุงพนมกับเพื่อนก�าลังต้อนวัวไป 

กินน�้าแถบนั้นบังเอิญเหลือบไปเห็นรถจ๊ีปคันหน่ึงติดหล่มอยู่บริเวณใกล้ ๆ จึงเข้าไปช่วย 

เข็นรถ เข็นยังไงก็ไม่ขึ้น ชายที่ขับรถจึงเขียนหนังสือฝากให้มาส่งครูแลให้พาคนมาช่วยอีก 

ลุงพนมจึงถือหนังสือมาหาครูแล พอครูแลรู้จึงรีบเกณฑ์นักเรียนและชาวบ้านไปกัน ๒๐ คน 

ช่วยกนัเขน็ขึน้จนส�าเรจ็ ต่อมาจึงรูว่้าเป็นรถในหลวง...แต่ขณะทีเ่ขน็รถ ชาวบ้านไม่ได้สนใจว่า 

ผู้ท่ีขับรถคือใคร จนชายคนน้ันยื่นแบงค์ใบละ ๑ บาท ให้แล้วถามว่า “หนูเคยเห็นคน 

ในนี้ท่ีไหน” ลุงพนมตอบไปว่า “เคยเห็นแต่ในแบงค์ ไม่เคยเห็นตัวจริง” ชายคนนั้นถาม

ต่อว่า “เหมือนเรำไหม” ทันทีที่สังเกต ลุงพนมจึงรู้ว่าเป็นพระองค์ท่าน...

เมือ่โครงการอ่างเกบ็น�า้เขาเต่าก่อสร้างแล้วเสรจ็ ส่งผลให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีมนี�า้ส�าหรบั

อุปโภค-บริโภค ท�าการเกษตร ท�ากสิกรรมและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 

สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ ก่อนที่

อีกหลาย  ๆ สิ่งจะตามมา น�าความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของชาวบ้านเขาเต่า ทั้งการพัฒนา

โรงเรียน การสร้างสถานีอนามัย การสร้างถนนสายต่าง  ๆ รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับกลุ่ม

แม่บ้าน แม้แต่หน้ามรสุมที่ชาวบ้านไม่สามารถท�าประมงได้ ในหลวงก็ทรงเล็งเห็นถึงปัญหา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ฝึกทอผ้าบ้านเขาเต่าขึ้น 

อ่างเก็บน�้าเขาเต่าเป็นเสมือนการให้ก�าเนิดชีวิตแก่ผู้คนที่นี่อีกคร้ังและเป็นเรื่องเล่าที่

ชาวบ้านไม่เคยลืมเลือน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างคน

เล็ก  ๆ ในชุมชน กับพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของพสกนิกร

เรื่องคนในแบงค์: เกิดอ่างเก็บน�้าเขาเต่า ก็มีด้วยประการฉะนี้ �

“หนูเคยเห็นคนในนี้ที่ไหน” ลุงพนมตอบไปว่า 
“เคยเห็นแต่ในแบงค์ ไม่เคยเห็นตัวจริง”



17เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

สวนจิตรลดาอาจเป็นวังพระมหากษัตริย์องค์

เดียวในโลกนี้ที่เป็นสถานที่ทดลองโครงการนับไม่ถ้วน 

เพื่อผลประโยชน์ของราษฎร

พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน (Chitralada  

Villa Royal Residence) เป็นพระต�าหนักใน

พระราชวังดุสิต หรือที่ชาวบ้านทั่ว ๆ ไปมักเรียกกัน

ว่า “สวนจิตรลดำ” สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๕๖ ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณทุ่ง

ส้มป่อย ซึ่งเป็นทุ่งนาระหว่างพระราชวังสวนดุสิตกับ

วังพญาไท โดยโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุ่งส้มป่อยว่า สวนจิตรลดา และพระราชทานนาม 

พระต�าหนักว่า “พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน” 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยกสวนจิตรลดา 

เป็นพระราชฐานอยู่ในเขตพระราชวังดุสิต

ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้ใช ้

พระต�าหนักจิตรลดารโหฐานเป็นที่ประทับถาวร โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี 

๒๕๐๑ เป็นสถานศึกษาชั้นต้นส�าหรับพระโอรส พระธิดาและบุตรหลานข้าราชส�านัก โปรดเกล้าฯ 

ให้สร้างศาลาดุสิดาลัย เป็นศาลาอเนกประสงค์

การเกษตรเพื่อประชาชน
วงัแห่งโครงการ



18 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ความพิเศษหน่ึงเดียวในโลกน้ีของพระต�าหนักจิตรลดาคือ ใน

สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งทดลอง แหล่งวิจัย โครงการตามพระราชด�าริ

ทางด้านการเกษตรเพื่อประโยชน์ของชาวไทย คือ ภายในพระต�าหนัก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสถานที่ทดลอง

โครงการทดลองส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อน�าผลการศึกษา

พระราชทานแก่ประชาชนนับไม่ถ้วนโครงการ 

 จุดเริม่ต้นของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นการศึกษา 

ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการสร้างฐานความรู้ด้วยการมอง 

วิเคราะห์ และทดลองแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา ซึ่งสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง หัวใจ

ของโครงการคือมุ่งหวังให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ได้จริง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มจากสิ่งที่เป็นหัวใจส�าคัญของประเทศ นั่น

คือ การแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ เช่น การปลูกข้าวต้องมี 

องค์ความรู้ พระองค์ท่านทรงรวบรวมองค์ความรู้ผสมผสานเทคโนโลยีอย่างง่ายและ

เครือ่งจกัรกลสมยัใหม่เข้ากับวฒันธรรมดัง้เดมิ เป็นต้น ทกุกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภายในโครงการ

ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จึงด�าเนินไปด้วยความสอดคล้องกับหัวใจของโครงการที่มุ่งหวัง

ให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และที่ส�าคัญ  

ยังเป็นการเรียนรู้ที่มีรากฐานดั้งเดิมมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอย่างแท้จริง

พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน ภำพอดีต พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน ปัจจุบัน



19เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดา 
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. โครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการที่ได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีสนองแนว 

พระราชด�าริเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร

๒. โครงการกึ่ ง ธุรกิจ เป ็นโครงการทดลอง

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ที่มีการบริหารการ

เงินครบวงจร โดยผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ 

ผู้บริโภคในราคาที่ไม่หวังผลก�าไร

๑. โครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว ทรงสนพระทยัในการเกษตร ทรงปลกูต้นไม้

หลายชนิดบนพระระเบียงชั้นบนพระต�าหนักที่ประทับ 

ทรงสนพระทัยและทรงทดลองการใช้ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยอินทรีย์ 

และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ทุกชนิดด้วยพระองค์เองมาตลอด

รวมถึงการเพาะพันธุ์ปลา จึงท�าให้โครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น

หลายโครงการในสวนจิตรลดา นบัตัง้แต่ปี ๒๔๙๕ เป็นต้น

มา โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้ 

 ๑.๑ กิจกรรมด้ำนกำรเกษตร 

  ๑.๑.๑ ปลำหมอเทศ (ป ี  ๒๔๙๕) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลี้ยงปลาหมอเทศ 

(Tilapia mossambica) โดยเริ่มจากทรงเลี้ยงในสระ

ว ่ายน�้าหน้าพระที่นั่ งอุดรในบริเวณพระที่นั่ งอัมพร

สถาน แล้วได้พระราชทานพันธุ์ปลาหมอเทศ (Tilapia  

mossambica) ให้กับผู้ใหญ่และก�านันทั่วประเทศน�าไป

เลี้ยงเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ 

วันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๔๙๖ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เสด็จพระรำชด�ำเนิน 

ทรงปล่อยปลำหมอเทศซึ่งโปรดเกล้ำฯ ให้จับจำกบ่อเลี้ยงส่วนพระองค์ในบริเวณพระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน



20 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

  ๑.๑.๒ ป่ำไม้สำธิต (ป ี ๒๕๐๓-๒๕๐๔) ในฤดูร ้อนเกือบทุกปีพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ�าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเสด็จฯ ผ่านอ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทาง

มีต้นยางขนาดใหญ่ปลูกอยู่มากมาย จึงได้มีพระราชด�าริที่จะสงวนบริเวณป่ายางนี้ไว้ให้เป็น

สาธารณะ แต่ไม่สามารถด�าเนินการจัดถวายตามพระราชประสงค์ได้ เพราะมีราษฎรมาท�าสวน 

ท�าไร่ ในบริเวณนั้นมาก และจะต้องใช้จ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ท�ากินใหม่แก่ราษฎรเหล่านั้น 

ในอัตราที่ไม่สามารถจะจัดได้ จึงได้ทรงทดลองปลูกต้นยางด้วยพระองค์เอง ต่อมาทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ ให้น�าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ใน

ลักษณะป่าไม้สาธิต 

  ๑.๑.๓ นำข้ำวทดลอง (ปี ๒๕๐๔) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวมาจัดท�านาข้าวทดลองปลูกข้าวพันธุ์ต่าง ๆ  ซึ่งทางราชการได้ขอ

พระราชทานข้าวเปลอืกทีป่ลกูได้ส่วนหนึง่ไปใช้เป็นข้าวพธิใีนพระราชพธิพีชืมงคล และพระราชพธิี

จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั แจกให้กับชาวนาและเกษตรกร และให้พระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลง

นาทดลอง หลังจากงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นประจ�าทุกปี 

  ๑.๑.๔ ปลำนิล (ปี ๒๕๐๘) ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๘ สมเด็จพระจักรพรรดิ 

แห่งญ่ีปุ่น ขณะด�ารงพระยศเป็นมกุฎราชกุมารเจ้าชายอากิฮิโตะ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลา  



21เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

จากประเทศญี่ปุ่น (Tilapia nilotica) จ�านวน ๕๐ ตัว ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาใน

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และได้พระราชทาน

พันธุ์ปลานิลที่เพาะพันธุ์จากบ่อแก่กรมประมงเพื่อน�าไป

ขยายพันธุ์ทั่วประเทศ

  ๑.๑.๕ ข้ำวไร่ (ปี ๒๕๑๗) พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้มพีระราชปรารภว่า ชาวนคิมช่วย

ตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กราบบังคมทูลว่า ผลผลิต

จากข้าวไร่น้อยมาก ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



22 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ทดลองปลูกข้าวไร่ (ข้าวหยอดหลุม) ขึ้นในบริเวณ

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งสามารถผลิต

ข้าวได้ในอัตราไม่ต�่ากว่า ๒๐ ถังต่อ ๑ ไร่  

  ๑.๑.๖ ห้องปฎิบัติกำรเพำะเลี้ยง 

เนื้อ เยื่อพืช  วันที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ มี 

พระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังพระที่นั่ง

ไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง จึงได้จัดท�า

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ ์พืช

เอกลักษณ์ โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีขนุน

ไพศาลทักษิณ มณฑายี่หุบ พุดสวน ในพระบรม

มหาราชวังและสมอไทย ในพระที่นั่งอัมพรสถาน 

นอกจากนี ้ยงัมีการอนรุกัษ์พรรณไม้เก่าแก่ ซึง่เป็นพืน้

ฐานในการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชืของโครงการอนรัุกษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  ๑.๑.๗ สวนพืชสมุน ไพร  (ป  ี

๒๕๒๙) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งศึกษา 

เกี่ยวกับสายพันธุ์ วิธีการขยายพันธุ์และเป็นพื้นฐาน 

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต ่าง ๆ จากพืชสมุนไพร  

ตลอดจนเผยแพร่คุณประโยชน์ของสมุนไพรแก ่

ผู้สนใจเข้าชมกิจการ

  ๑.๑.๘ โ ค ร ง ก ำ ร ห ว ำ ย  ( ป ี 

๒๕๓๐) ได้จัดท�าโครงการ “การขยายพันธุ์หวาย

ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบางชนิด โดยวิธีการเพาะ

เลี้ยงเน้ือเย่ือ” และ “การรวบรวมพันธุ์หวายและ

การศึกษาการเจริญเติบโตของหวายที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจบางชนิด”

  ๑.๑.๙ โครงกำรทดลองปลูกพืช 

โดยปรำศจำกดิน (ปี ๒๕๓๐) ได้ท�าการทดลอง 

ปลูกพืชต่าง ๆ  โดยปราศจากดิน เช่น พืชผัก ไม้ดอก 

ไม้ประดับ ซึ่งเป็นวิธีการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีปัญหา

และมีเนื้อที่จ�ากัดให้ได้ผลผลิตสูง 

  ๑.๑.๑๐ โ ค ร ง ก ำ ร อ นุ รั ก ษ ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (ปี 

๒๕๓๕) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี มีพระราชด�าริที่จะอนุรักษ์พืชชนิด

ต่าง ๆ ที่หายากและมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ 



23เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ 

ได้ด�าเนนิโครงการสนองตามพระราชด�าร ิมาตัง้แต่ปี  

๒๕๓๕ ในปี ๒๕๓๙ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ ได้จัดตั้งห้อง

แสดงพิพิธภัณฑ์พืช เพื่อจัดแสดงงานตัวอย่าง และ

นทิรรศการด้านพฤกษศาสตร์ อนกุรมวิธานพชื และ

ปรับโครงสร้างเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการ

พระราชวัง ในฐานะผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ๑.๑.๑๑ ธ น ำ ค ำ ร พื ช พ ร ร ณ 

(ป ี  ๒๕๓๖) ส�านักงานคณะกรรมการพิ เศษ 

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ

ได้สนบัสนนุงบประมาณให้กบัโครงการส่วนพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อการจัดสร้างอาคารธนาคารพืชพรรณ เป็นที่

เก็บรักษาพันธุกรรมพืช ทั้งในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ 

อันเป็นงานต่อเนื่องของโครงการส่วนพระองค์ สวน

จิตรลดา ฝ่ายวิชาการ ซึ่งได้สนองพระราชด�าริ

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ 

  ๑.๑.๑๒ ธนำคำรข ้อมูลพันธุ - 

กรรมพืช (ปี ๒๕๓๗) เป็นการด�าเนินงานต่อ

เนื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพระราชด�าริ

ว ่า “การท�าศูนย์ข ้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมี

คอมพิวเตอร์นั้น ควรให้มีโปรแกรมท่ีสามารถ

แสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได้ เพื่อ

สะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า”

  ๑.๑.๑๓ โครงกำรทดลองปลูก 

พืชพรรณ : งำนศึกษำทดลองปลูกมะกอกโอลีฟ 

(Olea europaea L.) ในประเทศ (ปี ๒๕๓๙)  

จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้มีพระ

ราชปรารภกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ

พระราชวัง ในฐานะผู้อ�านวยการโครงการส่วน

พระองค์ สวนจิตรลดา ถึงเร่ืองมะกอกโอลีฟว่ามี



24 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

คุณค่าและประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน อีกท้ังมีพระ

ราชกระแสกับหลายหน่วยงาน ในการนี้ เลขาธิการ

พระราชวงั จงึมอบหมายให้โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรม

พชือนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิศกึษาและด�าเนนิการ

ทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย 

  ๑.๑.๑๔ แปลงหญ้ำทดลองนอกวัง 

(ปี ๒๕๓๗ - ๒๕๔๐) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพื้นที่

ว่างเปล่าที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์ของสถานีฯ จ�านวน

ประมาณ ๗๐ ไร่ ให้กับโครงการส่วนพระองค์  

สวนจิตรลดา เพื่อใช้ท�าแปลงหญ้าทดลองส�าหรับ

หญ้าสด และหญ้าแห้งคุณภาพดี เพ่ือเล้ียงโคนม 
ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา และศกึษาวจิยัเชงิเศรษฐศาสตร์

เกี่ยวกับการท�าแปลงหญ้าเลี้ยงโคนม

๑.๒ กิจกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม

 ๑.๒.๑ โครงกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย (ปี ๒๕๒๘) ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ทดลองปลกูผกัตบชวาเพือ่ขจดัน�้าเสียบรเิวณพระต�าหนัก

จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๗ ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดท�าโครงการบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�้าสะอาด

สามารถบรโิภคได้ โครงการน้ีได้รบัความร่วมมือจากการประปานครหลวง 

และบริษัท อาควา จ�ากัด 

 ๑.๒.๒ สถำนีฝนสวนจิตรลดำ (ปี ๒๕๓๕) เนื่องจากในบริเวณพระต�าหนัก

จติรลดารโหฐานมกีารทดลองการเกษตรมากมายหลายสาขา ซ่ึงหากได้น�าข้อมลูอตุนุยิมวิทยา

เข้ามาประยกุต์ด้วยแล้ว จะท�าให้การทดลองน้ัน ๆ  เป็นวชิาการมากข้ึน สามารถน�าข้อมลูต่าง 

ๆ ไปใช้ในการวางแผนปลกูพชืหรอืระบบการใช้น�า้ กรมอตุนิุยมวทิยาจงึได้เข้ามาตดิตัง้สถานี

ฝนที่บริเวณโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕



25เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

๑.๓ กิจกรรมด้ำนพลังงำน

 ๑.๓.๑ กำรผลิตแก ๊สชีวภำพหรือ 

ไบโอแก๊ส (แก๊สมูลสัตว์) (ปี ๒๕๒๑ ) กรมอนามัย

และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้

น้อมเกล้าฯ ถวายการจดัสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ ชนิดถงั

แก๊สลอยส�าหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิหงุต้มภายในโรงโคนม 

สวนจติรลดา และสาธิตประโยชน์ของการใช้มลูโค ซึง่

เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงโคนม 

 ในปี ๒๕๒๕ ได้จัดสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ

เพิ่มเติมเป็นแบบถังหมักแก๊สรูปโดม และปี ๒๕๔๔  

ได้ปรับปรุงถังหมักแก๊สชีวภาพทั้งชนิดถังแก๊สลอย  

และรูปโดม

 ในป ี  ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และโรงเรียน

จิตรลดา ศึกษาและด�าเนินการการใช้เศษอาหารจาก

โรงครัวของโรงเรียนจิตรลดา และมูลโคของโรงโคนม 

สวนจิตรลดาในการผลิตแก๊สชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแก๊ส

หุงต้มในโรงครัวของโรงเรียนจิตรลดา

 ๑.๓.๒ เชื้อเพลิงเขียว (ปี ๒๕๓๐) 

เชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นสิ่งซึ่ง

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สนใจพัฒนาต่อ

จากเช้ือเพลงิแท่ง ซ่ึงผลติจากแกลบบด เศษวัสดเุหลอื

ใช้ ท้ังชานอ้อย เปลอืกส้ม และผกัตบชวาจากโครงการ

ก�าจัดน�้าเสีย สามารถน�ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเขียว

ส�าหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ทั้งสิ้น

 ๑.๓.๓ บ้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ (ป ี

๒๕๓๙) กรมการพลงังานทหาร ศนูย์การอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้น้อมเกล้าฯ 

ถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เพือ่ใช้ในการศกึษาทดลองเก่ียวกับการใช้พลงังานแสง

อาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือก 



26 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

 ๑.๓.๔ อำคำรควบคมุสภำวะแวดล้อม

ระบบผลิตน�้ำเย็นโดยใช้พลังงำนควำมร้อนจำก

แกลบ (ปี ๒๕๔๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการ

ประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร นอกจากนั้น

ความเย็นที่ได้จากพลังงานความร้อนจากแกลบยัง

สามารถน�าไปใช้กับระบบปรับอากาศของส�านักงาน

ข้างเคียงและศาลามหามงคล ผลพลอยได้จากระบบ

นี ้คอื เถ้าถ่านจากการเผาไหม้แกลบ สามารถน�าไปใช้ 

ในการปรับสภาพดินส�าหรับการเพาะปลูก

 ๑.๓.๕ กำรสำธิตกำรใช้ประโยชน์

พลังงำนลมเพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ (ปี ๒๕๕๐) 

บริษัท จีอีเอ็ม โกลบอล อีเนอร์จี แมเนจเมนท์ จ�ากัด 

น้อมเกล้าฯ ถวายกังหันลมเพื่อสาธิตการใช้ประโยชน์

จากพลังงานลมเป็นพลังงานทดแทน เพื่อผลิต

ไฟฟ้าขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ (Kw) เป็นการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีพลังงานลมของโครงการส่วนพระองค์  

สวนจิตรลดา 

๑.๔ กิจกรรมด้ำนห้องปฏิบัติกำรและวิจัย

พัฒนำ 

 ๑.๔.๑ ง ำนควบ คุมคุณภำพกำร

ผลติภณัฑ์ สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

โดยเฉพาะคุณภาพของนมสดและนมผง 

 ๑.๔.๒ งำนห้องปฏิบัติกำรวิจัยและ

พัฒนำ ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ โดย

หาแนวทางในการน�าผลผลิตและสิ่งเหลือใช้จาก

การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๑.๕ กจิกรรมด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

 ๑.๕.๑ ศูนย์คอมพิวเตอร์โครงกำร

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ และระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอร์ (ปี ๒๕๓๙) ต้ังแต่การผลิต คลังเก็บ

สินค้า การจ�าหน่าย และระบบบัญชีการเงิน ทั้งยัง

เป็นศนูย์กลางข้อมลูเพือ่การศกึษาวจัิยโดยผ่านระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ๑.๕.๒ ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

(ปี ๒๕๓๙) ซ่ึงเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยง 

ข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่มี



27เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ข้อมูลเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนข้อมูลเกีย่วกบัประเทศไทยท่ี

น่าสนใจโดยผ่านระบบอนิเทอร์เนต็

 ๑.๖.๑ ศำลำมหำมงคล (ปี ๒๕๓๐) เพื่อใช้รับรองผู ้เข้าชมที่มา

รับฟังบรรยาย และใช้ในการจัดนิทรรศการของโครงการส่วนพระองค์ สวน

จิตรลดา โดยน�าไม้ที่ร้ือมาจากสโมสรข้าราชบริพารในพระองค์หลังเดิม ซึ่งช�ารุด

และหมดสภาพแล้วมาสร้างและต่อเติมให้สมบูรณ์ขึ้นใหม่ โดยมีขนาดความกว้าง 

๑๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมสูงสุดแต่ละครั้งเป็นจ�านวน  

๕๐๐ คน 

  ๑.๖.๒ คลังผลิตภัณฑ์โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ

(ปี ๒๕๔๐)

 

๒. โครงการกึ่งธุรกิจ
 เป็นโครงการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการแปรรูปนม

และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อน�าออกจ�าหน่ายโดยไม่

หวังผลก�าไร และด�าเนินการโดยมีการบริหารการเงินครบ

วงจร มรีายได้ รายจ่าย โดยไม่มโีบนสั แต่น�ารายได้จากการ

จ�าหน่ายมาใช้พัฒนาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ต่อไป โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้ดังนี้ คือ 



28 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

๒.๑ กลุ่มอุตสำหกรรม

 ๒.๑.๑ โรง โคนม สวนจิตรลดำ (ป ี 

๒๕๐๕) ได้มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายโคเพศเมีย ๕ ตัว เพศผู้ 

๑ ตัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการ

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จัดการเลี้ยงโคนมร่วม

กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ซ่ึงโคนมส่วนใหญ่เป็นพันธุ ์

ลูกผสมโฮลสโตน์-ฟรีส์เซี่ยน (Holstein-Friesian) มี

การจ�าหน่ายนมสดที่รีดได้แก่สมาชิกของโรงโคนม สวน

จิตรลดา และพระราชทานลูกโคเพศผู้เป็นโคพันธุ ์แก่

เกษตรกรที่ท�าหนังสือขอพระราชทาน 

 ๒.๑.๒ โรงนมผง สวนดุสิต (ปี ๒๕๑๒)  

จากสภาวะนมสดล้นตลาด เกษตรกรผู ้เลี้ยงโคนมได้ 

ทูลเกล้าฯ ถวายฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจาก

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ซ่ึงได้ทรงจัดตัง้โรงนมผงขึน้ 

และพระราชทานชื่อว่า “โรงนมผง สวนดุสิต” โรงนมผง

แห่งน้ีถือเป็น “โรงนมผงแห่งแรกในประเทศไทย” ซึ่งมี

การพัฒนาอปุกรณ์เครือ่งจักรมาโดยตลอดเพือ่ให้คุณภาพ

นมผงที่ผลิตดีขึ้น สามารถผลิตนมผงได้ ๘ ตันต่อวัน 

 ๒.๑.๓ ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดำ (ป ี

๒๕๑๖) เมื่อการผลิตนมผงในระยะแรกประสบอุปสรรค

และการขายขาดทุนอยู่เนือง ๆ จึงมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องด�าเนินกิจการอื่น เพื่อเป็นรายได้สนับสนุนโครงการ 



29เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ส่วนพระองค์ สวนจติรลดา จงึได้สร้าง “ศนูย์รวมนม” 

ขึ้น เพื่อรับซื้อนมจากเกษตรกรในบริเวณชานเมือง

และจากสหกรณ์ต่าง ๆ เช่น สหกรณ์โคนมอยุธยา 

และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด (ใน

พระบรมราชูปถมัภ์) มาจดัจ�าหน่ายโดยผ่านกรรมวธิี

ฆ่าเชื้อพาสเจอร์ไรส์และโฮโมจิไนส์  

 ๒.๑.๔ โรงนมเม็ด สวนดุสิต (ป ี 

๒๕๒๗) ได้ปรับปรุงการผลิตนมเม็ดขึ้นใหม่อีกครั้ง

หน่ึง หลังจากที่ได้เคยทดลองผลิตเมื่อปี ๒๕๑๒ 

และมีอุปสรรคทางเทคนิคไม่สามารถด�าเนินการ 

ต่อไป 

 ๒.๑.๕ โรงนมแข็ง สวนจิตรลดำ 

(ปี ๒๕๓๐) ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วมีพระชนมพรรษา ๕ รอบ โครงการส่วน

พระองค์ สวนจิตรลดา ได้จดัท�าโครงการศกึษาความ

เป็นได้ในการผลิตเนยแข็ง เพื่อการค้นคว้าทดลอง

และส่งเสรมิแนะน�าเป็นอาชีพต่อไป สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานชือ่  

“เนยแข็งมหามงคล”

 ๒.๑.๖ โรงน�้ำด่ืม สวนจิตรลดำ (ปี 

๒๕๓๐ - ๒๕๓๑) ได้ส่งตัวอย่างน�้าท่ีได้จากการ

ควบแน่นจากชุดระเหยนม ไปตรวจวิเคราะห์ที่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่ามี

ความเหมาะสมที่จะใช้เป็นน�้าบริโภค จึงได้ก่อสร้าง

ต่อเติมห้องน�้ากลั่นเพื่อผลิตน�้ากลั่นบริโภค 

 ๒.๑.๗ โครงกำรจดัตัง้สหกรณ์โคนม

จังหวัดชุมพร และโรงงำนผลิตนมพำสเจอร์ไรส์  

(ป ี  ๒๕๔๐)  โครงการส ่ วนพระองค ์  สวน

จิตรลดา ได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง กรม

ปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์โคนมหนอง

โพราชบุรี จ�ากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

จังหวัดชุมพร ด�าเนินโครงการจัดต้ังสหกรณ์โคนม

จังหวัดชุมพร และโรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส ์



30 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ตามความต้องการของเกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคนม

ในจังหวัดชุมพร ปัจจุบันโรงนมแห่งนี้ดูแลและ

ด�าเนินงานโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ๒.๑.๘ โครงกำรนมฟลูออไรด์ (ปี 

๒๕๔๓) เร่ิมด�าเนินการผลิตนมฟลูออไรด์เป็นครั้ง

แรกในประเทศไทย ภายใต้โครงการนมฟลูออไรด์

ป้องกันฟันผุในประเทศไทย สามารถรองรับน�้านม

ดิบจากเกษตรกรได้มากขึ้นในสถานการณ์วิกฤต

น�้านมดิบล้นตลาดในช่วงปิดเทอม

 ๒.๑.๙ โรงน�้ำดื่มวังไกลกังวล (ป ี

๒๕๔๕) ได้ก่อสร้างโรงน�้าดื่มที่วังไกลกังวล อ�าเภอ

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผลิตน�้าดื่ม 

ชนดิขวด ขนาด ๕๐๐ มลิลลิติร ออกจ�าหน่ายอกีด้วย 

โดยในปัจจบุนัโรงน�า้ดืม่ วังไกลกังวลอยูใ่นก�ากับดูแล

ของกองงานส่วนพระองค์ ส�านักพระราชวัง

 ๒.๑.๑๐ โรงงำนนมยูเอชที สวน

จิตรลดำ (ปี ๒๕๔๖) ได้ก่อสร้างอาคารและติดตั้ง

เครื่องยูเอชที (Ultra High Temperature) ก�าลัง

การผลิต ๒๐ ตันต่อวัน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ

เกษตรกรและสหกรณ์โคนม 

๒.๒ กลุ่มอุตสำหกรรม

 ๒.๒.๑ โรงสีข ้ำวตัวอย ่ำง สวน

จิตรลดำ (ปี ๒๕๑๔) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์ 

สวนจิตรลดา จัดตั้งโรงสีข้าวทดลองขึ้น และได้ทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างยุง้ฉางเกบ็ข้าวเปลอืก

แบบต่าง  ๆ รวมทั้งยุ้งฉางข้าวแบบสหกรณ์ 

 ๒.๒.๒ งำนน�้ำผลไม้พำสเจอร์ไรส ์ 

(ปี ๒๕๒๗) ได้ผลิตน�้าส้มค้ัน และน�้าอ้อยพลาสเจ

อร์ไรส์นมสดเดิมเพื่อเป็นโครงการแนะน�าชาวไร่ส้ม 

และไร่อ้อย ในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาด้านการ

ตลาดของส้มและอ้อย 



31เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

 ๒.๒.๓ งำนผลิตภัณฑ์อบแห้ง (ป ี

๒๕๒๘) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พระราชทานเครื่องอบผลไม้ แก่โครงการ

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โดยในระยะแรก ได้

ผลิตกระเทียมอบแห้ง ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออก

จ�าหน่าย 

ในปี ๒๕๔๗ งานผลิตภัณฑ์อบแห้งได้ขยาย

ห้องผลติภณัฑ์ขนมปังเพิม่ขึน้อกี ๑ ห้อง โดยทดลอง

ผลิตขนมปังสอดไส้รสต่าง ๆ  และผลติภัณฑ์พายออก

จ�าหน่ายเพิ่มขึ้น

 ๒.๒.๔ งำนอินทรียวัตถุ (ปี ๒๕๒๘)  

ได ้ เริ่มโครงการผลิต ปุ ๋ยอินทรีย ์  โดยศึกษา

กระบวนการผลิตปุ ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร ปัจจุบันงานอินทรียวัตถุได้มีการ

พัฒนาปุ๋ยหมักชนิดปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อความสะดวกให้

แก่ผู้บริโภค

 ๒.๒.๕ โรงหล่อเทียนหลวง สวน

จิตรลดำ (ปี ๒๕๒๙) ได้สร้างโรงหล่อเทียนหลวง 

สวนจิตรลดา เพือ่ผลติเทยีนหลวงใช้ในราชการส�านัก

พระราชวงัแทนการฟ่ันเทยีนด้วยมอืและด�าเนนิการ

หล่อเทียน เพื่อให้ได้เทียนที่มีคุณภาพส�าหรับใช้ใน

พระราชพิธีต่าง ๆ ในราชส�านัก 

 ๒.๒.๖ โรงอำหำรปลำและสำหร่ำย

เกลียวทอง (ป ี ๒๕๒๙) โรงอาหารปลาและ 

สาหร่ายเกลียวทอง ได้ศึกษาความเป็นไปได้ใน

การน�าน�้ากากมูลหมัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการ

ผลิตแก๊สชีวภาพ เพ่ือศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม 

และทดลองผลิตอาหารปลาที่มีสาหร่ายเกลียวทอง

ผสมอยู่ด้วย

 ๒.๒.๗ โรงเพำะเห็ด (ป ี ๒๕๓๑)  

ได้สร้างโรงเพาะเห็ดเพื่อเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ เช่น 

เหด็ฟาง เหด็หูหน ูเหด็นางฟ้า เหด็นางรม เหด็เป๋าฮือ้ 

ฯลฯ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 ๒.๒.๘ โรงกระถำงผักตบชวำ (ปี 

๒๕๓๒ - ๒๕๔๘) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี

พระราชด�าริ เกี่ยวกับการน�าผักตบชวาไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ นอกเหนือจากการน�าไปท�าปุ๋ยอินทรีย์

และเชื้อเพลิงเขียว เช่น ท�ากระถางจากผักตบชวา



32 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

 ๒.๒.๙ งำนผลิตภัณฑ ์น�้ ำผึ้ ง  (ป ี 

๒๕๓๔) เป็นโครงการผลติน�า้ผึง้บรรจหุลอดพลาสติก

และบรรจุขวดขนาดต่าง ๆ โดยได้รับซื้อน�้าผึ้งจาก

สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๒.๒.๑๐ งำนผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง 

(ปี ๒๕๓๕) ได้ก ่อสร้างโรงงานน�้าผลไม้บรรจุ 

กระป๋อง เพือ่เป็นโรงงานต้นแบบในการผลติน�า้ผลไม้ 

ต่าง  ๆ ครบวงจร โดยมีการผลิตน�้าผลไม้เข้มข้น  

น�้าผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น น�้ามะม่วง น�้ากระเจี๊ยบ 

เป็นต้น เพือ่เป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรและผู้ทีส่นใจ 

สามารถเข้ามาศึกษาน�าความรู้ในการผลิตน�้าผลไม้

แต่ละชนิดไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 ๒.๒.๑๑ โรงกระดำษสำ (ปี ๒๕๓๕) 

ได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงกระดาษสา 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

ราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา ๕ รอบ เพื่อใช้เป็น

สถานที่ผลิตกระดาษสาแบบครบวงจร รวมถึงเผย

แพร่กรรมวิธีการผลิตให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่

สนใจ ปัจจุบันโรงกระดาษสา ได้ด�าเนินการสาธิตงานหัตถกรรม

ชนิดต่าง ๆ

 ๒.๒.๑๒ โรงสำหร่ำยเกลยีวทอง สวนอไุทยธรรม 

จังหวัดปทุมธำนี (ปี ๒๕๔๗) เพื่อเป็นการขยายก�าลังการผลิต

สาหร่ายเกลียวทองให้ได้ปริมาณมากยิ่งขึ้น 

๒.๓ กลุ่มพลังงำนทดแทน

 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มโีครงการเกีย่ว

กับพลังงานทดแทนอีกหลายหน่วยงาน เช่น

 - โรงบดแกลบ (ปี ๒๕๑๘)

 - งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง (ปี ๒๕๒๘)

 - โครงการดีโซฮอล์ (ปี ๒๕๔๐)  

 - โครงการไบโอดีเซล (ปี ๒๕๔๖)

จำกตัวอย่ำงโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ 

เพียงส่วนหนึ่งเท่ำที่ได้กล่ำวมำนี้ จะเห็นว่ำสวนจิตรลดำ 

เป็นยิ่งกว่ำที่ประทับของพระมหำกษัตริย์ หำกเป็นสวนที ่

รวมเรื่องเกือบทุกอย่ำงในโลกไว้ ที่เป็นทั้งโรงเรียนและ 

ห้องทดลองศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ให้กับ

คนไทยโดยเฉพำะ สวนจติรลดำมนีบัต้ังแต่โรงเรยีนชัน้ประถม

ไปจนถงึศูนย์คอมพวิเตอร์ระบบเครอืข่ำยอนิเทอร์เนต็ นำข้ำว 

กำรประมง ป่ำไม้ ไปจนถึงโรงงำนอุตสำหกรรม ทำงด้ำน 

เชื้อเพลิงและโคนม ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงน�้ำพระรำช

หฤทัยของพระมหำกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีต่อรำษฎรที่ทรง

ห่วงใยและทรงทุ่มเทพยำยำมคิดแก้ไขปัญหำให้ตลอดมำ

อย่ำงยำกที่จะหำพระมหำกษัตริย์ในโลกนี้ ทั้งโลกในอดีตและ 

โลกปัจจุบันจะมำเทียบเทียมได้ �



33เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“ขณะนั้นข้าพเจ้าได้แหงนดูท้องฟ้าและพบว่า

มีเมฆจ�านวนมาก แต่เมฆเหล่าน้ันพัดผ่านพ้ืนท่ีแห้ง

แล้งไป วิธีแก้ไขอยู่ที่ว่าจะท�าอย่างไร ที่จะให้เมฆ 

เหล่านั้นตกลงมาเป็นฝนในท้องถิ่นนั้น ความคิดนั้น

เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการท�าฝนเทียม...” 

นี่คือความตอนหนึ่งในพระราชบันทึกภาษา

อังกฤษ “THE RAINMAKING STORY” ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เรื่องราวของฝนหลวงเริ่มต้นข้ึนในปี ๒๔๙๘  

ซึ่ ง เป ็นป ีที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินไปโดยรถไฟและรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไป

เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ท�าให้ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์

ยากของราษฎรที่เกิดจากปัญหาขาดแคลนน�้าทั้งท�าการ

เกษตรและอุปโภคบริโภค 

ในช่วงที่ขบวนเสด็จผ่านทางแยกกุฉินารายณ์-

สหัสขันธ์ ที่ปัจจุบันอยู่ในท้องท่ีอ�าเภอสมเด็จ จังหวัด

กาฬสนิธุน์ัน้ ได้หยดุทรงเยีย่มราษฎรและทรงมพีระราช

น�้าพระราชหฤทัย
ฝนหลวง:



34 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ เกี่ยวกับผลผลิตข้าว 

จึงได้ทรงทราบว่า ผลผลิตข้าวของราษฎรในท้องที่นั้น

แทนที่จะเสียหายจากความแห้งแล้ง แต่กลับเสียหาย

เพราะน�า้ท่วมมากกว่า หรอืจะพดูอีกอย่างหนึง่กค็อื ความ

ยากจนในหมู่ประชาชนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นั้น มีสาเหตุมาจากทั้งปัญหาน�้าท่วมและน�้าแล้ง

จุดน้ันเองได้เป็นต้นก�าเนิดของแนวพระราชด�าริเก่ียวกับเรื่องน�้าท่วมและ 

น�้าแล้ง ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริส�าคัญ

ที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน ๒ เรื่อง นั่นคือ เรื่องฝายต้นน�้าล�าธาร (Check dam) และ 

ฝนหลวง ซ่ึงในพระราชบันทกึภาษาอังกฤษ “THE RAINMAKING STORY” มีความ

อีกตอนหนึ่งว่า

“...จากขณะนั้นเป็นต้นมา ข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงปัญหาที่ดูเหมือนว่าแก้ไม่

ตกและขัดแย้งกัน เมื่อมีน�้า, น�้าก็มากไป, ท�าให้น�้าท่วมพื้นที่ เมื่อน�้าลดก็แห้ง

แล้ง เมื่อฝนตก, น�้าท่วมบ่าลงมาจากภูเขาเพราะไม่มีสิ่งใดหยุดเอาไว้ วิธีแก้คือ 

ต้องสร้างเขื่อนเล็ก ๆ (Check dams) จ�านวนมาก ตามล�าธารที่ไหลลงมาจาก

ภูเขาต่าง ๆ จะช่วยให้กระแสน�้าค่อยไหลอย่างสม�่าเสมอ ถ้าเป็นไปได้ควรสร้าง

เขื่อนและอ่างเก็บน�้าเล็ก ๆ สิ่งนี้จะแก้ไขปัญหาแห้งแล้งได้ในฤดูฝนน�้าที่ถูกเก็บ

ไว้ในอ่างเก็บน�้าและจัดสรรน�้าให้ในฤดูแล้ง...” 



35เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

อย่างไรกต็ามหลงัจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิกลับแล้ว ได้มีพระราชด�ารเิก่ียวกับ

เรือ่งฝนเทยีม แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ ์เทวกลุ วศิวกรผูป้ระดษิฐ์

ควายเหล็ก ท่ีมีช่ือเสียง เพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและ

ทดลองการท�าฝนเทียมในประเทศไทย โดยต่อยอดจาก

องค์ความรู้ในต่างประเทศที่ได้มีการศึกษามาก่อนหน้า

นี้แล้ว จนกระทั่งได้มีการทดลองภาคสนามเป็นคร้ังแรก 

บนท้องฟ้าเหนือพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด

นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒ หรือ 

เกอืบ ๑๔ ปี นบัแต่วันทีใ่นหลวงได้ทอดพระเนตรก้อนเมฆ

บนท้องฟ้าเหนือจังหวัดกาฬสินธุ์ดังที่กล่าว

ต่อมาในปี ๒๕๑๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ย้ายฐานการปฏิบัติการฝนเทียมไปท่ีสนามบินบ่อฝ้าย 

อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  ซึ่ งมีสภาพ

ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมเหมาะสมส�าหรับการ

ทดลองและปฏิบัติงานมากกว่า และที่นี่ก็ได้พัฒนากลาย

เป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักด้านฝนเทียมของประเทศใน

ปัจจุบัน

ความคิดของท่านถูกคนคัดค้าน
อย่างไม่เกรงพระทัย บอกว่าเป็น
ไปไม่ได้หรอก เพ้อฝัน เป็นเรื่อง
โคมลอยมากกว่า ท่านไม่โกรธนะ

การทดสอบท�าฝนเทียมในช่วงแรก ๆ มีอุปสรรค

หลายประการ แม้กระทั่งแนวพระราชด�าริในเรื่องนี้ก็ยังมี

บางคนไม่เห็นด้วย

“...ความคิดของท่านถูกคนคัดค้านอย่างไม่เกรง

พระทัย บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอก เพ้อฝัน เป็นเรื่อง

โคมลอยมากกว่า ท่านไม่โกรธนะ ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจ

ให้ท่านพิสูจน์ ท่านทรงเชื่อมั่นว่าเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า 

ถ้าเผื่อมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วย จะสามารถ

กระตุ้นบรรยากาศท�าให้ก้อนเมฆเหล่าน้ีกลายเป็นฝนได้ 

ท่านทรงเชื่อมั่นอย่างนั้น...”

คุณเมธา รัชตะปีติ อดีตผู้อ�านวยการส�านักงาน

ปฏิบัติการฝนหลวง หนึ่งในทีมงานผู้ท�างานช่วยเหลือ 

ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ ในปฏิบัติการฝนหลวงยุคบุกเบิก ได้เล่าถึง



36 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ทดลอง และปฏิบัติการท�าฝนเทียม

แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการทดลอง แต่ข่าวคราวเกี่ยวกับฝนเทียมก็เป็นที่สนใจของ

ประชาชนในวงกว้าง ในปี ๒๕๑๔ มีเกษตรกรจากจังหวัดพิจิตรกับนครสวรรค์ ทูลเกล้าฯ 

ถวายฎีกาขอพระราชทานฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือนาข้าวที่ก�าลังจะแห้งตายเพราะฝน

ทิ้งช่วง ท�าให้เกิดภาวะแห้งแล้งเป็นวงกว้างในภาคกลางและภาคอ่ืน ๆ ซึ่งคุณเมธาเล่า 

เกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงนั้นว่า

“...ในหลวงท่านก็ให้เราแนะน�าชาวบ้านว่าอยูข่ัน้ทดลอง ชาวบ้านฉลาด บอกถงึค้นคว้า

ทดลองก็ขอให้มาทดลองในพื้นที่ ถ้าเผื่อฝนตกลงมาเขาจะได้รอดตาย ชาวนาเขา Hope-

less น่ะ ในที่สุดในหลวงก็โปรดเกล้าฯ ให้ไปท�าการค้นคว้าทดลองที่สนามบินนครสวรรค์  

มันได้ผล เกิดฝนตกลงนาข้าว ท�าอย่างนี้ราว ๆ ๓ วัน เริ่มเห็นต้นข้าวยอดโผล่ขึ้นมาเป็นสี

เขียวแซมกับต้นน�้าตาล พอ ๗ วัน เป็นสีเขียวทั่วท้องทุ่ง เป็นพรมสีเขียวขึ้นมาเลย..” 

จากผลส�าเรจ็ดงักล่าว ท�าให้ในปีเดยีวกันน้ีมฎีกีาของราษฎรขอพระราชทานฝนเทียม

ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ตามมาหลายจังหวัด ท�าให้มีการปฏิบัติ

การฝนเทยีมในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีขึน้ ซ่ึงปรากฏว่าท�าให้พืน้ทีก่ารเกษตรของราษฎรได้รบัน�า้เพยีง

พอและพืชผลรอดพ้นจากความเสียหายรวม ๑๘,๒๑๕,๐๐๐ ไร่ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใน

บรรยากาศการท�างานสนองพระราชด�ารเิรือ่งฝนเทยีมไว้ใน

นิตยสาร “ผาสุก” ปี ๒๕๕๑ มีความต่อมาว่า

“...ท่านทรงค้นคว้าวจัิยมาตลอด ท่านตัง้สมมตฐิาน

เป็นบวกไม่มีลบ เมื่อทรงศึกษาละเอียดแล้ว ในที่สุด

ก็มีความพร้อม ในปี ๒๕๑๒ ท่านมีรับสั่งกับหม่อม 

เทพฤทธ์ิ ซึ่งเป็นคนเดียวที่มีความเห็นคล้อยกับในหลวง

ว่าเป็นไปได้ ให้ไปเตรียมการให้เกิดความเป็นไปได้...  

ปี ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ หม่อม เทพฤทธิ์ท่านก็มาเล่าว่า

ในหลวงจะทดลองท�าฝน ท่านไม่มบีคุลากรเลย มแีต่หม่อม 

เทพฤทธ์ิคนเดียว ผมเป็นคนแรกที่สมัครเข้า join กับ

โครงการนี้ตั้งแต่เริ่มการทดลองครั้งแรก...”

และก็เป็น ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ นี้เอง ที่ต้องหูหนวก

เพราะน�า้แขง็แห้งปลวิเข้าห ูในขณะทุม่เทให้กบัการศกึษา



37เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

การปฏิบัติงาน ๘๕๑,๖๓๓.๖๐ บาท เท่ากับว่าการ

ท�าฝนเทียมมีค่าใช้จ่ายเพียง ๔.๗ สตางค์ ต่อพื้นที่ ๑ 

ไร่ เท่านั้น

พอมาถึงช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๑๕ 

เกิดภาวะแห้งแล้งทั่วประเทศ กลุ่มราษฎรชาวสวน

ผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี และระยอง ร่วมกันทูลเกล้า

ถวายฎีกาขอพระราชทานฝนเทียม เพื่อช่วยเหลือ

สวนผลไม้ที่ยืนต้นตายไปแล้วนับหมื่นไร่ในขณะที ่

ผลไม้ก�าลังอยู่ในช่วงออกดอกติดผล แต่เนื่องจาก

หน่วยปฏิบัติการฝนเทียมในขณะนั้นมีเพียง ๑ หน่วย 

และติดภารกิจท�าฝนเทียมที่พิษณุโลก อีกท้ังยังไม่ม ี

นักวิชาการที่เช่ียวชาญเพียงพอจะเป็นหัวหน้าคณะ

ปฏิบัติการเพิ่มเติมหน่วยที่ ๒ ได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจึงได้ทรงรับ

บญัชาการท�าฝนเทยีมผ่านหน่วยที ่๒ ด้วยพระองค์เอง 

โดยทรงบัญชาการจากพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน 

ผ่านข่ายวิทยุต�ารวจ

“...ตอนนั้นผมเป็นหัวหน้านักวิชาการ ไปคอย

สนองพระราชกระแสอยู่ที่สนามบินจันทบุรี ต้องคอย

รับข่าวจากท่าน นอนไม่เป็นสุข และต้องเอาวิทยุแนบ

ไว้ทีห่ ูเพราะท่านพระราชทานแผนส�าหรบัการทดลอง

ปฏิบัติการหวังผล ตี ๑ ตี ๒ ทุกวัน ท่านทรงวิเคราะห์

รายงาน ทรงตรวจพยากรณ์อากาศของกรมอุตุฯ แล้ว

ก็ทรงวางแผน” คุณเมธาเล่าถึงการปฏิบัติงานสนอง

พระราชด�าริในคราวนั้น

การท�าฝนเทียมในครั้งน้ัน ได้ท�าให้สวนผลไม้

ของชาวสวนรอดพ้นจากความเสยีหาย และทลูเกล้าฯ 

ถวายเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องบินและเป็นค่า

ใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

ความส�าเร็จของการท�าฝนเทียม ท�าให้ประเทศ 

สิงคโปร์สนใจและส่งเจ้าหน้าที่มาดูงานด้านน้ีใน 

ประเทศไทย เมื่ อป ี  ๒๕๑๕ แต ่ ใน เวลานั้ น  

ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ ติดภารกิจบัญชาการปฏิบัติการ

ท�าฝนเทียมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จึงได้กราบ 



38 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

บังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงบัญชาการสาธิตด้วยพระองค์เอง เพราะ

นักวิทยาศาสตร์ของโครงการมีความช�านาญ

ไม่เพียงพอ ซึ่งปรากฏว่าการปฏิบัติการฝน

หลวงในคราวนั้น เมื่อวันที่  ๑๙ ตุลาคม  

๒๕๑๕ ได้ประสบความส�าเร็จเป็นที่ประทับใจ

ของทุกคน เพราะสามารถบังคับให้ฝนตกลงสู่

เป้าหมายเหนอือ่างเก็บน�า้แก่งกระจาน จังหวัด

เพชรบุรี ซึ่งทรงก�าหนดให้เป็นศูนย์กลาง 

เป้าหมายปฏิบัติการได้อย่างแม่นย�าภายใน

เวลาเพียง ๕ ชั่วโมง หลังเริ่มลงมือปฏิบัติการ

จากเหตุการณ์ความส�าเร็จเมื่อวันที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ จึงท�าให้รัฐบาลประกาศ 

ให้วันดังกล่าวเป็น “วันเทคโนโลยีไทย” และ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ให้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” 

เมื่อปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา

กล่าวส�าหรบัทีม่าของค�าว่า “ฝนหลวง” 

นอกจากค�าว่า “ฝนเทียม” ซึ่งจ�าได้ง ่าย

แล้ว ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนยังใช้

ค�าอื่นด้วย เช่น “ฝนในหลวง” “ฝนหลวง 

พระราชทาน” แต่ค�าว่า “ฝนหลวง” ดูจะ

เป็นค�าที่นิยมใช้กันมากที่สุด ดังจะเห็นได้

จากในช่วงปี ๒๕๑๖ -๒๕๑๗ ซึ่งพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล ้าฯ ให ้ปฏิบัติการฝนเทียมในลุ ่มน�้ า 

แม่กลองเพื่อช่วยเหลือราษฎรจากปัญหาน�้า

เน่าที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมปรากฏ

ว่าการท�าฝนเทียมได้ช่วยเพิ่มน�้าสะอาดไล่น�้า

เสียลงทะเลและช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในแถบ

น้ันได้เป็นอย่างดี นับเป็นข่าวที่ตื่นเต้นกัน

มาก หนังสือพิมพ์ได้พาดหัวข่าวโดยใช้ค�าว่า  

“ฝนหลวง” ท�าให้ค�าดังกล่าวเป็นที่รู้จักและ

ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น



39เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ในเรื่องนี้ คุณเมธา อดีตผู้อ�านวยการส�านักงาน

ปฏิบัติการฝนหลวง ได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสาร “ผาสุก” 

ฉบับเดียวกันว่า

“...เรากข็อพระบรมราชานุญาต เรยีกว่า ‘ฝนหลวง’ 

ท่านรับสั่ง ‘จะดีเหรอ คนเขาจะว่าฉันอวดตัว เป็นการ 

Propaganda ตัวเองนะ ฝนหลวง ‘หลวง’ คนก็

รู ้ว ่าหมายถึงอะไร หลวงคนก็นึกว ่าเป ็นในหลวง’ 

ตอนนั้นผมกราบบังคมทูลบอก เป็นค�าแพร่หลายนะ 

ประชาชนเขาเรียก ท่านรับสั่งว่า ‘แน่นะ’ ‘แน่พระพุทธเจ้าข้า เป็นค�าที่เกิด

ประชามติ’ ท่านก็รับสั่ง ‘งั้นเหรอ งั้นก็เอา ให้เรียกฝนหลวง’

ดังนัน้ “ฝนหลวง” ทีเ่ราคุน้เคยกนัในทกุวนัน้ี จงึเป็นค�าท่ีเกดิจากประชามติ

อย่างแท้จริง

เมื่อรัฐบาลเห็นว่าค�าดังกล่าวเป็นที่แพร่หลาย จึงมีมติคณะรัฐมนตรีให้ใช้ 

ค�าว่า “ฝนหลวง” เป็นค�าทางราชการ ในปี ๒๕๑๗ และเมื่อมีการจัดต้ัง 

หน่วยงานขึน้มาดูแลรบัผิดชอบโดยเฉพาะในปีต่อมาก็ใช้ชือ่ว่า “ส�านักงานปฏบิตัิ

การฝนหลวง” สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น 

“กรมฝนหลวงและการบินเกษตร”

ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีฝนหลวงในประเทศต่าง ๆ ภายใต้ชื่อ 

“Weather Modification by Royal Rainmaking Technology” โดยทรงมี



40 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พระราชกระแสกับคณะผูเ้ข้าเฝ้าฯ ทลูเกล้าฯ ถวายสทิธบิตัร ความว่า 

สทิธิบตัรน้ีเป็นของคนไทย คนไทยเป็นคนท�าคอืพระองค์เอง และการ

ท�าฝนน้ีได้กุศล ให้ตัง้ใจท�า เหมอืนกับถวายสงัฆทานเพราะการท�าฝน

น้ีไม่ได้ท�าให้คนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ 

ปัจจุบัน กรมฝนหลวง สามารถออกไปปฏิบัติการครอบคลุม

พืน้ทีท่ัว่ประเทศ ช่วยพลกิฟ้ืนชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนในยาม

วิกฤติขาดแคลนน�้าได้เป็นอย่างดี โดยมีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

ในทุกภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา 

สงขลา เป็นต้น

ฝน คอื น�ำ้ หลวง คอื “ในหลวง” ฝนหลวงจงึคอื น�ำ้พระรำช 

หฤทัยของพระมหำกษัตริย์ท่ีเกิดมำจำกควำมรักควำมห่วงใยใน

รำษฎรอย่ำงแท้จริง �

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ซึ่งเป็นผู ้แทนพระองค์ในการด�าเนินการ 

จดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวง น�าคณะซ่ึงประกอบด้วย คณะท�างานในโครงการ

ด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะ

ท�างานจัดท�าจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง เข้าเฝ้าฯ ณ วังไกลกังวล



41เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

คนไทยยุคใหม่เติบโตมาพร้อมกับการ “ดื่มนมโค” ตั้งแต่เด็ก แต่นมโค

ไม่ใช่อาหารประจ�าท้องถิ่นของประเทศไทย ท�าให้คนไทยในอดีตดื่มนมโคใน

ปริมาณที่น้อยมาก นมโคเป็น “หนึ่งในวิวัฒนาการด้านอาหาร” ของมนุษย์

ที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกด�าบรรพ์ จุดเริ่มต้นของมนุษย์ในการบริโภคน�้านมสัตว์เกิด

จากวิวัฒนาการและการเรียนรู้ที่จะเล้ียงสัตว์ไว้บริโภคแทนการออกล่า หลัง

จากนั้นมนุษย์ก็เรียนรู้ที่จะน�าน�้านมจากสัตว์ซึ่งประกอบด้วยคุณค่าทางสาร

อาหารที่เป็นประโยชน์ที่จ�าเป็นต่อร่างกายเฉกเช่นเดียวกับน�้านมมนุษย์ เช่น 

นมแพะ นมแกะ นมม้า และนมโค มาบริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จาก

นม เช่น เนย  ชีส และ โยเกิร์ต เป็นต้น

การเลี้ยงโคนม และการผลิตน�้านมในประเทศไทย มีตั้งแต่ปี ๒๔๕๐ 

โดยชาวอินเดียซึ่งมีวัฒนธรรมการบริโภคนมอยู่แล้ว และอพยพเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยได้นมพันธุ์ โคนมบังกาลา (Bengal) เข้ามาเลี้ยงเพื่อรีดนมบริโภค

ในหมู่ชนชาวอินเดีย แต่คนไทยในสมัยนั้น ยังไม่นิยมบริโภคนมโคโดยตรง 

เด็กทารกจะอาศัยนมมารดาเป็นหลัก การบริโภคนมของคนไทยจะมีบ้างใน

กลุ่มคนที่มีการศึกษา แต่ส่วนใหญ่ก็ยังนิยมบริโภคนมข้นหวานที่น�าเข้าจาก

อาชีพพระราชทาน อาหารทรงคุณค่า
โคนม



42 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ต่างประเทศ ต่อมาในปี ๒๔๖๓ ม.จ.สิทธิพร กฤษดากร ได้ท�าฟาร์มเลี้ยง

โคนมในต�าบลบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงในขณะน้ันด�ารงพระอิสริยยศ 

สมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภมูพิลอดลุยเดช ทรงคุน้เคยกบัผลติภณัฑ์

จากนมโคตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ในปี ๒๔๗๘ ได้โดยเสด็จพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี ไปทอดพระเนตรโรงงานออร์เบอร์ ผลิตนมข้นหวานที่ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์

ต ่อมา เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๐๓ ถึงวันที่  ๑๘ มกราคม  

๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย  

สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนีินาถ ได้เสดจ็ประพาสประเทศต่าง ๆ  ใน

ยุโรป ๑๔ ประเทศในครั้งนั้น ทรงมีกระแสพระราชด�ารัสลาแก่ประชาชน 

ชาวไทยว่า

“บัดนี้ ถึงก�ำหนดท่ีข้ำพเจ้ำและพระรำชินีจะไปประเทศเหล่ำ

นั้น พรุ่งนี้จะออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯไปยังสหรัฐอเมริกำก่อน และ

จะไปประเทศอื่นในยุโรปอีก ๑๓ ประเทศ ถ้ำจะนับส�ำนักวำติกันด้วย

ก็เป็น ๑๔ ประเทศด้วยกัน กำรไปต่ำงประเทศในนี้ถือเป็นรำชกำร

แผ่นดิน เป็นกำรท�ำตำมหน้ำที่ของข้ำพเจ้ำในฐำนะที่เป็นพระประมุข

“อาชีพการเล้ียงโคนม
จะช่วยให้ชาวไทย

ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า 
ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรไทย 

ได้มีอาชีพที่มั่นคง
เป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกท�า

ไร่เล่ือนลอยอีกต่อไป”



43เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ของประเทศ ในกำรไปเยอืนประเทศต่ำง ๆ  ข้ำพเจ้ำ

ก็จะแสดงต่อประชำชนของประเทศเหล่ำนั้นว่ำ 

ประชำชนชำวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขำ และ

ข้ำพเจ้ำก็จะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ เพื่อให้ฝ่ำยเขำ

รูจ้กัเมอืงไทย และให้เกดิน�ำ้ใจดต่ีอชำวไทย ข้ำพเจ้ำ 

ขอลำท่ำนไปรำวหกเดือน”

การเสด็จฯ เยือน ณ ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็น

หนึ่งในประเทศที่มีวิวัฒนาการด้านปศุสัตว์ยาวนาน

ที่สุดในกลุ่มยุโรปเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยง

โคนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราช

หฤทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็น

อย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่า

“อำชีพกำรเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชำวไทยได้

บรโิภคอำหำรทีม่คีณุค่ำ ทัง้ยงัช่วยให้เกษตรกรไทย

ได้มีอำชีพที่มั่นคงเป็นหลักแหล่งไม่ต้องบุกรุกท�ำไร่

เลื่อนลอยอีกต่อไป”

ด้วยมิตรจิตมิตรใจ ที่ทรงมีต่อมิตรประเทศ 

รัฐบาล และสมาคมเกษตรกรชาวเดนมาร์กจึงได้

น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการเลี้ยงโคนม หลังจากที่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัตประเทศไทยแล้ว โดย

มีการจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยง

โคนมที่ต�าบลมวกเหล็ก อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี แต่เนื่องจากการเลี้ยงโคนม และการบริโภค

นมววัเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัคนไทย ก่อนจะด�าเนินงาน

โครงการจึงยงัมข้ีอคดัค้าน ข้อเสนอแนะ และได้มกีาร

ส�ารวจเพื่อความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน 

นายยอด  วัฒนสินธุ์ ผู ้อ�านวยการคนไทย

คนแรกขององค ์การส ่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้เล่าว่า

“การที่ประเทศไทยได้โครงการส่งเสริมการ

เลี้ยงโคนมมานี้ แรกเริ่มรัฐบาล และประชาชนชาว

เดนมาร์กต้องการที่จะถวายของที่ระลึกแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศเดนมาร์ก... 

ซ่ึง มร.เอฟ.เอ.มอนท์ เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก

ประจ�าประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้มาสอบถาม

ว่าควรถวายอะไร คุณสุรเทิน บุนนาค เจ้าหน้าที่



44 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ประชาสมัพนัธ์ของเอฟ เอ โอ ในขณะนัน้เสนอว่าน่าจะถวายโครงการ

เลี้ยงโคนม แต่ท่านเอกอัครราชทูตไม่เห็นด้วย คุณสุรเทิน ชี้แจงไปว่า 

หากจะต้องอ้างเหตุผลในการไม่ให้เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเลี้ยง
โคนมไม่ได้นั้น เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เนื่องจากขณะนั้นอิสราเอลสามารถท�าได้แล้ว และโคของ

เขาให้น�้านมเฉลี่ยตัวละประมาณ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี ซึ่งมากกว่าทุกประเทศในยุโรป...”

ซึ่งสอดคล้องกับค�าบอกเล่าของ Mr.Niel Gunnar Soendergaard ผู้อ�านวยการชาว

เดนมาร์กคนแรกของ อ.ส.ค. ที่ได้กล่าวไว้ว่า “...ในสมัยนั้นคนส่วนใหญ่มีความเชื่อเหมือน ๆ 

กันว่า การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยยังเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าโคพื้นเมืองไทยนั้นไม่มี

วี่แววว่าจะท�าให้เป็นวัวนมได้เลย อีกทั้งโคนมพันธุ์ยุโรปก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของ

เมืองไทยไม่ได้ ทั้งนี้เพราะเมืองไทยมีอากาศร้อนชื้น ทั้งโรคภัยในเขตร้อนก็มากมาย...การท�า

ฟาร์มโคนมและบริโภคนมสด คนไทยส่วนหนึ่งยังมีความรู้สึกต่อต้านไม่เห็นด้วยอยู่มากพอ

สมควร ในปี ๒๕๐๒ คนไทยบริโภคนม ๑.๔ กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้น (ส่วนใหญ่เป็นนมข้น

หวานบรรจุกระป๋อง ซึ่งไม่เหมาะจะใช้เลี้ยงทารกเป็นอย่างยิ่ง) อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงโคนม

ก็ยังมีอยู่บ้างในกลุ่มของชาวอินเดียตามชานเมืองใหญ่ ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพและกลุ่มชาว

มสุลมิในจงัหวดัอยธุยาทีผ่ลิตนมสดแล้วต้มขายในชมุชนของตนเอง...” (ย้อนอดตีจากค�าบอก

เล่าของ Mr.Niel Gunnar Soendergaard ผู้อ�านวยการชาวเดนมาร์กคนแรกของ อ.ส.ค. 

www.dpo.go.th)



45เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

นายยอดได้กล่าวต่อไปว่า “ต่อมาเอกอัครราชทูต 

ได้ขอดขู้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบัการเล้ียงสัตว์ในประเทศไทย 

รวมทั้งได้เดินทางไปส�ารวจแหล่งเลี้ยงสัตว์แถบ ทับกวาง 

มวกเหล็ก และปากช่อง ร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้านปศุสัตว์ 

เห็นว่ามีแนวทาง และมีความเป็นไปได้ในการเลี้ยงโคนม

ในประเทศไทย จงึได้เสนอเรือ่งเข้าไปพจิารณาในสภาของ

เดนมาร์ก ปรากฏว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโครงการ

ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่ประเทศไทย จากนั้นได้ส่งผู้

เชี่ยวชาญส�ารวจหาพ้ืนที่ต้ังฟาร์มอีกครั้ง โดยส�ารวจทาง

เฮลคิอปเตอร์ตัง้แต่เขาใหญ่ถงึหวัหนิ ผลสดุท้ายเลอืกมวก

เหล็ก เพราะมีถนนมิตรภาพตัดผ่านรวมทั้งมีน�้าตกมวก

เหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งน�้าสะอาดไหลผ่าน... จึงได้เริ่มถางป่า

ที่มวกเหล็กเพื่อเป็นที่ตั้งฟาร์มเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๐๓…” 

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๔ ได้มีการลงนามการ

ให้ความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการการเลี้ยงโคนม

ระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทย ระยะเวลาด�าเนิน

การ ๘ ปี โดย Danish Agricultural board ได้จัดสรร

เงินช่วยเหลือจ�านวน ๔.๓๓ ล้านโครเนอร์ (ประมาณ 

๒๓.๕ ล้านบาท ในสมัยนั้น) และรัฐบาลเดนมาร์ก ได้ส่งผู้

เชีย่วชาญมาร่วมด�าเนินการพร้อมกับเงนิสนบัสนนุจ�านวน 

๒.๘๗ ล้านโครเนอร์ (ประมาณ ๑๕.๕๖ ล้านบาทใน 

สมัยนั้น)

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๐๕ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าเฟดเดอริค ที่ ๙ 

และสมเด็จพระราชินีอินกริด แห่งประเทศเดนมาร์ก ทรง

ประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยง

โคนมไทย-เดนมาร์ก อย่างเป็นทางการ จึงนบัได้ว่าเป็นวนั

ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ในประวตัศิาสตร์การเลีย้งโคนมใน

ประเทศไทย สร้างความตื่นตัวให้คนไทยหันมาเลี้ยงโคนม

เพื่อผลิตน�้านมในเชิงการค้าอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น และ

เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นล�าดับ

นายยอดได้ย้อนความทรงจ�าว่า “...หลังจากให้

โครงการมาแล้วทางเดนมาร์กเองก็ไม่แน่ใจว่าไทยเราจะ

ท�าได้ ก่อนหน้านี้เขาเคยไปส่งเสริมในประเทศอื่นมาแล้ว 

๕ แห่ง ปริมาณน�้านมเฉลี่ยต่อปีที่สูงคือที่ ศรีลังกา เคย
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ท�าได้ปีละ ๒,๕๐๐ กิโลกรัม แต่ปรากฏว่าของไทย

เราท�าได้ถงึ ๓,๓๘๘ กโิลกรมั ต่อปี ในระยะเวลาการ

ให้นมครั้งแรก เขาดีใจมากถึงกับพาไปฉลองเลย...”

ในปี ๒๕๑๔ รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการ

ฟาร์มโคนม และศูนย์อบรมการเลี้ยงโคนมไทย- 

เดนมาร์ก จัดต้ังเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีชื่อว่า “องค์การส่งเสริม

กจิการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)” เพือ่ด�าเนิน

บทบาทในการพัฒนา และส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมนมให้ก้าวหน้าต่อไป 

ต่อมา รฐับาลไทยได้ก�าหนดให้ “วนัที ่๑๖ มกราคม 

ของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ”

ด้วยความสนพระราชหฤทัย เกี่ยวกับอาชีพ

การเลีย้งโคนม ทรงเลีย้งโคนมในสวนจิตรลดาควบคู ่

ไปกับการด�าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคที่รัฐบาล

เดนมาร์ก ให้การสนับสนุนดังกล่าวข้างต้น โดย

ในปี ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้

พระราชทานพระราชทรัพย์ส ่วนพระองค์จาก

การจ�าหน ่ายหนังสือ “หลักการดนตรี” ซึ่ ง 

พระเจนดุริยางค์ ได ้ทูลเกล้าฯ ถวายลิขสิทธิ์ 

จ�านวน ๓๒,๘๘๖.๗๓ บาท เพื่อสร้างโรงโคนมใน

สวนจิตรลดา ส�าหรับเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมเกล้าฯถวาย 

ได้แก่ นายสุริยน ไรวา น้อมเกล้าฯถวาย โคจ�านวน 

๔ ตัว และกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ ตัว โดย

ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิด “โรงโคนม สวนจิตรลดา” 

ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๐๕ วัตถุประสงค์ก็เพื่อ 

ส่งเสริม และเผยแพร่อาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งถือได้

ว่าเป็น “อาชพีพระราชทาน” ให้แก่เกษตรกร มกีาร

ศึกษาค้นคว้าวิชาการแผนใหม่เกี่ยวกับโคนม การ

คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์โคนมให้เหมาะสมกับ

ประเทศไทย เผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกับการเลีย้งโคนม 

โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถไปด�าเนินการ

เองได้ในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริโภค

นมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในส่วนของอาหารเลี้ยงโคนมนั้น เนื่องจาก

การเลีย้งโคนมเป็นอาชีพใหม่ ในระยะแรกเกษตรกร

ประสบปัญหาเก่ียวกับการปลูกหญ้าส�าหรับเลี้ยง

โคนม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สาธิตการ
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ปลกูหญ้าขึน้ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา 

“โดยวิธีการท�านาหญ้า” ใช้ท่อนพันธุ์หญ้าช�าปัก

ด�าคล้ายการด�านา ซ่ึงเป็นวิธีที่เกษตรกรรู้จักเป็น

อย่างดี สามารถน�าไปปฏิบตัเิองได้ รวมทัง้ ยงัมกีาร

ใช้น�้าล้างโรงโคมาเป็นปุ๋ยรดแปลงหญ้า ซึ่งถือว่า

เป็นการน�าของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจาก

นี้แล้ว โรงโคนมสวนจิตรลดา ยังมีกิจกรรมพิเศษ

ต่าง ๆ เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค การ

ผลติปุย๋นมชวีภาพจากน�า้นมท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพ การเลี้ยงโค และกระบือที่มีลักษณะพิเศษ  

เป็นต้น

ในช ่วงป ี  ๒๕๑๒ เกิดภาวะน�้ านมดิบ 

ล้นตลาด กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดราชบุรี

ได ้ท�าหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในการนี้ ได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ด�าเนินการสร้าง

โรงนมผงขนาดย่อมขึ้นในสวนจิตรลดา เพื่อศึกษา

ความเป็นไปได้ในการผลิตนมผงจากน�้านมดิบที่รับ

ซื้อจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยได้ พระราชทาน

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และรายได้จากการ

จ�าหน่ายน�้านมสดมาใช้ในการก่อสร้าง นับเป็น  

โรงนมผงแห่งแรกของประเทศไทย (ในอดีตนมผง

ที่บริโภคในประเทศ น�าเข้ามาจากต่างประเทศ) 

และด�าเนินการก่อสร้างโดยคนไทยทั้งหมด ต่อมา

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิด 

โรงนมผง และพระราชทานชื่อว่า “โรงนมผง

สวนดุสิต” ต่อมาได้มีการขยายกิจกรรมต่าง ๆ  

เพิ่มเติม ดังนี้

ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา เมื่อปี ๒๕๑๒  

ได้เกิดภาวะน�้านมดิบล้นตลาด ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ด�าเนินการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร

ผู ้เลี้ยงโคนม โดยรับซื้อน�้านมดิบจากเกษตรกร  

มาท�าการพาสเจอร์ไรส์ เพื่อการเก็บรักษาให้ได ้

นานขึ้น พร้อมทั้งจัดจ�าหน่าย ปัจจุบันรับน�้านมดิบ 

จากโรงโคนมสวนจิตรลดา สหกรณ์โคนมหนองโพ 

จังหวัดราชบุรี  สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร ์ก  

ห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริษัท

โชคชัยแดรี่ฟาร์ม วันละประมาณ ๑๕ ตัน
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โรงนมเม็ดสวนดุสิต ได้เริ่มท�าการทดลอง 

ผลิตนมผงอัดเม็ดตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ แต่ประสบ

อุปสรรคทางเทคนิคท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการ

ต่อไปได้ ในปี ๒๕๒๗ จึงได้ท�าการผลิตอีกคร้ัง 

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย นมผงอัดเม็ด (รสหวาน 

และรสช็อกโกแลต) และนมเม็ดส�าหรับสัตว์เลี้ยง

โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา ในปี ๒๕๓๐  

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ บริษัท สหกรณ์ 

ซ.ีซ.ีฟรสิแลนด์ ประเทศเนเธอแลนด์ ได้น้อมเกล้าฯ

ถวายเครื่องมือผลิตเนยแข็ง ต่อมาในปี ๒๕๓๒  

ในโอกาสรชัมังคลาภิเษก ได้สร้างอาคารโรงเนยแขง็ 

ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี พระราชทานชื่อเนยแข็งที่ผลิตว่า “เนยแข็ง

มหามงคล” ต่อมา ยังได้รับความช่วยเหลือในเรื่อง

เทคนคิการแปรรูปผลติภณัฑ์จากนมวัวจากประเทศ

เดนมาร์ก เช่น เนยแข็งประเภทต่าง ๆ ไอศกรีม 

โยเกิร์ต นมปราศจากไขมันพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว

พร่องไขมันพร้อมดื่ม โยเกิร์ต เนยสด นมข้นหวาน

บรรจุหลอด เป็นต้น

โรงนมยูเอชที จิตรลดา จัดตั้ง ข้ึนเมื่อป ี

๒๕๔๖ เพื่อช ่วยเหลือเกษตรกรผู ้ เลี้ยงโคนม 

เน่ืองจากปัญหาน�้านมดิบล้นตลาด ซึ่งเกิดข้ึนในปี 

๒๕๔๔ และเป็นการสาธิตการผลิตนมยูเอชทีจาก

นมสดแท้ แทนการใช้นมผงมาละลายน�า้ โดยสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็ฯ

ไปทรงเปิดโรงนมยูเอชที สวนจิตลดา เมื่อวันที่ ๒ 

กันยายน ๒๕๔๖ ท�าการผลิตนมยูเอชทีรสจืด ทั้ง

นมโรงเรียน และนมพาณิชย์ ท�าการบรรจุทั้งแบบ

กล่องและถุง

สหกรณ์โคนมพระราชทาน
จากภาวะน�้านมดิบล้นตลาดท่ีจังหวัดราชบุรี 

เมื่อปี ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

ได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ พระราชทาน 

ความช่วยเหลือในการที่จะสร้างโรงงานนมผงขึ้น 
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ณ ต�าบลหนองโพ อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย

ใช้ต้นแบบจากโรงงานนมผงสวนจิตรลดามาด�าเนินการ 

และมีพระราชประสงค์จะให้โรงงานนมดังกล่าวด�าเนิน

กิจการในระบบสหกรณ์ ดังจะเห็นได้จากพระราชด�ารัส

ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการด�าเนินงานสร้างโรงงาน

นมผง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๓ ความตอนหนึ่งว่า

“...วิธีที่จะให้ผู้ผลิตโคนมสำมำรถจ�ำหน่ำยนมได้  

ก็มีทำงเดียวก็คือตั้งโรงงำน แล้วให้โรงงำนนั้นเป็นของ 

ผู ้ผลิต มิใช่ว่ำบริษัทฝรั่ง หรือญี่ปุ ่นมำลงทุนสร้ำง 

โรงงำนแปรสภำพวัตถุดิบให้เป็นสินค้ำต่อไปนั้นควำมคิดเช่นนี้เป็น ควำมคิดท่ีเรำรับไม่

ได้ เพรำะว่ำเกิดเรื่องอยู่เสมอที่จะต้องมีกำรทะเลำะวิวำทระหว่ำงผู้ผลิตคือผู้ที่ผลิตนมโค  

ผู ้ที่เลี้ยงโคนม กับผู ้ที่แปรสภำพมำท�ำเป็นนมกระป๋อง เป็นนมผง เนยแข็ง เนยสด  

หรือเนยอะไรก็ตำม คือถ้ำตั้งเป็นบริษัทแปรสภำพ และขำยนมสด จะต้องเกิดเรื่องอยู่

เสมอ แต่ถ้ำผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่แปรสภำพเป็นเจ้ำของเดียวกันจะไม่เกิดปัญหำ เพรำะว่ำ 

ท�ำกันเอง แต่กำรท�ำกันเองนี้มีควำมล�ำบำกอยู่ท่ีต้องมีวินัยอยู่มำก ต้องมีควำมเสียสละ 

เพื่อส่วนรวมของกิจกำรอย่ำงส�ำคัญ ถ้ำตั้งในรูปแบบโรงงำนสหกรณ์จะเป็นกำรดี แต่ถ้ำ

สร้ำงในรูปโรงงำนสหกรณ์ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตำม ก็เห็นควรเลิกล้มกิจกำรเพรำะว่ำจะเป็น

อันตรำยอย่ำงยิ่ง...”



50 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ต่อมาในปี ๒๕๑๔ ระหว่างด�าเนินการ

ก่อสร้างโรงงานนมผง กลุ่มเกษตรกรต�าบลหนองโพ 

และเขตใกล้เคยีง ได้จดัต้ังศนูย์รวบรวมนมหนองโพ 

ขึ้น ต่อมาได้เข้าช่ือจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ โดย

ใช้ชื่อ “สหกรณ์โคนมราชบุรี จ�ากัด” เป็นสหกรณ์

ประเภทบริการ ในปี ๒๕๑๖ ถึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น 

“สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรุ ีจ�ากัด” เป็นสหกรณ์

ประเภทการเกษตร

เมื่อสร้างโรงงานนมผงท่ีหนองโพแล้วเสร็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินนีาถ ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงงาน 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๕ และพระราชทาน 

ชื่อ “โรงงานนมผงหนองโพ” โดยให้บริหารงานใน

รปูบรษิทัคอื “บรษิทัผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จ�ากัด” 

และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงเป็นผู ้ถือ

หุ้นใหญ่ และได้พระราชทานเงื่อนไขว่า ไม่มีการ

แบ่งก�าไรให้ผู้ถือหุ้น แต่ให้บริษัทน�าก�าไรสุทธิ ส่วน

หน่ึงเข้ากองทุนสะสมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ของบุตร ธิดา สมาชิกของกลุ่มผู้เลี้ยงโค เหตุผล

ส�าคัญที่ด�าเนินการในรูปบริษัทน้ันเป็นไปตาม 

พระราชปรารภที่ว่า

“การที่จะให้เลี้ยงโคนมเป็นอาชีพปึกแผ่น

มั่นคงได้น้ัน ผู ้เลี้ยงโคนมควรจะได้รวมตัวกัน

เป็นกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เพ่ือสมาชิกจะได้

ประโยชน์มากทีส่ดุ แต่ระหว่างทีส่หกรณ์ยงัไม่พร้อม

นั้น ควรให้จัดตั้งในรูปบริษัทที่ไม่ได้มุ ่งหวังก�าไร 

บรรดาเงินก�าไรสุทธิที่บริษัทหาได้จากการจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์น้ัน จึงไม่มกีารแบ่งก�าไรให้แก่ผูถ้อืหุน้ แต่

ให้บรษัิทน�าก�าไรสุทธส่ิวนหน่ึงให้แก่สมาชกิสหกรณ์ 

ซ่ึงน�านมสดมาขายให้แก่โรงงานนมผงเป็นประจ�า 

และอีกส่วนหนึ่งของก�าไรเข้ากองทุนสะสม เพื่อ

ประโยชน์แก่การศึกษาของบรรดาบตุรหลานสมาชกิ

กลุม่เลีย้งโคนม อันจะเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และ

ท้องถิ่น”

นอกจากนี้ ในคราวที่เสด็จฯ ไปทรงเปิด

โรงงานนมผงหนองโพ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๕ 

น้ัน ได้พระราชทานพระราชด�าริในการจดัตัง้โรงงาน

นมผงว่า



51เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“เมื่องำนของสหกรณ์โคนมเจริญก้ำวหน้ำตำม

วัตถุประสงค์ สมำชิกของสหกรณ์ต่ำงมีควำมเข้ำใจใน

หลักสหกรณ์ และด�ำเนินกิจกำรสหกรณ์ได้ดีถูกต้อง

ตำมหลักของสหกรณ์ และมีหลักฐำนมั่นคง จะทรงพระ

กรณุำโปรดเกล้ำฯ ให้โอนทรพัย์สนิของบรษิทัผลติภณัฑ์

นมหนองโพ จ�ำกัด พร้อมด้วยโรงงำนให้เป็นกรรมสิทธิ์

ของสหกรณ์ด�ำเนินกิจกำรในรูปสหกรณ์ต่อไปตำมพระ

รำชประสงค์”

เมื่องานของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด 

เจรญิก้าวหน้าตามวัตถปุระสงค์ในเวลาต่อมา สมาชกิเข้าใจ

หลักการของสหกรณ์ได้ดี ด�าเนินกิจการได้ดี ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ และมีหลักฐานมั่นคงแล้ว จึงทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรพัย์สินทัง้หมดของบรษัิท

ผลติภณัฑ์นมหนองโพ จ�ากัด พร้อมด้วยโรงงานผลตินมผง 

ให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด 

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๘ เป็นต้นมา และทรงรับไว้

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบนั เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมประมาณร้อยละ ๗๐ 

ได้รวมกลุ ่มกันด�าเนินการในรูปแบบสหกรณ์ตามแนว 

พระราชด�าริ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ผลิตน�้านม

ดิบได้มากกว่าร้อยละ ๘๕ ของประเทศท�าให้ส่งผลใน

วงกว้างในการผลักดันให้รัฐบาล และภาคเอกชนด�าเนิน

การส่งเสริมการท�าฟาร์มโคนม และเกิดการแปรรูปเป็น

อุตสาหกรรมนมครบวงจร จนกระทั่งเกิดการผลักดันของ

ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการรณรงค์การบริโภค

นม ทั้งในภาคการศึกษาของรัฐ และตลาดผู้บริโภคทั่วไป 

จนท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความส�าเร็จ

มากทีส่ดุในด้านการส่งเสรมิการเลีย้งโคนม และการบรโิภค

นมของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับ

เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล�้าค่าที่สุด 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ  

พระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่

ทรงมีต่อกิจการโคนมไทย จึงทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ 

ถวายพระราชสมญัญาว่า “พระบิดาแห่งกิจการโคนมไทย” 

The father of Dairy Farming in Thailand �



52 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พัฒนาดอยกันดารด้วย
โครงการหลวง 

“พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดท่ีจะศึกษาชีวิตของประชาชนของท่าน 

คนข้างล่างบนพื้นราบท่านก็ทรงทราบแต่ในพื้นท่ีป่าเขาท่านไม่ทราบ

ว่าเค้าอยู่กันอย่างไร จึงได้เสด็จประพาสต้นบนดอย ท่านก็ถามว่าเค้า 

เป็นอย่างไร ท่านก็ทรงทราบว่าเค้าจน ท่านก็สงสาร ท่านก็อยากจะช่วยให้

เค้าเลกิจน เลกิท�าผดิคือปลกูฝ่ิน ให้มรีายได้ดีและไม่ท�าลายต้นน�า้ล�าธารเรา” 

หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร

ชาวไทยภูเขาบนดอยสูงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรก ทั้งสองพระองค์

ทอดพระเนตรเห็นชีวิตจริง และได้เห็นคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขา

ในถิน่ทรุกนัดารล�าบากยากจน ทีด่�ารงชวีติด้วยการท�าไร่เลือ่นลอยและปลกูฝ่ิน 

การท�าไร ่เลื่อนลอยได้ก ่อความเสียหายให้แก่พ้ืนที่ อันเป็นต้นน�้า

ล�าธาร ส่วนการปลูกฝิ ่นส่งผลต่อสุขภาพ ชีวิต และเป็นภัยต่อความ

มั่นคงของชาติ แต่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวเขาเหล่านี้นั้นไม่ใช ่ 

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี 

องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

n เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี 

องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

(พื้นที่สูง)



53เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

เรื่องง่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงใช้เวลา

ในการศกึษาชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา โดยเฉพาะก่อน

ที่จะมีพระราชด�าริให้น�าพืชอื่น ๆ ซึ่งสร้างรายได้ดี แต่ไม่

ผิดกฎหมาย ทั้งยังไม่ต้องบุกรุกพื้นที่ต้นน�้ามาส่งเสริมให ้

ชาวไทยภูเขาเหล่านี้เพาะปลูก

หม ่อมเจ ้าภีศเดช รัชนี  องค ์ประธานมูลนิธิ

โครงการหลวงได้ประทานสัมภาษณ์ว่า “พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถพระที่นั่งไปบ้านแม้วดอยปุยใกล้

พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และ ได้ทอดพระเนตรต้น

ท้อ (Peach) ที่แม้วเอากิ่งพันธุ์ดีมาต่อกับต้นตอพื้นเมือง มีรับสั่งถามเจ้าของว่าปลูกฝิ่นได้เงิน

เท่าไหร่ และเก็บท้อพื้นเมือง (ลูกเล็ก) ขายได้กี่บาท ก็ทรงทราบว่าฝิ่นกับท้อพื้นเมืองท�าเงินให้

เกษตรกรเท่า ๆ กัน” 

และ 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคิดว่า ถ้าท้อลูกนิด ๆ ยังท�าเงินให้เกษตรกรได้ด ี

เท่าฝิ่นเราก็ควรจะเปลี่ยนยอดให้ออกลูกมาเป็นท้อใหญ่ ๆ หวานฉ�่า สีชมพูเรื่อดั่งแก้มสาวใน



54 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

นิทานจนี เม่ือรายได้จากท้อและผลไม้อ่ืนสงูกว่าฝ่ิน

แล้ว ฝิ่นก็จะสาบสูญไปเองตามธรรมชาติ ไม่ต้อง

ผลักดันแต่อย่างใด”

ดังนั้นการด�าเนินงานในระยะแรกของ

โครงการหลวง จึงเป็นไปในลักษณะโครงการส่วน

พระองค์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งโครงการ

หลวง ขึ้นในปี ๒๕๑๒ โดยใช้พระราชทรัพย ์

ส่วนพระองค์ 

ในช่วงแรกเริ่มนั้น จะไม่มีการบังคับให้ชาว

เขาเลกิปลกูฝ่ิน แต่จะน�าพชืเมอืงหนาวไปให้ชาวเขา

ลองปลูก หากเห็นว่าดีในปีต่อ ๆ ไปก็ค่อย ๆ ขยาย

พืน้ทีป่ลกูต่อไป ซึง่ไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด 

เพราะจะน�าชาวเขาที่มีความกระตือรือร้นไปปลูก

ก่อน และเมื่อได้ผลดีในปีต่อมาคนอื่นในชุมชนก็ได้

เข้าร่วมโครงการกันจนทั่วทั้งชุมชน

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ยังได้เล่าว่า ในระยะ

เริ่มต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ไป

ตามดอยต่าง ๆ  วันเว้นวัน เป็นประจ�าทกุปี “ตอนเช้า 

ทีท่่านจะบนิไป หลงัจากเครือ่งบนิลงท่านก็จะเสดจ็

พระราชด�าเนินขึน้เขาลงห้วย จนถงึตอนเยน็ ท่านก็

จะกลับ เสวยนี่ ท่านก็มีพวกข้าวห่อ”

จากงานวิจัยทดลองในสถานีวิจัยจ�านวน ๔ 

แห่ง และจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีก ๓๔ 

แห่ง ครอบคลุม ๕ จังหวัดภาคเหนือ จนถึงแปลง

ปลูกของชาวเขา ซึ่งหลังจากที่มั่นใจได้แล้วว่าพันธุ์

พืชที่น�าไปส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกนั้น จะเป็นพืช

ที่สามารถเติบโตได้ดีในภูมิอากาศบนดอยสูงของ

ภาคเหนือ และจะให้ผลผลิตตรงกับความต้องการ

ของผู้บริโภค หากชาวเขาได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงท่ีได้เข้าไปเยี่ยม

และให้ค�าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้นก็มา

ถึงเรื่องของการตลาด ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญและเกี่ยวเนื่องกับระบบการวิจัย ทางมูลนิธิ

โครงการหลวงจึงได้มกีารวจัิยเพือ่แปรรปูผลติภณัฑ์

ที่เป็นผลผลิตของชาวเขา และงานวิจัยด้านการ

ตลาดโดยเฉพาะ



55เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

“ตลาดก็ส�าคัญมาก ถ้าเราผลิตแล้วไม่ได้เงินเราจะ

ผลิตท�าไม เมื่อเราผลิตได้จริง ๆ แล้ว เราก็ต้องจัดการขาย 

เพราะจะให้ชาวเขาไปขายเองมันไม่ได้ ฉะนั้นเราต้องท�า

เรือ่งการตลาด อกีอนัทีค่นถาม แล้วโครงการหลวงได้ก�าไร

เท่าไหร่ เราไม่ได้เลย เพราะว่าของ ๆ ชาวเขา เราเอาไป

ขาย ราคามันก็ขึ้น ๆ ลง ๆ แล้วแต่ตลาดจะซื้อเท่าไร เมื่อ

เราได้เงินมาแล้วเราจะหักต้นทุน ค่าขนส่ง ค่าภาชนะ ที่

เหลือเราให้ชาวเขาหมดเลย ก�าไรไม่มีกับเรา ก�าไรอยู่ที่

ชาวเขา”

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกข์สุข

ของเหล่าอาณาประชาราษฎร์ ภายใต้พระบรมโพธิสมภารที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงอย่าง 

ชาวไทยภูเขาเหล่านี้ ผลท�าให้วันน้ีป่าที่เคยถูกบุกรุกท�าลายได้กลับกลายมาเป็นภาพ 

ผืนป่าเขียวขจีที่สมบูรณ์อีกครั้ง ภาพของไร่ฝิ่นที่เคยมองเห็นได้ไกลสุดสายตาก็ได้กลับ

กลายมาเป็นพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน พร้อมด้วยภาพของพี่น้องชาวเขา 

ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่กับชีวิตที่ดีและมั่นคงขึ้น สมดังค�าขวัญของศูนย์โครงการหลวงที่ว่า 

“ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” �



56 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ขอให้คิดถึง
ประชาชนเหมอืนลูก



57เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ย้อนเวลากลับไปเมื่อครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่

สองยุติลง ในปี ๒๔๘๘ สังคมโลกก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า 

“สงครามเย็น” เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ ๒ 

กลุ่ม ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการเมือง

ต่างกัน ระหว่างกลุ่มประเทศโลกเสรีประชาธิปไตย น�า

โดยสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ น�าโดย

สหภาพโซเวียต 

 ระหว่างนีป้ระเทศมหาอ�านาจทัง้ ๒ ฝ่าย ไม่ท�าการ

สงครามกันโดยตรง แต่จะพยายามสร้างแสนยานุภาพ

ทางการทหารของตนไว้ข่มขูฝ่่ายตรงข้ามและสนับสนุนให้

ประเทศพันธมิตรของตนเข้าท�าสงครามแทน หรือท่ีเรียก

อีกอย่างหนึง่ว่า สงครามตวัแทน (Proxy War) เหตทุีเ่รยีก 

สงครามเยน็เน่ืองจากเป็นการต่อสูก้นัระหว่างมหาอ�านาจ 

โดยใช้จิตวิทยา ไม่ได้น�าพาไปสู่การต่อสู้ด้วยก�าลังทหาร

โดยตรง แต่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรกซึมบ่อน

ท�าลาย การประณาม การแข่งขนักนัสร้างก�าลงัอาวธุ และ

แสวงหาอิทธพิลในประเทศเลก็ สงครามเยน็ได้แพร่เข้ามา

ในทวปีเอเชยี และแทบจะทนัททีนัใดทีฝ่รัง่เศสปราชยัทีศ่กึ “ทฤษฎีโดมิโน” (Domino Theory)

ทฤษฎีโดมิโนที่ว่า อุปมาขึ้นจากลักษณะของ
เกมไพ่ต่อแต้ม ซ่ึงถ้ามีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอื่นๆ 

ก็จะล้มเป็นแถบติดต่อเป็นลูกโซ่

เดียนเบียนฟูในเวียดนามเหนือ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๙๗ 

ประธานาธบิดไีอเซนเฮาเวอร์ ของสหรฐัอเมริกาได้ประกาศ 

“ทฤษฎีโดมิโน” (Domino Theory) ในเดือนเมษายน 

๒๔๙๗ เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้าแทรกแซง

เวียดนามใต้

 ทฤษฎีโดมิโนที่ว่า อุปมาขึ้นมาจากลักษณะของ

เกมตั้งไพ่ต่อกัน ถ้ามีไพ่ล้มหนึ่งใบ ไพ่ใบอื่น  ๆ ก็จะล้ม

เป็นแถบติดต่อเป็นลูกโซ่ จึงน�ามาอธิบายเปรียบเทียบ

ปรากฏการณ์จากกรณีการขยายตัวของลัทธิและระบอบ

คอมมิวนิสต์ในทวีปเอเชีย กล่าวคือ เมื่อจีน เกาหลีเหนือ 

และเวียดนามเหนือ กลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้ว ประเทศ 

อื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเช่น ลาว กัมพูชา ไทย มาเลเซีย 

ฯลฯ ก็จะถูกครอบง�าโดยระบอบคอมมิวนิสต์ตามไปด้วย  



58 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ซึ่งเหตุการณ์ก็ดูจะเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เมื่อปี 

๒๕๑๘ ลาว และกัมพูชา ต่างก็ตกอยู่ใต้การปกครองของ

พวกนิยมคอมมิวนิสต์ ยกเว้นประเทศไทย

เพราะถงึทีสุ่ดแล้วระบอบการปกครองของไทยกมิ็ได้ 

พงัทลาย กลายเป็นคอมมวินสิต์ไปตามทีท่ฤษฎโีดมโินคาดไว้

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 

ได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่า “วันหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาส มีพระราช

ด�ารสัว่า รูไ้หมว่าท�าไมโดมโินจึงมาหยดุทีเ่มอืงไทย ท�าไมจงึ

ไม่เป็นไปตามทฤษฎทีีอ่เมรกินัท�านายไว้.. รูไ้หมว่าท�าไมมนั

ถึงหยุดที่นี่ เพราะสังคมไทยและคนไทยนั้นยังเป็นสังคมที่ 

ให้ กันอยูบ้่านเมอืงสงบลงได้ เพราะเรา ‘ให้’ กบัแผ่นดนิ”

สถานการณ์ประเทศไทยในวันนั้นเป็นอย่างไร

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ได้เขียนเล่าไว้ใน

บทความเรื่อง “ยอดกษัตริย์จอมทัพไทย” พอให้เห็นภาพ

สถานการณ์ของประเทศในช่วงเวลาน้ัน ความตอนหนึ่ง

ดังนี้ว่า

“ตัง้แต่นัน้ ทกุภมูภิาคของประเทศไทยกต็กอยูภ่าย

ใต้ สถานการณ์สู้รบ รัฐบาลส่งก�าลังทั้งทหารและต�ารวจ

ออกควบคุมสถานการณ์ แต่กลายเป็นว่า ยิ่งทวีความ

รุนแรงขึ้นทุกที เมื่อก�าลังทหารไม่เพียงพอ รัฐบาลต้อง

ประกาศจัดตัง้กองร้อยชาวเขา กองก�าลงัทหารพราน และ

ราษฎรอาสาสมัคร เพื่อยับยั้งและต่อต้านการคุกคามของ

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย...” 

 ทว่า ในท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองดังกล่าว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใย ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร

และทหารเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจอยู่เสมอ โดยเฉพาะ

ราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องต่าง  ๆ  เพื่อ

ให้ได้อยูดี่กินดี ดังทีพ่ลเอกพจิิตรได้เขียนเล่าไว้ว่า พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�ารัสว่า “หากปากท้อง

ของเขาอิ่ม เขาก็จะไม่เป็นคอมมิวนิสต์”

นอกจากเรื่องความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สู้รบ

แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังให้ความส�าคัญกับ

การศกึษาของเดก็ ๆ  ในพ้ืนทีด่งักล่าว ทีข่าดแคลนโรงเรยีน 

และขาดครเูข้าไปสอน โดยทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรพัย์ 

ส่วนพระองค์ก่อสร้างอาคารเรยีนแห่งแรกขึน้ท่ีบ้านหนองแคน 

ต�าบลดงหลวง อ�าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในขณะนั้น 

ซ่ึงมีราษฎรข้าราชการอ�าเภอนาแก และทหารสังกัด

กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมมือกันสร้างขึ้น



59เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

 โรงเรยีนท่ีก่อสร้างโดยพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์

นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า 

“โรงเรียนร่มเกล้า” นับเป็นโรงเรียนพระราชทานแห่ง

แรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นโรงเรียน 

“ร่มเกล้า” หลังแรกของประเทศไทย ที่ต่อมาได้มีการ

ก่อสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อสนองพระราชด�าริ ในพื้นที ่

สูร้บอกีหลายแห่ง ได้แก่ โรงเรยีนร่มเกล้า จงัหวดัพษิณโุลก, 

โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียนร่มเกล้าบ้าน 

ชมเจริญ จังหวัดเลย, โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์, โรงเรียนร่มเกล้า ๒ จังหวัดตาก, โรงเรียน

ร่มเกล้า จังหวัดปราจีนบุรี, โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัด

มุกดาหาร, และโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น

เม่ือคราวเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร

เรียนร่มเกล้าแห่งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖ นั้น  

นอกจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 

อุปกรณ์การศึกษาและสิ่งของแก่ครูใหญ่ เพ่ือน�าไปแจก

จ่ายนกัเรยีนแล้ว พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ยงัได้เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ม

หน่วยรบเฉพาะกิจ กองพันทหารราบ กรมผสมที่ ๒๓ ซึ่ง

ต้ังฐานปฏิบัติการอยู่ที่ภูพานน้อย อ�าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม นับเป็นการเยี่ยมเยียนหน่วยทหารในพื้นที่ 

สู้รบเป็นครั้งแรก และในครั้งนั้นได้มีพระราชกระแสรับสั่ง

กับพันเอกอาทิตย์ ก�าลังเอก ผู้บังคับการกรมผสมที่ ๒๓  

และพันโทพิศิษฐ์ เหมะบุตร ผู้บังคับกองพันทหารราบ  

กรมผสมที่ ๒๓ ในขณะนั้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จเป็นความว่า

“ขอให้คิดถึงประชาชนเหมือนลูก ขอให้ทหาร

ช่วยดแูลประชาชน นอกเหนอืจากเจ้าหน้าทีท่ีต้่องปฏิบติั

ในการป้องกันประเทศ”

พลเอกสนัน่ มะเรงิสทิธิ ์ซ่ึงขณะนัน้มยีศร้อยเอกและ

เป็นนายทหารผูใ้ต้บงัคบับญัชาของพนัเอกอาทติย์กล่าวว่า 

ได้รับการบอกเล่าจากพันเอกอาทิตย์ว่า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการเสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนและช่วย

เหลือประชาชนทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบ

อาชีพ และการศึกษา และในครั้งนั้นได้มีพระราชกระแส

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้าง 

อาคารเรียนที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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รับสั่งว่า “ฉันชอบวิธีการอย่างน้ี วิธีการนี้จะเป็นต�ารา

เล่มใหม่ ส�าหรับการปฏิบัติในระยะต่อไป”

 ต่อมา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ พระบาท 

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็ฯ ไปเยีย่มหน่วยทหารในพืน้ที่

สู้รบเป็นแห่งที่สอง คือ ที่บ้านหมากแข้ง ต�าบลกกสะท้อน 

อ�าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย ซึง่มสีถานการณ์สูร้บกับพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ 

 ในครั้งนี้มีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการ “เย็น

ศิระ” และได้พระราชทานทุนทรัพย์ให้ก่อสร้างโรงเรียน 

และเมื่อก่อสร้างโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานช่ือโรงเรียนว่า 

“โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง” ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงขณะน้ันด�ารงพระอสิรยิ

ศกัดิเ์ป็นสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสรินิทรเทพรตันสดุา 

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

อัครราชกุมารี ซ่ึงขณะน้ันด�ารงพระอิสริยศักดิ์ พระเจ้า

ลกูเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ เสดจ็ฯ ไปทรงประกอบ

พิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘

 พลเอกสน่ัน ได้เล่าย้อนให้ฟังว่า ทัง้สองเหตกุารณ์นี้ 

ทีส่ดุได้กลายมาเป็นแนวพระราชด�ารทิีก่องทพับกได้น้อมน�า 

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๑

เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการ และพระราชทานอปุกรณ์แก่นักเรยีน

โรงเรียนร่มเกล้า บ้านบูเก๊ะกอตอ อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
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มาใช้และพฒันาไปสูย่ทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่ความมัน่คง ทีใ่ช้ “การพฒันา

ควบคู่กับการทหาร” และได้พัฒนามาเป็น “การเมืองน�าการทหาร” และ 

เป็นยทุธศาสตร์การต่อสูใ้หม่ คอืการดงึประชาชนและนกัศกึษาทีเ่ป็นแนวร่วม

ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ให้กลับมาเป็นแนวร่วมของราชการ 

ซึ่งเป็นการพลิกกลับมุมมองเดิม จาก “ศัตรูผู้แย่งชิงอ�านาจรัฐ” มาเป็น  

“ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย” ในที่สุด ทั้งนี้เป็นไปตามพระบรมราโชบายที่ให้คน

ไทยรู้จักการอะลุ้มอล่วยปรองดองและให้อภัยกันและกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับส่ังว่า “ขอให้คิดถึงประชาชนเหมือนลูก” เป็น

คติการปกครองของไทยที่มีมานับตั้งแต่คร้ังสุโขทัยโบราณ โดยท่ีประชาชนนับถือ 

พระเจ้าแผ่นดินเยี่ยงบิดาที่เรียกกันว่า “พ่อขุน” เช่นเดียวกับพระกระแสรับสั่งข้างต้น

ที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือว่าประชาชนเหมือนลูก  

เฉกเช่นเดยีวกบับรูพมหากษตัรย์ิไทยในอดตี แนวพระราชด�าริในการพฒันาด้านต่าง ๆ  จึง

เป็นพระราชด�าริในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่บรรดาลูก ๆ เพื่อให้ลูก ๆ เติบโต

อย่างเข้มแข็งแกร่งกล้า พอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้สืบไป �
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ประเทศไทยแม้จะมิใช่ประเทศกว้างใหญ่มาก แต่ทว่าสภาพแวดล้อมและลักษณะ 

ทางภูมิศาสตร์ ดินฟ้าอากาศในแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกัน การพัฒนาภูมิภาคต่าง ๆ 

จึงต้องท�าอย่างถูกต้อง เหมาะสมส�าหรับพื้นที่นั้น ๆ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง ขึ้นระหว่างปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๖ เพื่อเป็น

ตัวแทนของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติแบบต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคว่าควรจะด�าเนิน

การไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส�าเร็จ และที่ส�าคัญยิ่งคือ แนวทางนั้น ๆ จะต้องเป็น

สิ่งที่ราษฎรสามารถท�าตามตัวอย่างได้โดยง่าย เป็นการวางรากฐานให้สังคมไทยพึ่งตนเอง  

อยู่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

 ดังพระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๖ เก่ียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

ความตอนหนึ่งว่า 

แม่แบบการพัฒนา
ในภูมิภาค
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“...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึงว่า ทุกสิ่ง

อย่างทุกด้านของประชาชนที่จะหาเลี้ยงในท้องที่จะท�าอย่างไร  

และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ ที่จะสามารถหาดูวิธีการจะท�ามา

หากินให้มีประสิทธิภาพ...ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์ของศูนย์

ศึกษาฯ ก็เป็นสถานที่ส�าหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละ

ท้องที่สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่าง ๆ กัน ก็มี

ลักษณะแตกต่างกันมาเหมือนกัน”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ : ๑๕ ป ี
แห่งการพัฒนา

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอดีต

เลขาธิการ กปร. อธิบายถึงพื้นที่ต่าง ๆ ท่ีเลือกใช้เป็นศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ โดยเล่าถึงกรณีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ  

อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๒๒  

ว่า

“ชาวบ้านต้องการน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพื่อทรงสร้างพระ

ต�าหนักด้วยหวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงใช้เวลาที่น่ี

มากขึ้น จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงศึกษาสภาพดินและพื้นที่โดยรวม พบว่า

เป็นทรายแห้งแล้งไม่เหมาะแก่การท�ากสิกรรม 

ทรงขอบใจชาวบ้าน และมีแนวพระราชด�าริว่า 

การสร้างพระต�าหนักจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ชาวบ้านแต่อย่างใด และได้ทรงถาม

ผู้ถวายท่ีดินว่า หากจะจัดตั้งศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาขึ้นแทน จะขัดข้องหรือไม่ เจ้าของที่ดิน

ก็ยินดีที่จะได้เห็นที่ดินเป็นประโยชน์”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจึงทรง

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในอ�าเภอพนมสารคาม

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาสร้างศูนย์

ศึกษาทางการเกษตรและพัฒนาอาชีพข้ึน 

เมื่อปี ๒๕๒๒ พระราชทานนามว่า ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาเขาหินซ ้อนฯ  ขณะเดียวกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั วก็ ได ้ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลาทรงงาน

ขึ้นที่นั่นโดยให้ชื่อว่า ศาลาสามจั่ว 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

เป็นศนูย์ศกึษาการพฒันาแห่งแรกในบรเิวณซึง่

ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยการลักลอบตัดไม้ อันส่งผล 

ให ้พื้นที่ป ่าลดลงอย ่างน ่าวิตก สภาพดิน

เสื่อมโทรมจนพืชที่ เพาะปลูกได ้  มี เพียง 

มันส�าปะหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานพระราชด�าริให้ท�าการฟื้นฟู

สภาพดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถน�าไปใช้ได้

ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน โดยใช้

วิชาการหลาย ๆ ด้านประกอบกันเป็นการแก้
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ในลักษณะผสมผสานของหลาย ๆ หน่วยงานแบบบูรณาการ 

บทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ คือ เผยแพร่ 

ความรู้ด้านการพฒันาการเกษตร ท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลาง ใน

การส่งต่อเทคโนโลยีด้านการพัฒนาอาชีพส�าหรับเกษตรกร

และเป็นศูนย์อบรมเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาชีพต่าง 

ๆ หลักสูตรมีทั้งที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน และการศึกษาด้าน

การเกษตร การขยายการเกษตร ป่าไม้ การพัฒนาปศุสัตว์ การ

จัดท�าบ่อเลี้ยงปลา การพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมความ

ร่วมมือ

หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง งานพัฒนาที่เขาหินซ้อน 

สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มาก ส่งผลให้

เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรและ 

ชาวบ้านไม่ต้องการขายที่ดิน แต่พอใจที่จะเก็บไว้เป็นสมบัติ 

และพัฒนาชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดั งพระราชด� า รั สของพระบาทสม เด็ จ

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ราษฎรที่ศาลาสามจั่ว 

เขาหินซ้อน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐ มีใจความ

ส�าคัญตอนหนึ่งว่า 

“...ท่ีเขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา 

๑๕ ปี ที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ ที่อื่นเลย

ท�าง่ายขึ้น ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ 

ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข...”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ: 
“แกล้งดิน” ในป่าพรุ 

จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

พระราชด�าเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตพื้นที่ภาค

ใต้ ทรงพบว่าพื้นที่จ�านวนมากมีสภาพเป็นพรุ ซึ่ง

เป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภาพต�่าไม่สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อศึกษา

ปัญหาเกี่ยวกับ ดินเปรี้ยวจากน�้าขัง และหาวิธี

ปรับปรุงดินให้เหมาะสมแก่การเกษตร เมื่อได้ผล

ดีแล้วจึงแนะน�าแก่ชาวบ้าน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองจึงได้เกิดขึ้น เมื่อปี ๒๕๒๕

ต่อมาได้ทรงคิดค้นและมีพระราชด�าริให ้

ทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเกิดเป็นแนวทางที่ทรง

เรียกว่า “แกล้งดิน” มีพระราชด�ารัสถึงวิธีการ 

ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗ สรุป 

ความว่า

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

อดีต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 

ปัจจุบัน



66 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“...ให้มีการทดลองท�าดินให้เปรี้ยวจัดโดย

การระบายน�้าให้แห้ง และศึกษาการแก้ดินเปรี้ยว

เพื่อน�าผลไป แก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรท่ี

มีปัญหาในเรื่องน้ีในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้

ท�าโครงการศึกษาทดลอง ในก�าหนด ๒ ปี และพืช

ที่ท�าการทดลองควรเป็นข้าว...”

สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่าแนวพระราชด�าริ

แต่แรกเริ่มในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว คือเพิ่มความ 

เป็นกรดให้กับดิน ท�าให้ดินเปรี้ยวจนถึงที่สุดแล้วจึง

หาวิธีปรับปรุงสภาพดิน “ทรงเปรียบเทียบวิธีน้ีกับ

การซักผ้า ด้วยเครื่องซักผ้า ซึ่งน�ามาปั่นก่อนแล้วซัก

ซ�้า ๆ หลายครั้งแล้วจึงเติมน�้าสะอาดลงไปปั่น… แต่

ในกรณีนี้ วงจรใช้เวลากว่าสองปีเพื่อขจัดความเป็นกรดของดิน

ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มุ ่งเน้นการพัฒนา

พื้นที่พรุหรือพ้ืนดินเปร้ียวให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ด้าน

เกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด เช่นทรงใช้วิธี “แกล้งดิน” การใช้

หนิปนูปรบัสภาพน�า้เปรีย้ว โดยให้ศึกษาวิธีการใช้หนิปูนฝุน่ผสม

น�้าเปรี้ยวเพื่อเจือจางความเป็นกรด ก่อนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

และการยกร่องปลูกพืชในพื้นที่พรุ ซ่ึงเมื่อได้ด�าเนินการตาม 

พระราชด�าริแล้ว ปรากฏว่าพืชสามารถ เจริญเติบโตและให้

ผลผลิตได้ดี และเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

นอกจากนี้ได้มีการทดลองเลี้ยงปลาในน�้ากร่อยที่แต่เดิม

มสีภาพเป็นกรด การปรบัปรงุท่ีดนิเพือ่ปลกูยางพาราและปาล์ม

น�้ามัน การส่งเสริมด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่สามารถปรับ

ตัวให้เข้ากับสภาพน�้าได้ ผลการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการ

พฒันาพกุิลทองฯ ท�าให้ราษฎรพ้ืนท่ีหมูบ้่านรอบศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาพิกุลทองฯ และพ้ืนที่ขยายผล สามารถยกระดับรายได้

ของครอบครวัไปในทางทีด่ขีึน้ ซึง่เป็นเป้าหมายของการ พฒันา

ที่ยั่งยืนและคงความเป็นอยู่แบบตามพระราชด�าริเศรษฐกิจ 

พอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ : 
การพัฒนาประมงชายฝั่ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เริ่มก่อตั้งตาม 

พระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวที่เสด็จ

พระราชด�าเนินประกอบพิธีเป ิดพระบรมราชานุเสาวรีย ์

สมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๒๔ โดยมีพระราชด�าริแก่ผู ้ว ่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

ความว่า “ให้พิจารณาพืน้ท่ี ท่ีเหมาะสมจัดท�าโครงการพฒันา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

พิกุลทองฯ อดีต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

ปัจจุบัน



67เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเล

จันทบุรี” พร้อมกับที่ได้พระราชทานเงินท่ีราษฎรจังหวัดจันทบุรี 

ได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาส 

ดังกล่าวด้วย เป็นทุนริเริ่มด�าเนินการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เพื่อแสวงหาวิธีบรรเทาปัญหา

พื้นที่ชายฝั่งกลายสภาพเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์น�้าชายฝั่ง

ลดลง น�้าเค็มรุกพื้นที่เกษตร ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งก�าเนิดและ

แหล่งอนุบาลสัตว์น�้าถูกท�าลาย ชาวบ้านประสบปัญหาไม่สามารถ

ท�าประมงเลี้ยงชีพได้  

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระแบนฯ

อดีต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระแบนฯ

ปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

เน้นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ศึกษาปัญหา พลิกฟื้นและจัดการทรัพยากร

ชายฝั่ง การอนุรักษ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์รอบ

อ่าวคุ้งกระเบน สาธิตให้เห็นความส�าคัญของ

การพัฒนาประมงชายฝั ่ง การส่งเสริมและ 

พฒันาอาชีพเกษตรกรในพืน้ท่ีรอยต่อป่าชายเลน 

และเชิงเขา แนะน�าส่งเสริมให้มีการท�าการ

เกษตรแบบบูรณาการเพื่อรักษาสมดุลทาง

ธรรมชาติ เพิม่ผลผลติและพฒันาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ : 
แบบจ�าลองของภาคอีสาน

จากบนัทกึประวัตศิาสตร์เก่ียวกบัต้นเหต ุ

ปัญหาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จาก



68 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

เอกสารข้อมูลส่วนพระองค์ท่ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

แก่ส�านักงาน กปร. มีความตอนหนึ่งว่า 

“...ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ อ�าเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร เดิมเป็นป่าโปร่ง คนไปตัดไม้ส�าหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่

ส�าหรับท�าการเกษตรกรรม ป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นท่ีถูกท�าลายไป

มาก จึงไม่มีน�้าหน้าแล้ง น�้าไหลแรงในหน้าฝน ท�าให้มีการชะล้าง 

(Erosion) หน้าดิน (Top Soil) บางลง และเกลือที่อยู่ข้างใต้จะ

ขึ้นเป็นหย่อม ๆ...”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

อดีต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

ปัจจุบัน

พร้อมกันน้ี ได้พระราชทานข้อมูลเกี่ยว

กับปัญหาของดินบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานฯ ว่า “...เป็นดินทราย ดินเค็ม ขาดน�้า”

ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ถือ

ก�าเนิดขึ้นจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ ้าอยู ่หัวเมื่อป ี ๒๕๒๕ เป็นพื้นที่ ซ่ึง

ประสบปัญหาจากสภาพดินเสื่อมโทรม และ

ปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ การขาดแคลนแหล่งน�้า

ตามธรรมชาติ การบุกรุกท�าลายพื้นที่ป่าเพื่อ

ท�าการเกษตร ส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความ

สมดุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรง

ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน�้า สนับสนุน

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพื่อ

ศึกษา ทดลอง งานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ 

การพัฒนาป่าไม้การเกษตรต่าง ๆ ตามความ

เหมาะสม รวมทั้งการด�าเนินงานด้านเกษตร

อุตสาหกรรม ส�าหรับเป็นตัวอย่างอันจะน�าไป

สู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง และให้ราษฎร

น�าไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้



69เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อดีต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จึงถือ

เป็นแบบจ�าลองของภาคอีสานหรือภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ส่วนย่อ ที่สอดคล้อง

กับการแก้ปัญหาและศึกษาวิธีการพัฒนาของ

ภูมิภาคนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการท�าเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของตะวันออกเฉียงเหนือ เน้น

ในด้านการปรับปรุงบ�ารุงดิน การเร่งรัดพัฒนา

ป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทาน และการปลูก

พชืเศรษฐกิจ ทีม่ผีลต่อรายได้ของเกษตรกรทีไ่ม่

ได้มีเฉพาะข้าว เช่น การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนที่

ปลูกร่วมกับมันส�าปะหลัง นอกจากนี้ได้มีการ

เลี้ยงหนอนไหมบริเวณบ้านถือเป็นการส่งเสริม

อตุสาหกรรมในครวัเรอืนและการเลีย้งสตัว์ แบบ

ง่าย ๆ เช่น สุกรเหมยซาน ไก่พื้นเมือง โคพ้ืน

เมืองท�าเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้

ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่อง-
ไคร้ฯ : ไม้ ๓ ประโยชน์ ๔

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้ฯ 

ก ่อตั้งขึ้นจากพระราชด�าริพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี ๒๕๒๕ ให้พิจารณาจัดตั้ง

ศูนย์ฯ ข้ึนอยู่ในพื้นที่วนอุทยานป่าขุนแม่กวง 

โดยพระราชประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการ

ศึกษา ทดลอง วิจัย เพื่อหารูปแบบการพัฒนา

ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ

และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถน�าไปปฏิบัติ

ได้ด้วยตนเอง 

นอกจากน้ันยงัมพีระราชประสงค์ให้พฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็นแหล่ง

ต้นน�า้ล�าธาร เน่ืองจากพืน้ทีด่งักล่าวมกีาร ตัดไม้ท�าลายป่าท�าให้เกดิ

สภาพแห้งแล้งและมีไฟป่า จึงได้ด�าเนินการหาแนวทางการอนุรักษ์

ป่าต้นน�า้ โดยด�าเนินงานศกึษาพัฒนาต้นไม้ ด้วยการปลกูไม้ ๓ อย่าง

ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้ผล และไม้เชื้อเพลิง รวม ๓ 

อย่าง ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ประการที ่๔ คอื การอนุรกัษ์ดนิและน�า้

สร้างความชุม่ช้ืน และรกัษาสมดลุทางธรรมชาติเน้นการพฒันาพืน้ที่

ต้นน�้าล�าธารให้ได้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์เป็นหลัก

ส่วนปลายทางเป็นการศึกษาด้านประมงตามอ่างเกบ็น�า้ต่าง ๆ  

ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ โคนม และเกษตร

อุตสาหกรรมเพ่ือให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่สมบูรณ์แบบก่อ



70 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

เกิดประโยชน์ ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในศนูย์ศึกษาการพัฒนาฯ แล้วน�าไปใช้ปฏบิัตใินพืน้ที่

ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว ่า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด�าริที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่ 

แทนที่จะเริ่มปลูกป่าโดยน�าต้นไม้ลงดินอย่างพวกเรานิยม

ท�ากัน กลับให้ไปสร้าง “น�้า” ก่อน ได้พบเห็นฝายชะลอ

น�้า หรือฝายแม้วเต็มพื้นที่ไปหมด ซึ่งทุกฝายสร้างขึ้น

อย่างเรียบง่าย ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อน มีก้อน

หิน มีไม้ไผ่ มีต้นไม้แห้ง ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้จากบริเวณนั้น 

ก็สามารถน�ามาประกอบกันเพื่อสร้างขึ้นเป็นฝายแม้วได้

แล้ว ที่ส�าคัญคือ ทุกฝายต้องแข็งแรง สามารถชะลอน�้าให้

อยู่ในภูเขาได้นานที่สุด ต้นไม้จะได้มีเวลาซึมซับความชุ่ม

ชื้นที่สะสมไว้ในดิน ทั้งนี้ เพราะสิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินนั้น มีสิ่ง

มีชวีติรออยู ่และพร้อมทีจ่ะเจรญิเตบิโตขึน้มา เพยีงแต่เรา

เอาความชื้นจากน�้าเข้าไปสร้างให้เกิดชีวิตที่สมบูรณ์ ป่าก็

จะกลับฟื้นคืนขึ้นมาโดยไม่ต้องปลูก

นายสเุมธ ยงักล่าวว่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงเริม่ต้นการปลกูป่าด้วย “น�า้” อปุมาเสมอืนกบัมารดา

ที่น�าทารกน้อยไปหาหมอเพราะร้องไม่หยุด คุณหมอส่วน

ใหญ่จะมุ่งตรงที่การตรวจรักษาทั่วไปที่ตัวเด็ก ในขณะ

ที่ในหลวงทรงมองครอบคลุมไปถึงมารดาของเด็กน้อย

ด้วย คุณแม่มีความสมบูรณ์หรือเปล่า สารอาหารที่ได้รับ

เป็นอย่างไร น�้านมมีเพียงพอหรือไม่ เพราะฉะนั้นความ 

สมบรูณ์ของคณุแม่ จงึส่งผลถงึตัวเดก็โดยตรง ทีห้่วยฮ่องไคร้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้ทรงสร้างแหล่งน�้า 

ขึ้นมา เพื่อให้น�้าท�าหน้าที่เสมือนกับมารดาที่โอบอุ้มทุก

สรรพชีวิตทั้งปวง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้

ต้นน�้าล�าธารอย่างเป็นระบบทรงมองการเดินทางของน�้า

ตั้งแต่ยอดเขา กลางเขา ชายเขา ไปจนจรดทะเล เมื่อฝน

ตกลงมา ป่าไม้บนยอดเขาจะท�าหน้าที่เก็บกักน�้า ชะลอ

การไหลของน�า้ หลงัจากทีท่�าหน้าทีเ่ป็นป่าต้นน�า้ล�าธาร ป่า

อนุรกัษ์ (Conservation Forest Area) น�า้จ�านวนเดยีวกนั

นี้จะถูกเก็บอยู่ที่กลางภูเขา (Mid-mountain Reservoir) 

ซึ่งจะมีอ่างเก็บน�้ารองรับไว้อีกชั้นหนึ่ง หลังจากน้ันน�้าจะ

ท�าหน้าที่ส�าคัญอีกอย่าง คือ หล่อเลี้ยงป่าเศรษฐกิจ ไม่ว่า

จะเป็น มะม่วง น้อยหน่า ลิ้นจี่ ล�าไย และแมกคาเดเมีย 

หรือจะเป็นอะไรก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของท้องถ่ิน 

จากนั้นมวลน�้าจะถูกน�ามาเก็บไว้ที่อ่างเก็บน�้าบริเวณชาย

เขาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งผลพลอยได้ตกเป็นของสัตว์น�้า ไม่ว่าจะ

เป็นกุ้ง หอย ปู ปลา ก่อนที่มวลน�้าจะส่งไปยังเรือกสวน 

ไร่นา ของเกษตรกร เห็นได้ชัดเจนว่าน�้าเกือบทุกหยดจะ

ถูกกักเก็บเอาไว้ใช้ในระบบทั้งหมด



71เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ: 
จุดเริ่มทฤษฎีหญ้าแฝก 

ในอดีตพื้นที่ห้วยทรายมีทรัพยากรธรรมชาติที่

สมบูรณ์ เคยเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร แหล่งอาหารของ

ราษฎร มีสัตว์ป่าประเภทเนื้อทราย อาศัยอยู่เป็นจ�านวน

มากจึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” 

ต่อมาราษฎรได้เข้ามาอาศัยท�ากินและบุกรุกแผ้ว

ถางป่า ประกอบอาชีพโดยขาดหลักวิชาการ ท�าให้พื้นที่ 

ดงักล่าวแปรสภาพอย่างรวดเรว็ ดนิกลายเป็นดนิทรายและ

ดินดานไม่มีแร่ธาตุ ระบบนิเวศเส่ือมโทรมอย่างรุนแรงมี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงฟื้นฟู

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสดจ็พระราชด�าเนิน 

เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ และ 

ทรงพบเห็นสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทรงมีรับสั่ง

ความตอนหนึ่งว่า “พื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรม ฝนไม่ตก

ต้องตามฤดูกาล เกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็น

ทะเลทรายในที่สุด ให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการ

พัฒนา ด้านป่าไม้เอนกประสงค์และเกษตรกรรม ให้

ราษฎรที่ท�ากินอยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ ได้

ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้ โดยไม่ต้องบุกรุก

เข้าท�าลายป่าอีกต่อไป”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด�าริ ให้

จัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่า และจัดหาแหล่งน�้าโดย

จัดให้ราษฎรท่ีท�ากินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้มี

การสร้างแนวป้องกันไฟป่าโดยใช้ระบบป่าเปียก และได้

ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับ การพัฒนาเกษตรกรรม

ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่พชืจากพระราชด�ารสิูท่ฤษฎกีาร

ป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยทรงศึกษา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

อดีต

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ปัจจุบัน



72 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ถงึศกัยภาพ “หญ้าแฝก” และได้พระราชทานพระราชด�าร ิ

ให้ด�าเนินการในพื้นที่ศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยทรายฯ เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้น้อมน�าแนว

พระราชด�ารกิารใช้หญ้าแฝกเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน�า้จน

ประสบผลส�าเร็จ การด�าเนินงานศึกษาการฟื้นฟูสภาพดิน 

จากสภาพพื้นดินที่แห้งแล้ง ขาดความสมบูรณ์ คุณภาพ

ของดินเสื่อมโทรม มีปัญหาดินดานที่ไม่สามารถปลูกพืช

ได้ก็สามารถแก้ไขได้ โดยใช้หญ้าแฝกควบคู่กับการใช้ปุ๋ย

หมกั ปุย๋คอก ปุ๋ยพชืสดในการปรบัปรงุฟ้ืนฟสูภาพดนิดาน 

ให้สามารถน�ากลับมาปลูกพืชไม้ผล ได้ผลผลิตดีขึ้น ส่ง

ผลให้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาดินดานให้แก่พื้นที่ใกล้

เคยีงและอืน่ ๆ  การพฒันาฟ้ืนฟสูภาพป่าเสือ่มโทรมโดยวิธี 

การที่ให้เกษตรกรมีส่วนในการปลูก ปรับปรุง และรักษา

สภาพป่า ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ต้นน�้ารูปแบบต่าง ๆ 

พัฒนาแหล่งน�้า ระบบชลประทานโดยสร้างฝายชะลอน�้า

ในร่องเขาเพือ่อนรุกัษ์ดนิและน�า้ รวมทัง้จดัท�าคันดนิเบนน�า้ 

ซึ่งจะช่วยสร้างความชุ่มชื้นในดินมากยิ่งขึ้น สร้างอ่างเก็บ

น�า้และระบบส่งน�า้สร้างความชุม่ชืน้พร้อมกบัฟ้ืนฟปู่าด้วย

ระบบป่าเปียก หรอื ภเูขาป่า โดยการสบูน�า้โดยใช้พลงังาน

แสงอาทิตย์ขึ้นไปเก็บไว้บนยอดเขาแล้วจึงค่อย ๆ ปล่อย

น�า้ลงมาสร้างความชุม่ชืน้ให้แก่ป่าไม้และป่าไม้นัน้กลบัคนื

ความสมบูรณ์อีกครั้ง

จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาทรงงาน สิ่งที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง คือ การ

รกัษา ดนิ น�า้ ลม ไฟ คอื ท�าอย่างไรให้ทรพัยากรธรรมชาติ

ที่เสื่อมโทรมแล้วฟื้นคืนมาได้ โดยแก้ไข ฟื้นฟูและบ�ารุง

รักษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงแต่ทรง

มีรับสั่ง แต่ทรงท�าให้ดูด้วย ดังเห็นได้จากการด�าเนิน

งานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�ารใินทุกภมูภิาคของประเทศตามทีไ่ด้กล่าวมา

แล้วนี้ �





















82 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

สู่ก�ำแพงที่มีชีวิต
จากต้นหญ้า



83เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“ให้ศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลาย

ของดินในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิและศูนย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ”
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔

“...ดนิแขง็เป็นดานอย่างนีท้�าอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราปลกูหญ้า

แฝกด้วยวิธีการที่เหมาะสม เมื่อฝนตกลงมาความชื้นจะอยู่ในดิน

บริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกท่ีลงรากลึก โดยเฉพาะการปลูก

หญ้าแฝกตามแนวระดับขวางทางลาดชัน แนวหญ้าแฝกก็จะ

เปรียบเหมือนกับก�าแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ที่จะช่วยหยุดยั้งการ

พังทลายของดิน ชะลอความเร็วของน�้าที่ไหลบ่า สามารถกักเก็บ

ตะกอนดิน ท�าให้เกิดหน้าดินและความชื้นใต้ดิน เมื่อเกิดหน้าดิน

และดินมีความชื้นจะปลูกผักปลูกหญ้าก็ได้และอีกประการหนึ่ง

รากของหญ้าแฝกแข็งเป็นพิเศษ อาจสามารถเจาะลงไปในดินที่

แข็งเป็นดานได้....”
พระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระหว่างเสด็จฯ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ 



84 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

และ “หญ้าแฝกนี้ได้ศึกษามาเป็นเวลาถึงสิบเจ็ดปี อย่างท่ีท่านองคมนตรีได้

กล่าวเม่ือตะกี้ ซึ่งก็นับว่าเป็นเวลาช้านาน แต่เป็นเวลาที่เป็นประโยชน์มากและได้

ผลอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่หญ้าชนิดเดียวได้รับการศึกษานานถึงสิบเจ็ดปี 

แต่ต้องเข้าใจว่าหญ้าแฝกมหีลายชนดิและถ้าไม่ได้ศึกษา กไ็ม่ได้ประโยชน์ขึน้มาอย่าง

ที่ได้เกิดขึ้น...” 

เป็นพระราชด�าริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระราชทานแก่นายอ�าพล  

เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า

แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ไว้เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ท้ังหมดน้ีเป็น 

พระราชด�าริที่ทรงให้ไว้เกี่ยวกับการศึกษาทดลองถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก 

นับเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนได้มี

การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเรื่อยมา ปัจจุบันการทดลองปลูกหญ้าแฝกบนดินดาน

ของศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายฯ ประสบผลส�าเรจ็เป็นแบบอย่างให้กบัผูส้นใจเข้าไป

ศึกษาเรียนรู้และน�ากลับไปประยุกต์ใช้ ซึ่งประชาชนทั้งหลายน้อมน�าไปใช้พัฒนาที่ดินได้

จริง จากพื้นที่เสื่อมโทรมก็กลับฟื้นฟูสามารถกลับมา สร้างผลผลิตได้มากขึ้น 

“ถ้าไม่ดีจริง หนูก็ไม่ยอมปลูกหรอกค่ะ” ดวงพร มิ่งศิริเจริญ สาวเชื้อสายเมี่ยน 

เล่าให้ฟังว่า กว่าทีเ่ธอจะตดัสนิใจลงมอืปลกูหญ้าแฝก ดวงพร และครอบครวัมแีปลงปลกู
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กาแฟ ๑๐ ไร่ และยงัมแีปลงขนาด ๕ ไร่ ทีท่ิง้ร้างเน่ืองจาก

เป็นพื้นที่ดินไม่ดีซึ่งเป็นผลมาจากการปลูกไร่ข้าวโพดโดย

ใช้สารเคมีท�าให้ดินเส่ือมลงเป็นกรด และมีความลาดชัน

มีพื้นที่ต�่ากว่าถนน เม่ือเกิดฝนตกดินถูกน�้าชะล้างลงมา

ในพื้นที่

“ที่แรกเขาว่าหนูบ้า เอาหญ้ามาปลูก เขาปลูก

กาแฟได้เงินกัน นี่มาปลูกหญ้าแฝกท�าไม” หลังจากสถานี

พัฒนาที่ดินเชียงรายได้เข้ามาส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยหมักควบคู่

กบัการปลกูหญ้าแฝก ในปีแรกทีป่ลูกยงัไม่ค่อยเหน็ผลเกิด

ความท้อใจแต่ได้ก�าลังใจจากครอบครัวบอกว่า “หลาน ๆ 

ลูก ๆ เปิดอินเตอร์เน็ตให้ดูว่าหญ้าแฝกนี่เป็นหญ้าของ 

“พ่อ” ของ “ย่า” เห็นในหลวงท่านยังนั่งลงปลูกหญ้า

แฝก แล้วท�าไมพวกเราไม่ปลูก สามีก็บอกว่าใครไม่สนใจ

เราก็ไม่ต้องไปสนใจเขา ทีด่นิแถวนีเ้ราทิง้ว่างเปล่าตัง้เยอะ

แยะ ลองปลูกดู” 

 เม่ือเริม่เข้าปีทีส่อง ดนิทีเ่คยแห้งเร่ิมมคีวามชุม่ชืน้

“ที่แรกเขาว่าหนูบ้า เอาหญ้า
มาปลูก เขาปลูกกาแฟได้เงินกัน 

นี่มาปลูกหญ้าแฝกท�าไม”

เริม่ได้ขายกล้วยทีป่ลกูในแปลงนัน้ “จากสวนทีไ่ม่เคยมรีาย

ได้เลย พอปลูกกล้วยได้กินตลอดปีเราก็ดีใจแล้ว ไม่น่าเชื่อ

ว่าจะดีข้ึนได้ขนาดนี้ ถ้าพยายามท�าให้หญ้าแฝกดีข้ึน ให้

ดินชุ่มชื้นกว่านี้ ต่อไปก็น่าจะปลูกกาแฟได้” 

ต่อมาดวงพรจึงเริ่มแซมต้นกาแฟลงในแปลง

นายไพศาล นิจจันทร ์พันธ ์ศรี ชาวจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ได้เล่าว่า “ผมมาเจอหญ้าแฝกผมรักเลย 

ทั้งที่ไม่รู้จักมาก่อน” เริ่มรู้จักหญ้าแฝกมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 

ตอนน้ันท�าสวนอินทผลัมแต่ไม ่ได ้ผล เมื่อมีการจัด 

นิทรรศการคลนิิคเกษตรและได้ไปด ูจงึได้เข้าไปขอค�าแนะน�า 

จากเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความรู้และแจกต้นกล้าแฝก เพื่อให้

น�าไปทดลองปลูก 

“ผมน�าหญ้าแฝกที่ได้วันนั้นไปปลูกเป็นวงกลม

ล้อมต้นอินทผลัมเอาปุ๋ยหมักใส่ อินทผลัมโตวันโตคืน

แล้วก็เป็นลูก ช่วงนั้นมีคนมาดูงานเรื่อย ๆ มาทีก็กินกันที 

หมดต้นไม่ทันได้สุกสักที”
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ในปี ๒๕๕๒ ถึงเวลาการล้มยางพาราแปลงแรก จึงได้โอกาส

ในการปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทไปตามขอบ

เขา “เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ปลูกแฝก ฝนมาอย่างแรง น�้าไหลปุ๊บ ๆ

เลยสภาพดินเมื่อก่อนกัดเซาะเป็นร่องลึก ดูข้างบนได้เลยเหลือแต่

ก้อนหนิมนัชะล้างไปเรือ่ย หน้าดนิไปหมด” ซึง่ผลทีไ่ด้จากการปลกู

แฝกน้ีเหน็ได้ชดัเจนกบัต้นยางพารา ทีน่ายไพศาลบอกว่า ตอนปลกู

หญ้าแฝกแรก ๆ ใบต้นยางพาราจะเหลือง “คนที่มาดูงานเขาบอก

ว่าหญ้าแฝกมันแย่งอาหารยางแล้ว แต่ไม่ใช่รากยางมันยังไม่ถึงรากหญ้าแฝกดี มันเลยไม่พ่ึงพาอาศัยกัน

และกัน แต่พอรากยางมาถึงหญ้าแฝก ใบก็เขียวแล้ว” ความเปลี่ยนแปลงนี้เองท�าให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้

เห็นผลเชิงประจักษ์

ส่ิงต่าง ๆ  ทีไ่ด้ท�าได้คดินัน้ ไพศาลบอกว่า ได้น้อมน�ามาจากพระราชด�ารพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ทั้งสิ้น “พระองค์ท่านเป็นต้นแบบของการพึ่งพาตนเอง หน่วยงานราชการเข้ามาก็จริง แต่เราก็ต้องรู้จัก 

ต่อยอดของเราเอง ประยุกต์ ดัดแปลงพลิกแพลงให้เหมาะกับพื้นที่เรา ถ้าเป็นความคิดของเราเองมันจะ

ยั่งยืน เพราะไม่ลืม” 

ไพศาลย�้าว่า สิ่งใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นขึ้นมา ปฏิบัติตามแล้วไม่ผิดหวัง 

ไม่ว่าจะเป็นการปลูกหญ้าแฝกหรือให้ท�าเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นแนวทางท่ีชัดเจนถูกต้องและ

แลเห็นแต่ผลลัพธ์ที่เป็นความส�าเร็จที่ยั่งยืน �
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ภาพร่างเค้าโครงพระราชทาน โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่าที่

ทรงวาดบนเครือ่งบนิพระทีน่ัง่พร้อมทัง้พระราชด�าริพร้อมทรงอธิบาย

ภาพยึกยือให้แก่ข้าราชการผู้ติดตามเสด็จ 

 ในวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ครั้งน้ันพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด�าเนิน

จากพระต�าหนกัภพูานราชนเิวศน์ ไปทอดพระเนตรสภาพภูมปิระเทศ

และสภาพล�าน�า้ก�า่ ณ บรเิวณประตูระบายน�า้ก�า่ บ้านบงึศาลา ต�าบล

นาตง อ�าเภอโพนนาแก้ว จากนั้น ทรงพระด�าเนินไปยังบริเวณริมฝั่ง

ล�าน�า้ก�า่ ทรงปล่อยพนัธ์ุปลาไทยชนดิต่าง ๆ  ได้แก่ ปลาบกึ ปลาเผาะ 

ปลาน�้าเงิน ปลาชะโอน ปลากดเหลือง ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อย

นกเขา และปลายี่สกเทศ รวมจ�านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ลงในล�าน�้าก�่า 

เสร็จแล้วทรงราชพระด�าเนินไปยังบริเวณจุดก่ึงกลางของประตู 

ระบายน�้าที่ก�าลังก่อสร้าง เพื่อทอดพระเนตรแนวล�าน�้า
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“ยึกยอื” น�้ำก�่ำ
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 นายครี ีกออนนัตกลุ อดีตหวัหน้าสถานีประมงน�า้จืด จังหวดั

สกลนคร ได้เล่าถึงพระราชจริยาวัตรในขณะทรงปล่อยพันธุ์ปลา 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ว่า ...พระองค์จะทรงใช้กระชอน

ตักปลาซึ่งยังเล็กอยู่เหล่านั้นจากถังพัก แล้วจึงค่อย ๆ ปล่อยลงใน

ล�าน�้า จะทรงตักเช่นนี้จนกว่าปลาจะหมด โดยจะไม่ทรงเทปลาลง

ไปในครั้งเดียว ด้วยทรงเกรงว่าลูกปลาจะบอบช�้า ซึ่งทรงแสดงให้

เห็นถึงน�้าพระราชหฤทัยที่สุขุม อ่อนโยนยิ่งของพระองค์ นับเป็น

ภาพที่ประทับใจอย่างมากส�าหรับข้าราชการ และผู้ที่ได้พบเห็น...

ปัจจุบนัโครงการพฒันาลุ่มน�า้ก�า่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ประกอบด้วย

๗ ประตูระบายน�้า : เก็บกักน�้าในล�าน�้า และเร่งระบายน�้า

๒๔ สถานีสูบน�้า : ส่งน�้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม

๑๓ หนองบึงใหญ่ : แก้มลิงเก็บกักส�ารองน�้า

ความจุรวม ๔๕,๔๓๐,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร 

พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒๖,๐๐๐ ไร่

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่า อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร – นครพนม เกิด

ขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

ทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณประตูระบายน�้าสุรัสวดี 

จังหวัดสกลนคร เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๓๕

ความเป็นมาของโครงการ
ลุม่น�า้ก�า่เป็นลุม่น�า้สาขาหนึง่ของลุม่น�า้โขง 

ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอ�าเภอเมือง 

อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ อ�าเภอโพนนาแก้ว จงัหวดั
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สกลนคร และอ�าเภอวังยาง อ�าเภอนาแก 

อ�าเภอเรณูนคร อ�าเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๔๔๐ ตร.กม. 

ไหลไปบรรจบกับแม่น�้าโขงที่อ�าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม ลุ่มน�้าก�่ามีต้นก�าเนิดจาก

เขตป่าสงวนแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

ปริมาณน�้าค่าเฉลี่ยต่อปี ประมาณ ๑,๔๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตร น�้าส่วนใหญ่จะไหลลง

แม่น�้าโขง หรือก่อให้เกิดอุทกภัย ส่วนในฤดู

แล้งเกิดปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อท�าการ

เกษตร รวมทั้งน�้าอุปโภค – บริโภค

 ในวันที่ ๑๔ วันที่ ๑๘ และวันที ่

๒๓  พฤศจิ ก ายน  ๒๕๓๕ พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด�าริให้

กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพ่ือ

ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ ่มน�้าก�่า จังหวัด

สกลนคร – นครพนม และทรงวางโครงการ

ด ้วยพระองค ์ เอง ดังภาพร ่างเค ้าโครง

พระราชทานเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องน�้า

ท่วมพืน้ทีเ่พาะปลูกในฤดฝูน และช่วยราษฎร

ในท้องถิ่นบริเวณ ๒ ฝั่งล�าน�้าก�่าให้มีน�้าใช้ในการเกษตร การอุปโภค-

บริโภคในฤดูแล้งด้วย

โครงการพัฒนาลุ ่มน�้าก�่า ไม่ว่าจะมองทางไหนก็ล้วนแต่

สะท้อนถึงน�้าพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า

มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น นั่นก็คือพระเมตตาท่ีทรงมีต่อพสกนิกรของ

พระองค์ �
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พระเมตตา
แผ่ไปทั่วหล้า

แกล้งดิน
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ท่ีพระราชทานให้ราษฎรด้วยพระเมตตานั้น  

ไม่จ�ากัดเชื้อชาติ หรือศาสนาใด...

ต�าบลเกาะสะท้อนเป็นต�าบลหน่ึงของอ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธวิาส ก่อนหน้านัน้ในราว

ปี ๒๔๙๘ ชาวไทยพุทธจากปัตตานีได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านปูยูในปัจจุบัน และต่อมา

ไม่นานนักก็มีชาวมุสลิมอีกกลุ่มจากปัตตานีอพยพมาต้ังถิ่นฐานอยู่บริเวณเดียวกัน เมื่อชุมชน

มุสลิมเติบโตขึ้น กลุ่มชาวพุทธก็ได้ขยับลงไปบริเวณบ้านชุมบก และได้สร้างวัดเกาะสะท้อนขึ้น 

จึงได้ตั้งชื่อต�าบลเกาะสะท้อน 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเกาะมีแม่น�้าล้อมรอบ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เมื่อครั้งที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านปาดังยอ ต�าบลมูโนะ 

อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๑๗ ได้ทรงทราบถึงเหตุ 

แห่งความทุกข์ของราษฎรในพื้นที่บริเวณนั้น เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ลุ่มริมแม่น�้า

โก-ลก และชายขอบพรุโต๊ะแดง ในยามที่ฝนตกหนักน�้าในแม่น�้าโก-ลก จะมีระดับสูงขึ้นไหลบ่า

ล้นตลิ่งเข้าท่วมไร่นาของราษฎร รวมทั้งน�้าจากชายพรุโต๊ะแดง ซึ่งเป็นเป็นดินเปรี้ยวไหลลงมา

ท�าความเสียหายให้แก่พื้นที่เพาะปลูกเป็นประจ�าทุกปี
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พระบาทสม เด็ จพระ เจ ้ า อยู ่ หั ว ไ ด ้

พระราชทานพระราชด�าริในการแก้ไขปัญหา 

น�้าท่วมที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความ

เดือนร้อนของราษฎร ด้วยการระบายน�้าจาก

แม่น�้าโก-ลก ให้ไหลลงสู่อ่าวไทยได้โดยสะดวก 

ด้วยการขุดคลองระบายน�้าขึ้นใหม่ และขุดลอก

คลองธรรมชาติที่มีอยู่เดิมแต่ตื้นเขิน เป็นการ

ป้องกันไม่ให้น�้าในแม่น�้าโก-ลก เข้าไปท่วมไร่นา

ของราษฎร ส่วนการป้องกันน�้าเค็มไม่ให้เข้าไป

ท�าความเสียหายแก่พื้นท่ีเพาะ

ปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ

เกาะสะท ้อน อ�าเภอตากใบ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

มีพระราชด�าริให้ก่อสร้างคันก้ัน

น�้าเค็มรอบต�าบลเกาะสะท้อน 

รวมทั้งขุดคลองส่งน�้า เพื่อรับ

น�้าจืดจากคลองปูยู เพ่ือให้พื้นที ่

เพาะปลูกบนเกาะสะท้อนได้มีน�้าจืดไว้ใช้ตลอด 

ทั้งปี ดังพระราชด�าริที่มีความว่า

“...ให้กรมชลประทานพิจารณาความ

เหมาะสมในการจัดท�าท�านบดินกั้นน�้าบริเวณ

ถนนตากใบ-สุไหงโก-ลก และที่เกาะสะท้อน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเป็นระยะเวลาหลาย

เดือน...”

“...การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมนอกเหนือ

จากสร้างพนังกั้นน�้าแล้ว อาจจะแก้ไขได้โดย

การขุดลอกแม่น�้าสุไหงโก-ลก เป็นช่วง ๆ และ

ปัญหาการระบายน�า้มใิช่ปัญหากัน้น�า้ไม่ให้ท่วม 

จึงควรมีการขุดคลองระบายน�้าเพื่อช่วยให้น�้า

ที่ท่วมในฤดูมรสุม มีทางระบายลงสู่ทะเลได้

รวดเรว็ขึน้ คลองระบายน�า้ทีจ่ะขดุน้ันจะมปีระตู

ปิดหัวและท้ายคลอง เมื่อถึงฤดูฝนจะเปิดให้น�้า

ระบายได้ตลอด แต่ในฤดูแล้งจะปิดคลองทาง

ทะเล เพื่อก้ันน�้าทะเลเข้าคลองระบายน�้า แต่ 
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“...ให้กรมชลประทานพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดท�าท�า

นบดินกั้นน�้าบริเวณถนนตากใบ 
สุไหงโก-ลก และที่เกาะสะท้อน 

เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเป็นระยะเวลา
หลายเดือน...”

หัวคลองระบายน�้าน้ันจะเปิดเพื่อส่งน�้าจาก

แม่น�า้สไุหงโก-ลก เพือ่ใช้ในการชลประทาน...”

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังได้พระราชทานพระราชด�าริในการช่วยเหลือ

ราษฎร ที่อาศัยอยู่บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง ซึ่งไม่

สามารถทีจ่ะเพาะปลูกอะไรได้เนือ่งจากสภาพดนิ

เป็นกรด มคีวามเปรีย้วจดั ด้วยการขดุคลองส่งน�า้

แยกจากคลองมูโนะ เพื่อน�าน�้าจากคลองมูโนะ

ไปชะล้างดินกรด หรือดินเปรี้ยวขอบพรุโต๊ะแดง 

ในพื้นที่บ้านโคกกูแว โคกอิฐ โคกไผ่ โคกชุมบก 

ต�าบลพร่อน อ�าเภอตากใบ เป็นเนื้อที่ประมาณ 

๕,๐๐๐ ไร่ แล้วถ่ายเทน�า้เสียผ่านคลองระบายน�า้ 

เป็นการปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติที่ใช้เพาะปลูก

ได้ รวมทั้งการเล้ียงสัตว์และการประมง ที่เรียก

ว่า “แกล้งดิน”

วิธีการ “แกล้งดิน” ก็คือการเร่งปฏิกิริยา

ของดินให้เป็นกรด หรือเรียกง่าย ๆ ว่าท�าให้ดิน

เปรี้ยวมากขึ้น โดยการท�าให้ดินแห้ง และเปียก

สลับกันเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งดินเป็นกรดจัด 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า การ

แกล้งดิน หรือท�าให้ดินโกรธ หลังจากนั้นจึงหา 

วิธีปรับปรุงดินเพื่อให้สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ

ได้ 

เมื่อโครงการน้ีส�าเร็จชาวบ้านก็ปลูกข้าว

ได้ ผลผลิตออกมาดี ท�าให้มีก�าลังใจในการ

ท�างาน จากแนวพระราชด�าริน้ีท�าให้ราษฎรใน

อ�าเภอตากใบ และอ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด

นราธวิาส ทีเ่คยประสบความเดอืดร้อนจากภาวะ

น�้าท่วม น�้าเค็ม และดินเปรี้ยว จนไม่สามารถที่

จะเพาะปลูกอะไรได้ กลับมีชีวิตทีสดใส มีฐานะ

ความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น หมดปัญหาเร่ืองน�้าท่วม  

น�้าเค็ม ดินเปรี้ยว ขาดแคลนน�้าจืด และความ

เป็นอยูแ่ละการท�ามาหากินทีเ่คยล�าบากแร้นแค้น 

เป็นเวลายาวนานได้รับการปัดเป่าให้บรรเทาลง 
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มองไปแห่งหนใดก็จะเห็นแต่นาข้าวเขียวขจี ข้าวออกรวงเหลือง

อร่าม และรอยยิ้มอันปีติสุขและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

นางอัจฉรา เล่าเลิศ หรือ “ป้าพร” ราษฎรที่ได้รับประโยชน์

จากโครงการเล่าว่า “ตอนนั้นป้าอายุประมาณ ๑๓ ขวบ ได้เกิด

ฝนตกหนัก และน�้าท่วมพื้นท่ีเกาะสะท้อน ท�าให้ชาวบ้านที่นับถือ

ศาสนาพุทธ และมุสลิมต้องอพยพไปอยู่รวมกันที่วัดเกษมประทีป 

โดยไม่แบ่งแยกศาสนา สมัยก่อนเกาะสะท้อนมีบ้านเรือนเพียงไม่กี่

หลัง ไม่มีถนน ไม่มีไฟฟ้า มีแต่ป่าไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ตัวเกาะถูก

ล้อมรอบด้วยแม่น�้า ๓ สาย คือ แม่น�้าโก-ลก แม่น�้าปูยู และแม่น�้า

บางนรา สภาพพ้ืนทีบ่นเกาะไม่เหมาะกบัการเพาะปลกูพชืผกัสวนครวั เพราะดนิเป็นกรด 

ไม่สามารถท�าการเกษตร หรอืท�าได้ก็ให้ผลผลติน้อย ชาวบ้านรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย”

“จนต่อมามีพระราชด�าริให้สร้างถนนเพื่อใช้เดินทางในหมู่บ้าน และกั้นน�้าที่ 

ล้อมรอบด้วย หลังจากนั้นในหลวงยังได้เสด็จฯ มาเยี่ยมเกาะสะท้อนอีกครั้งที่โรงเรียน 

ศรีพงัน ซึ่งที่นั้นป้าพรได้เฝ้าฯ รับเสด็จด้วย” ป้าพรยังได้เล่าต่อว่า “ดีใจอย่างมากที่

เสด็จฯ มา หลังจากได้พัฒนาหมู่บ้านให้ชาวบ้านทุกคนได้อยู่กันอย่างมีความสุข มีกิน 

มีใช้ คนที่อยากท�านาก็ได้ท�านาอย่างที่คิดไว้ คนที่อยากปลูกพืชก็ได้ท�าอย่างที่ตั้งใจ 

การเข้ามาพัฒนาของพระองค์ท่านจึงเหมือนเป็นการปลูกชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านเกาะ

สะท้อน”

ค�าว่า ๔ น�้า หมายถึง น�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าเค็ม และน�้าเปรี้ยว ส่วน ๓ รส  

หมายถึง รสจืด รสเค็ม และรสเปรี้ยว 

นางอัจฉรา  เล่าเลิศ
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๔ น�้ำ ๓ รส
น�้าท่วม เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น�้าโก-ลก  

ในช่วงฤดูฝนรับน�้าจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่โครงการ น�้าจากพรุโต๊ะแดง และ

น�้าจากแม่น�้าโก-ลก ไหลบ่าล้นตลิ่งท�าให้เกิดน�้าท่วม 

น�้าแล้ง ในฤดูแล้งพื้นที่จะขาดแคลนน�้าเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและน�้าใน

แม่น�้าโก-ลก มีปริมาณการไหลต�่ากว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร/วินาที

น�า้เคม็ เนือ่งจากเขตอ�าเภอตากใบอยูติ่ดทะเล ในช่วงหน้าแล้งน�า้ทะเล

ไหลย้อนกลับเข้ามาในล�าน�้าท�าให้ไม่สามารถน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ได้

น�้าเปรี้ยว น�้าที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดงผ่านพื้นที่การเกษตรของ

ราษฎร ซึ่งมีค่า pH ต�่า (มีความเป็นกรดสูง) ท�าให้ดินเปรี้ยว หรือมีสภาพ

เป็นกรดไม่สามารถท�าการเกษตรได้

แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
กรณีน�้าท่วมใช้คลองมูโนะ เป็นคลองระบายน�้าสายหลัก และคลอง

ปาเสมัส คลองระบายสาย ๔ (โต๊ะแดง) ตลอดจนคลองสายซอยต่าง ๆ เพื่อ

ระบายน�้าท่วมขังออกจากพื้นที่
น�า้แล้ง พืน้ทีเ่พาะปลกูสามารถส่งน�า้โดยระบบแรง

โน้มถ่วงในเขตพืน้ทีต่�าบลเกาะสะท้อน ซึง่มพีืน้ทีเ่พาะปลกู

ประมาณ ๕,๖๕๐ ไร่ จะใช้วิธีการทดน�้าท่ีประตูระบาย

น�้าปลายคลองมูโนะ (ปูยู) เพื่อยกระดับน�้าให้สูงขึ้น และ

ส่งน�้าไปตามคลองส่งน�้าสายต่าง ๆ ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ ใช้

วิธีการเดียวกันคือ การทดน�้าไปยังพื้นที่สูง และปล่อยไป

ตามสายซอยต่าง ๆ  นอกจากนั้นหากปริมาณน�้ามีไม่เพียง

พอในการช่วยเหลอืพืน้ทีต้่องสนบัสนนุเครือ่งสบูน�า้มาช่วย

ตามความเหมาะสม

การบริหารจัดการน�้าเค็ม พื้นที่อ�าเภอตากใบส่วนใหญ่ติดทะเลด้านอ่าวไทย 

บริเวณปากแม่น�้า โก-ลก แม่น�้าบางนรา คลองปูยู และคลองโต๊ะแดง ในช่วงฤดูแล้ง

ปรมิาณน�า้จืดในล�าน�า้ดงักล่าวมีปรมิาณน้อย น�า้เคม็จะรกุล�า้เข้ามาแทนที ่โดยเฉพาะ
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พืน้ทีเ่พาะปลกูบรเิวณต�าบลเกาะสะท้อน กรมชลประทาน

ได้ก่อสร้างคันกั้นน�้าเค็ม และอาคารประกอบรอบพื้นที่ 

เพื่อป้องกันน�้าเค็มไหลเข้าท่วมพื้นที่

น�้าเปร้ียว เป็นน�้าที่ไหลออกจากพรุโต๊ะแดง ใน

ช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน เป็นน�้าเปรี้ยวที่มีคุณสมบัติเป็น 

กรดไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อการเกษตรได้ อีกทั้งยังท�าให้

เกิดปัญหาดินเปรี้ยวตามมา วิธีการแก้ไขด้วยการแยกน�้า

เปรี้ยวออกจากคลองน�้าจืด โดยบังคับให้น�้าเปรี้ยวระบาย

ออกจากพืน้ทีโ่ครงการ โดยคลองระบายน�า้เปรีย้วสายต่าง 

ๆ ได้แก่ คลองโคกไผ่ คลองลาน คลองระบายน�้าสาย ๑๐ 

และสาย ๑๓ ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งก่อสร้างคันกั้นน�้า

เปรี้ยว และอาคารควบคุมการระบายน�้า นอกจากนี้ยังน�า

น�า้จดืไปปรบัปรงุดนิเปรีย้วพร้อมเจอืจางน�า้เปรีย้วบรเิวณ

บ้านโคกอิฐ-โคกใน อีกด้วย

นอกจากการควบคุมน�้าเปรี้ยวดังกล่าวแล้ว ยังต้อง

ควบคุมระดับน�้าในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ซ่ึงมีพื้นที่ขนาดใหญ่

ประมาณ ๑๘๗,๐๐๐ ไร่ จะต้องมนี�า้ท่วมขงัอยูต่ลอดเวลา 

ค�าว่า ๔ น�้า หมายถึง 
น�้าท่วม น�้าแล้ง น�้าเค็ม และ

น�้าเปรี้ยว ส่วน ๓ รส 
หมายถึง รสจืด รสเค็ม และ

รสเปรี้ยว 

ในฤดแูล้งถ้าระดบัน�า้ในพืน้ทีล่ดลงมากจนผิวดนิแห้งท�าให้

เกิดไฟไหม้ป่าได้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้ด�าเนินการ

สนองพระราชด�ารด้ิวยการจัดท�าโครงการเพือ่แก้ไขปัญหา

ดังกล่าวแล้วเสร็จยังประโยชน์ด้านการเกษตรของราษฎร

บริเวณพื้นที่ ดังนี้

๑) ช่วยบรรเทาปัญหาอทุกภยัในเขตพืน้ทีโ่ครงการ

๒) ช่วยสนบัสนุนการท�านาปรงัและปลูกพชืฤดแูล้ง
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๓) เพื่อป้องกันน�้าเค็มรุกล�้าพื้นที่

๔) เพื่อส่งน�้าให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน

๕) เป็นแหล่งน�้าดิบส�าหรับการประปา

๖) เพื่อขยายพันธุ์ปลาน�้าจืด

๗) ปรับปรุง และป้องกันการแพร่กระจายของดิน

เปรี้ยว และน�้าเปรี้ยว

๘) เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรักษาระดับน�้าใน

ป่าพรุสิรินธร (พรุโต๊ะแดง) เพื่อรักษาความชุ่มชื้น ไม่ให้

เกิดปัญหาไฟไหม้ป่า

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มพีระราชด�ารสัถงึผล

ส�าเรจ็ของโครงการ เมือ่วันที ่๙ ตลุาคม ๒๕๓๕ มคีวามว่า 

“เราเคยมาโคกอิฐ-โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้น ๆ 

เขาท�านาได้แค่ ๕ ถัง ๑๐ ถัง แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง ๔๐-

๕๐ ถัง ก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปดินก็จะไม่เปรี้ยวแล้ว เพราะ

ว่าท�าให้เปรี้ยวเต็มที่แล้วโดยที่ขุดอะไร ๆ ท�าให้เปรี้ยว

แล้วกร็ะบาย รูส้กึนบัวนัเขาจะดีขึน้ อนันีส้เิป็นชยัชนะที่

ดใีจมากท่ีใช้งานได้ แล้วชาวบ้านเขากด็ขีึน้ แต่ก่อนชาว

บ้านเขาต้องซือ้ข้าวกนิ เดีย๋วนีเ้ขามข้ีาวอาจจะขายได้”

ต้องนับว่าเป็นวาสนาของพสกนิกรในอ�าเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาสโดยแท้ ที่เกิดมาอยู่ภายใต้

ร่มพระบารมี อันมีแต่พระเมตตาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ �
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ถนนดิสโก้:

	 “จะมีพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไหนในโลกนี้หนอ	ที่อุตส่าห์ดั้นด้น

เดินทางด้วยความล�าบากยากเย็นแสนเข็น	 ตรากตร�าถึงขั้นมุดรั้วลวดหนาม

เพื่อไปหาน�้าให้ราษฎร”

นั่นคือข้อความที่อดีตอธิบดีกรมชลประทานท่านหนึ่งได้เขียนร�าพัน

ไว้ หลังจากที่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปบน “ถนนดิสโก้”  

ดินแดนอันแสนแห้งแล้งแห่งหนึ่งในภาคอีสาน

เดือนพฤศจิกายน ในปี ๒๕๓๕ จากไฟฉายเพียงไม่กี่ดวง ในค�่าคืนที่ 

มืดมิด ณ “กุดทึง” ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดีว่า ภาคอสีานของไทยน้ัน หลายพืน้ทีม่ี

ความแห้งแล้งอย่างมาก จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคนี้ก็เป็น

ท่วงท�านองแห่งการพัฒนา



101เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :



102 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

อีกจังหวัดหนึ่งที่ชาวนาที่นี่ต้องต่อสู้กับความแห้งแล้งด้วยความ

พยายาม และอดทน 

แม้จะไม่มีน�้าก็หาวิธีปลูกข้าวโดยใช้วิธีเจาะดิน ให้เป็น

หลุมเล็ก ๆ แล้วน�ากล้าข้าวที่เพาะไว้มาปักให้แน่น รอข้ามคืน 

เพ่ือให้น�้าค้างช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัวจากที่เหี่ยวเฉาเพราะความ

ร้อนในช่วงกลางวัน ถ้าปีไหนแล้งจัดข้าวก็ตายเกือบหมด ท�าให้

ราษฎร อดอยากกันทั่ว 

แต่ด้วยพระเมตตาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียน

ราษฎรอ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์ มีข ้าราชการ และ

ราษฎรรอเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจ�านวนมาก ต่างก็พากันแปลกใจ 

เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่น่ังบินวนเหนือบริเวณนั้นหลายรอบ

ก่อนลงจอด ระหว่างที่บินมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ได้ทอดพระเนตรสภาพแม่น�้าล�าพะยัง ซึ่งมีลักษณะคดเค้ียว  

คล้ายกับแม่น�า้สายอืน่ ๆ  ในภาคอสีาน คอืหน้าน�า้ น�า้ท่วม หน้าแล้ง 

ก็แห้งผาก 

ระหว่างทางก็เป็นทุ่งนา 
และทางเกวียน ตะปุ่มตะป�่า 

พาให้ทั้งขบวนนั่ง
ไม่ติดเบาะโยกซ้ายทีขวาที 

หัวส่ันหัวคลอน
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“...อธิบดี
จะพาฉันไปดิสโก้ที่ไหน...”

เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดเรียบร้อยแล้ว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระราชด�ารัส

กับก�านันวิชัย กว้างสวาสดิ์ ก�านันต�าบลคุ้มเก่าในขณะนั้น 

ก�านันจึงได้กราบบังคมทูลว่า แถวนั้นเรียกว่า กุดทึง เป็น

เวิ้งน�้าของล�าพะยัง มีโขดหิน ซึ่งหน้าแล้งไม่มีน�้า ขบวน

เสด็จจึงมุ่งหน้าไปบริเวณนั้นเพื่อไปให้ถึง “ล�าพะยัง” ใน

ขบวนเสด็จนั้นไม่มีใครช�านาญเส้นทาง และยิ่งเป็นตอน

กลางคืนด้วยแล้วแม้จะให้ชาวบ้านมาช่วยน�าทางให้ แต่

การเดินทางก็ยากล�าบากเรียกได้ว่าเป็นการพยายาม

ด้ันด้นไปให้ถึง ระหว่างทางก็เป็นทุ่งนา และทางเกวียน 

ตะปุ่มตะป�่า พาให้ทั้งขบวนนั่งไม่ติดเบาะโยกซ้ายทีขวาที 

หัวสั่นหัวคลอน คล้ายนักเต้นที่โยกไหวไปกับท่วงท�านอง

เพลงดิสโก้ตามสภาพเส้นทางที่ไม่น่าจะเรียกว่าถนนด้วย

ซ�้าไป ในที่สุดก็มาถึงชายป่าละเมาะ ไปต่อไม่ได้และน่าจะ

หลงทางเพราะยังไม่เจอล�าพะยัง

“...เขาบอกให้เลี้ยวซ้าย ก็สงสัยเหมือนกันว่า

ท�าไมเล้ียวซ้าย แต่เขาก็บอกให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้าย

ผ่านโรงเรยีน ผ่านโรงเรียนแล้วกเ็ลีย้วขวา เลีย้วขวานัน้ 

ก็เข้าไปในทางท่ีเรียกได้ว่าล�าลองอย่างมาก  ๆ เป็น

ทางที่เขาเต้น “ดิสโก้” กัน คือที่เต้น “ดิสโก้” นี่ เพราะ

ว่ารถมันแกว่งไปแกว่งมา เหมือนเต้น “ดิสโก้” ก็เลย

เรียกว่า “ทางดิสโก้” แล่นไปตาม “ทางดิสโก้” นั้นไกล 

พอสมควร ประมาณสักสองกิโลเมตรก็ไปถึงที่แห่งหนึ่ง 

เขาบอกว่าหยุด หยุดตรงนั้น มืดแล้ว เห็นมีแต่นา คนที่

น�าทางก็บอกว่า “นึกว่าอยากจะมาตรงนี้” เราบอกว่า 

“ไม่ใช่ อยากจะมาดูตรงท่ีเป็นทางน�้า ที่เหมาะสมกับ 

การท�าโครงการ รปูร่างคล้าย  ๆ  เป็นแก่ง” เป็นอนักลบั 

กลบัมา “ดสิโก้” อกีสองกิโลเมตร แล้วมาทีห่มูบ้่าน แล่น

ตรงไป แล้วเดินอีกสองร้อยเมตรก็ไปถึงที่ที่ถูกต้อง...”

๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๕

อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วได้มีพระราชด�ารสักับนายสวสัด์ิ 

วัฒนายากร อธิบดกีรมชลประทานในขณะน้ัน ว่า “อธบิด ีจะพาฉนั

ไปดสิโก้ทีไ่หน” แต่พระองค์ท่านกไ็ม่ว่าอะไร ทรงอธบิายว่า ตอนออก

จากบ้านกุดตอแก่นต้องเลี้ยวขวา แต่รถน�าเลี้ยวซ้าย พระองค์ท่าน 

เลยต้องเสด็จฯ ตามมา จนขบวนรถกว่า ๓๐ คัน ได้หันมาถูกทิศ 

ถกูทางแล้ว แต่ถงึกระนัน้การจะไปให้ถงึล�าพะยงัได้นัน้ จะต้องเดนิเท้า 

ต่อซึ่งเป็นทางที่ขรุขระมาก ต้องระวังข้อเท้าพลิกแม้จะเดินในเวลา

กลางวัน ซึง่ในคนืน้ันคงเดินไม่ได้ถ้าไม่มไีฟฉาย ระหว่างทางทีเ่สดจ็ฯ 

มีสระบัว และมีรั้วลวดหนามกั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีรับส่ังว่าไปได้แต่อย่าไปตัดรั้วเขานะ และให้ใช้วิธีถ่างให้รั้ว

ลวดหนามกางออก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลอดรั้วลวด

หนามเข้าไป เสด็จฯ ต่อไปจนถึงตลิ่ง ทรงทอดพระเนตรล�าพะยัง 

ทีม่โีขดหนิใหญ่น้อยกระจายไปตามล�าน�า้ ภูมปิระเทศเหมาะแก่การ

สร้างแหล่งเก็บน�้าขนาดเล็ก เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาขาดแคลนน�้า

ของราษฎรยิ่งนัก

เหตุการณ์ในครั้งนั้น นายสวัสดิ์ วัฒนายากร ซ่ึงต่อมาด�ารง

ต�าแหน่งองคมนตรีได้เขียนเล่าไว้ว่า ตอนนั้นร�าพึงอยู่ในใจว่า “จะ

มีพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไหนในโลกน้ีหนอ	 ที่อุตส่าห์ด้ันด้น

เดินทางด้วยความล�าบาก	ยากเย็นแสนเข็ญ	ตรากตร�า	ถึงขั้นมุดรั้ว 

ลวดหนามเพื่อไปหาน�้าให้ราษฎร”	

อุโมงค์น�ำน�้ำลอดใต้ภูเขำระยะทำงกว่ำ ๗๐๐ เมตร 
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เรือ่งราวของ “ถนนดสิโก้” จงึได้ถกูเล่าขานถงึ 

ความเป็นมาของ โครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยัง 

(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งก่อให้

เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอ�าเภอเขาวง และพื้นที ่

ใกล้เคียง กว่า ๔,๖๐๐ ไร่ 

และจากพระราชด�าริให้สร้างอ่างเก็บน�้าล�า

พะยังที่มีความจุกว่า ๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และยัง

ได้เพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนด้วยวิธีการที่ไม่เคยเกิดขึ้น

มาก่อน โดยการน�าน�า้จากอกีฟากหนึง่ของภเูขาจาก

อ่างเกบ็น�า้ห้วยไผ่ จงัหวัดมกุดาหาร ทีมี่ปรมิาณน�า้

มาก ด้วยการสร้างอุโมงค์น�าน�้าลอดใต้ภูเขาระยะ

ทางกว่า ๗๐๐ เมตร มายังอีกฟากหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถกระจายน�า้เข้าสู่พ้ืนที่

เกษตรกรรมกว่า ๑๒,๐๐๐ ไร่ และต่อมาภายหลัง

โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำล�ำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

ได้พระราชทานชื่ออุโมงค์นี้ว่า “ล�าพะยังภูมิพัฒน์” หมายความ

ว่า อุโมงค์ผันน�้าที่น�าความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน�้าล�าพะยัง

ตลอดระยะเวลา ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าว ได้

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อมีน�้าซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน

แล้วก็สามารถพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมาได้ไม่ยาก เมื่อน�้าสมบูรณ์ 

ข้าวก็สมบูรณ์ พืชพรรณผลผลิตต่าง ๆ ก็อุดมสมบูรณ์ สามารถ

สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง เช่น ข้าวเหนียวเขาวง

อนิทรย์ี ควบคูไ่ปกับพืน้ฐานความมัน่คงในการท�าการเกษตรตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แม้ “ถนนดิสโก้” สายนี้จะมิได้มีเสียงเพลงคร้ืนเครง

เหมือนเวทีเต้นร�า แต่กลับสร้างพลังใจให้แก่พสกนิกรชาวไทย

ได้สานต่อท่วงท�านองแห่งการพัฒนา ด้วยหัวใจที่มุ่งทดแทน

คุณแผ่นดินของพวกเราทั้งหลายต่อไป �
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ทฤษฎีใหม่: 

“...ถามชาวบ้านที่อยู่ที่นั้นว่า เป็นอย่างไรบ้างปีนี้ เขาบอกว่าเก็บข้าวได้ 

แล้วข้าวก็อยู่ตรงนั้นกองไว้ เราก็ไปดูข้าว ข้าวนั้นมีรวงจริงแต่ไม่มีเมล็ดหรือรวง

หนึ่งมีซักสองสามเมล็ด ก็หมายความว่า ๑ ไร่ คงได้ประมาณถังเดียวหรือไม่ถึง 

ถังต่อไร่ ถามว่าท�าไมเป็นอย่างนี้ เขาบอกว่า เพราะไม่มีฝน ปลูกกล้าไว้แล้ว 

เมื่อขึ้นมาก็ปักด�าไม่ได้ เพราะไม่มีน�้า...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสเมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ 

ทรงเล่าถึงการเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรบ้านกุดตอแก่น อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งทรงรักและห่วงใยถึงราษฎรอยู่เสมอ ได้มีพระราชด�ารัส

ต่อไปว่า 

“...ถ้าหากเราช่วยเขาเล็กน้อยก็จะได้ข้าวขึ้นหน่อยพอที่จะกิน ฉะน้ัน 

โครงการที่จะท�ามิใช่ต้องท�าโครงการใหญ่โตมากนัก ท�าเล็ก ๆ ก็ได้ จึงเกิด 

ความคดิขึน้มาว่าในทีเ่ช่นนัน้ ฝนดพีอสมควร แต่ลงมาไม่ถกูระยะเวลา...ฝนทิง้ช่วง  

ข้าวก็ไม่ด.ี..” แสดงให้เห็นว่า ความทกุข์ร้อนทีพ่สกนิกรประสบไม่ได้ห่างหายไปจาก

พระราชหฤทัย แม้ว่าจะจบสิ้นพระราชภารกิจในวันนั้นแล้วก็ตาม 

แนวคิดใหม่ที่ให้ชีวิตใหม่
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ความแห้งแล้งคือโจทย์ใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงน�ามาคิดหาค�าตอบ และหาหนทางแก้ไป ซึ่งต่อมาไม่นานได้

พระราชทานแนวพระราชด�าริ เพื่อให้น�าไปทดลองแก้ปัญหา น่ันก็คือ  

“...วิธีการแก้ไขคือ ต้องเก็บน�้าฝนที่ตกลงมา ก็เกิดความคิดว่าอยาก

ทดลองดสูกั ๑๐ ไร่ ๓ ไร่จะเป็นบ่อน�า้ เกบ็ฝน ...อกี ๖ ไร่ท�าเปน็ทีน่า 

ส่วนที่เหลือก็เป็นบริการหมายถึงทางเดินหรือกระต๊อบ...” 

สถานที่ที่จะทดลองแนวพระราชด�ารินี้ คือพื้นที่บริเวณวัดมงคล

ชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ซึ่งยังไม่มีใครคาดถึงว่าจะเป็นจุดก�าเนิดของ

แปลงสาธิต แนวคิดทฤษฎีใหม่ หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือสถานที่ที่ท�าการ

ทดลองที่พิสูจน์แนวคิดที่สามารถท�าได้จริงและช่วยชาวบ้านได้จริง 

หรือไม่ ด้วยมาจากจินตนาการอันแสนจะไม่ธรรมดาของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะ ตามที่ทรงเล่าไว้ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 

๒๕๓๗ สรุปได้ว่า 

“เรื่องของเรา เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งท่ีมีบรรพบุรุษมาจาก

อนิเดียผ่านลงักาแล้วมาไทย บรรพบรุุษเขาไปพระพทุธบาทสระบรุ.ี.. 

“...วิธีการ 
แก้ไขคือ ต้องเก็บน�้ำฝนที่
ตกลงมำ ก็เกิดควำมคิดว่ำ
อยำกทดลองดูสัก ๑๐ ไร่ 
๓ ไร่ จะเป็นบ่อน�้ำ เก็บฝน 

...อีก ๖ ไร่ ท�ำเป็นที่นำ ส่วน
ที่เหลือก็เป็นบริกำรหมำยถึง

ทำงเดินหรือกระต๊อบ...” 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษา ดูแผนที่สระบุรีทุกอ�าเภอ 

จนสุดท้ายเจอช่ือวัดมงคลอยู ่ห่างจากอ�าเภอเมืองประมาณ ๑๐ 

กิโลเมตร แล้วก็เหมาะในการพัฒนา จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้

ไปสืบหาพื้นที่บริเวณนั้น พร้อมทั้งทรงรับสั่งไว้ด้วยว่า “หากพบที่ดิน

บริเวณที่ว่าจริง ก็น่าจะได้ซื้อไว้เพื่อพัฒนาช่วยเหลือราษฎรบริเวณ

นั้นต่อไป” 

นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ เล่าว่า “ครั้นเมื่อรับพระราชกระแส

แล้ว คณะท�างานจึงเริ่มค้นหาข้อมูลที่จะน�าไปสู่ที่ดินน้ัน และได้พบ

ว่าวัดมงคลมีอยู่จริง แต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะบริเวณวัดยังมีที่ดินข้าง

เคียงของชาวบ้านที่พอจะหาซื้อมาพัฒนาได้ ซึ่งเป็นเร่ืองแปลกเพราะ

พระองค์ไม่เคยเสด็จฯ มาพื้นที่นี้มาก่อน แต่เพราะทรงศึกษาข้อมูล 

สืบค้นจากแผนที่ จึงท�าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า”

เม่ือได้ที่ดินมาแล้ว กระบวนการพัฒนาพื้นที่ก็เริ่มขึ้นด้วยการศึกษาสภาพพื้นที่ 

ปรับปรุงบ�ารุงดิน จนที่สุดได้จัดท�าเป็นแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล ไม้ดอก แปลงทดสอบ

ปลูกต้นไม้ต่างระดับ และขุดสระเลี้ยงปลา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ลุล่ วงได้ก็ด้วยความร่วมมือ

จากทั้งราชการ ชาวบ้าน และวัด อันเป็นที่มาของหลัก “บวร” องค์ประกอบสามส่วนที่

เป็นกลไกประสานความร่วมมือกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น 

ปู่ของพระเอกไปแล้วก็เดินทางกลับมาทาง

สระบุรี ใกล้อ�าเภอเมืองมีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่า 

วัดมงคล เขาชอบ เพราะค�าว่ามงคลนี้มันดี 

มันเป็นมงคล มันก้าวหน้า เขาผ่านมา และ

ได้ไปดูวดัแห่งนัน้ และได้บรจิาคเงนิให้กบัวดั 

ส�าหรบัสร้างพระอโุบสถ ปู่ของพระเอกยงัได้

ให้เงินส่วนหนึง่ส�าหรบัสร้างฝายเพราะทีต่รง

นั้น ไม่ค่อยเหมาะส�าหรับท�านา แต่ถ้า...”

จ า ก ค� า บ อ ก เ ล ่ า ข อ ง น า ย ม นู ญ  

มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ว่า จากจินตนาการน�ามาสู่เรื่องจริง เพราะ
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ราษฎรน�าไปใช้ในพ้ืนที่ตนเองต่อไป...” และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนา

พื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา แปลงสาธิตแห่งแรกที่ถ่ายทอดแนวพระราชด�าริ

ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่น้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวไม่เพียงแต่

พระราชทานแนวทางรูปแบบการจัดการที่ดินเท่าน้ัน หากแต่ยังได้พระราชทาน

แนวทางจัดการน�้าเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรทฤษฎีใหม่ประสบความส�าเร็จ ด้วย

ทรงทราบดีว่า การจะท�าเกษตรให้ได้ผลดีน้ันปัจจัยที่ส�าคัญยิ่งคือ ...น�้ำ โดยได้

พระราชทานแนวคิดการเติมน�้าให้กับสระน�้าประจ�าไร่นา ซึ่งหลักการนี้ได้ถูกขนาน

นามว่า “อ่ำงใหญ่เติมอ่ำงเล็ก อ่ำงเล็กเติมสระ” แนวคิดด้านการบริหารจัดการ

น�้าท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่บริเวณพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา

ประสบผลส�าเร็จ

นำยปรำโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน หนึ่งในผู้ที่ร่วมติดตาม 

เสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้า

การด�าเนินงานทฤษฎีใหม่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา และได้พระราชทาน 

จากนั้น วันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการ

พฒันาพืน้ทีบ่รเิวณวัดมงคลชยัพัฒนา ณ ทีน้ี่เองทีท่รงมพีระราชด�าริ

เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่สรุปว่า

“...เน่ืองจากพื้นท่ีในเขตต�าบลเขาดินพัฒนา และต�าบล

ห้วยบง รวมท้ังต�าบลใกล้เคียงในเขตท้องที่อ�าเภอเมืองสระบุรี 

ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพการเพาะปลูกที่อาศัยน�้าฝนเป็นหลัก 

แต่ฝนท่ีตกก็ไม่แน่นอน ราษฎรจึงประสบปัญหาขาดแคลนน�้า

โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ฉะนั้น ควรพิจารณาจัดแปลงที่ดินของ

โครงการวัดมงคลในรูปแบบใหม่ ในแปลงที่ ๒ ที่มีที่ ๑๕ ไร่ ให้

แบ่งขดุเป็นสระเกบ็น�า้จ�านวน ๓ ไร่ พืน้ท่ีส่วนใหญ่ใช้ปลกูข้าวใน

ฤดูฝน บางส่วนปลูกพืชฤดูแล้ง โดยน�้าในสระจะช่วยเสริมน�้าฝน

ในการปลูกพืชฤดูแล้งและยังได้ประโยชน์จากการเล้ียงปลาด้วย 

ให้ท�าในลกัษณะแปลงทดลอง สาธติเพือ่ให้เป็นแบบอย่างส�าหรบั

นายปราโมทย์ ไม้กลัด 

อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
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พระราชด�ารใิห้ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยหินขาวเพ่ือเป็น

แหล่งน�้าส�ารองที่จะมาเติมให้แก่สระน�้าประจ�าไร่นา

ของเกษตรกรที่ท�าทฤษฎีใหม่ ได้บอกเล่าไว้ว่า

“ในวันที่พระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไป

ทรงติดตามการด�าเนินงานแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ท่ี

วัดมงคลชัยพัฒนา ท่านไม่ได้เสด็จฯ ไปถึงพื้นที่จะ

ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าเพียงแต่ทรงวางโครงการจาก

แผนที่ จากนั้น ได้ทรงชี้ไปยังบริเวณที่จะให้ก่อสร้าง

อ่างเก็บน�า้ เพือ่ให้คณะทีต่ดิตามทราบว่าพืน้ทีท่ีว่่าอยู่

บริเวณใด พร้อมรับสั่งถึงเรื่องอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก ให้

คดิท�าเพือ่เอาน�า้มาบรรจเุพราะทฤษฎีใหม่จะสมบรูณ์

ต้องมีอ่างที่มีน�้าสมบูรณ์มาช่วย ท�าให้เราได้รู้เลยว่า 

ทรงท�าการบ้านมา ทรงศึกษามาว่าพื้นที่บริเวณน้ัน

เป็นอย่างไร ต้องจัดการอย่างไร” 

นายปราโมทย์ เล่าว่า จากนั้นกรมชลประทาน

ได้เริ่มด�าเนินงานสนองพระราชด�าริทันที โดยที่มีส่วน

ร่วมตัง้แต่เริม่ต้น “เม่ือได้รบัพระราชด�ารจิากพระองค์

มาแล้ว ยังมีความคิดอยู่ในใจว่าพื้นที่นั้นไม่เหมาะ 

เพราะพ้ืนทีน้ั่นแบนราบ แต่เมือ่รบัพระราชด�ารมิาแล้ว

ก็พยายามท�าเต็มที ่ท�าให้ได้ดทีีสุ่ด ก็มาน่ังคดิว่าจะเอา

ยังไงดี ได้ขับรถไปดูสภาพพื้นที่อยู่หลายรอบ จะขยับ

จุดทีจ่ะสร้างมากก็ไม่ได้เพราะเป็นพืน้ทีท่�านาของชาว

บ้าน จนสดุท้ายเมือ่ได้จุดทีเ่หมาะสมกเ็ริม่ขดุเกลีย่ดนิ

ให้ลกึลงไปเรือ่ย  ๆ  จนไปเจอกระเปาะน�า้และในทีส่ดุ

ก็ส�าเร็จเป็นอ่างเก็บน�้าห้วยหินขาว ซ่ึงเป็นอ่างขนาด

ย่อมเก็บน�้าได้ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร” 

หลักการทฤษฎีใหม่ และอ่างใหญ่เติมอ่าง

เล็กท่ีเป็นแนวคิดนี้ ได้รับการอธิบายให้กระจ่างใน

เวลาต่อมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้

พระราชทานเอกสารอธิบายทฤษฎีใหม่ขั้นที่หน่ึง  

เกี่ยวกับการสร้างแหล่งน�้าเพิ่มเติม หรือหลักการ อ่าง

ใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระ อย่างละเอียดเมื่อ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ แต่ในขณะนั้นยังเป็นเพียง 

อ่างเลก็ คอื อ่างเกบ็น�า้ห้วยหนิขาว เตมิสระ คอืสระน�า้
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ประจ�าไร่นาเท่านัน้ เพราะอ่างใหญ่ คอื เขือ่นปา

สักชลสิทธิ์ ยังไม่ได้ด�าเนินการก่อสร้าง เพียงแค่

อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการเท่านั้น แต่ต่อมา

เมื่อเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ก่อสร้างแล้วเสร็จจนเริ่ม

มีการส่งน�้า ก็เป็นอันว่าหลักการอ่างใหญ่ เติม

อ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระ ครบถ้วนองค์ประกอบ

อย่างสมบูรณ์

ผังจ�าลองทฤษฎีใหม ่  และผังระบบ

ชลประทานส�าหรับทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นรูปแบบ

การบริหารจัดการน�้าและดินที่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวได ้

พระราชทานไว้เป็นรูปแบบการพัฒนาแบบใหม่

ที่ช่วยให้ประชาชนมีกินตามอัตภาพ คือ อาจไม่

รวยมาก แต่ก็พอกิน ไม่อดอยาก

“...ท�าอย่างธรรมดาอย่างชาวบ้าน ใน

ทีส่ดุจะได้ข้าวและได้ผกั ขายข้าวกบัผักมกี�าไร 

๒ หมื่นบาทต่อปีหมายความว่า โครงการนี้ใช้

งานได้ เมื่อใช้งานได้ก็ขยายโครงการให้ท�าที่

อื่น นอกจากสระน�้าในที่นี้แล้วจะต้องมีอ่างเก็บ

น�้าท่ีใหญ่กว่าอีกแห่งเพ่ือเสริมสระน�้า...ฉะนั้น 

บริเวณนั้นจะเกิดเป็นบริเวณท่ีพัฒนาแบบใหม่ 

ถึงเรียกว่า ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเข้าใจว่าจะด�าเนิน

ไปได้ ในท่ีนี่” พระราชด�ารัสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวได้ทรงสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ 

พระราชทานไว้แก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝาฯ 

ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗

แม้ว่ำท่ีมำของทฤษฎีใหม่ของพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จะมีจุดเริ่มต้นที่ดูแตกต่ำง

จำกทฤษฎีท่ัวไป แต่ผลจำกกำรที่ได้ทรงทุ่มเท

ทั้งพระวรกำยและพระรำชหฤทัย ในกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ จึงท�ำให้ทฤษฎีใหม่กลำยเปนแนวทำง

ใหม่ท่ีช่วยให้ประชำชนของพระองค์มคีวำมเปน

อยู่ท่ีดสีำมำรถพึง่พำตนเองได้ และพร้อมก้ำวไป

สู่ควำมส�ำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน �

อางเก็บนํ้าหวยหินขาว
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“การท่ีท�าโครงการดังท่ีกล่าวไว้ ก็เพ่ือที่จะ

ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข พูดถึงประชาชนอย่าง

นี้ไม่ได้พูดว่าประชาชนไทยหรือลาว เพราะว่าถ้า

ประชาชนที่ไหนก็ตาม ประเทศไหนก็ตาม มีความ

อยู่เย็นเป็นสขุ สนัตสิขุหรอืความสงบกจ็ะเกดิขึน้ ไม่

เจาะจงว่าประเทศไทยหรือประเทศลาว ถ้าหากว่า

ประชาชนในประเทศใดมีความสุขมีความอยู่เย็น

เป็นสุข คือ มีความเป็นอยู่ที่สบาย ก็หมายความว่า

ประเทศนั้นมีความมั่นคง”

พระราชด�ารัสเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๓๗

ณ โรงแรมลานช้างนครหลวงเวียงจันทน์

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว
สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์สองแผ่นดิน

ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการท�างานร่วมกันของคณะท�างานไทย-ลาว ที่จะร่วมกัน

พัฒนาโครงการศูนย์ห้วยซอน-ห้วยซั้ว ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนลาวอย่างสูงสุด 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดป้าย

โครงการศนูย์พฒันาและบรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซ้ัว (หลกั ๒๒) 

ซึ่งต้ังอยู่ที่เมืองนาทรายทอง นครหลวง เวียงจันทน์ ในวันที่ ๘ เมษายน 

๒๕๓๗ ร่วมกับท่านหนูฮัก ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ปัจจบุนัศูนย์แห่งน้ีได้กลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของ

ความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์สองแผ่นดินอย่างแนบแน่น 

สานสัมพันธ์สร้างโครงการฯ
ย้อนรอยอดีตกลับไปก่อนเริ่มและพัฒนาโครงการฯ ในช่วงแรก

เริ่มปี ๒๕๓๕-๒๕๓๗ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  

ได้เล่าไว้ในหนังสือว่า ...พ่อเองไม่เคยคิดว่าจะได้พบปะท่านไกสอนมา

ก่อนเลยในชีวิต แต่โอกาสก็มีมาเมื่อท่านไกสอนได้มาเยือนไทยอย่างเป็น

ทางการและได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ อ�าเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพ่อได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ต้อนรับ 

และบรรยายสรุปให้ท่านไกสอนและคณะได้ฟัง

เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๓๕ ขณะที่พ่อบรรยายให้ท่านฟัง  

พ่อเห็นว่าท่านฟังอย่างมีสมาธิ สนใจอย่างเต็มที่ และจะถามข้อข้องใจ

“...พ่อเองไม่เคยคิดว่าจะได้
พบปะท่านไกสอนมาก่อนเลย
ในชีวิต แต่โอกาสก็มีมาเมื่อ

ท่านไกสอนได้มา
เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ซ่ึง

พ่อได้รับมอบหมายให้ท�า
หน้าที่ต้อนรับ และบรรยาย
สรุปให้ท่านไกสอนและคณะ

ได้ฟัง...”
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แทรกเป็นระยะ แสดงว่าติดตามสิ่งท่ีพ่อพูดอย่างใกล้ชิด และหลังจาก

บรรยายก็ได้เชิญท่านมาดูแผนท่ี และหุ่นจ�าลองของพื้นท่ีโครงการ  

ท่านถามค�าถามอย่างมากมาย แต่ละจุดที่ได้แวะเยี่ยมชม ท่านไกสอน 

จะดูงานอย่างสนใจย่ิง และปัญหาใดน่าสนใจมักจะเรียกข้าราชการ 

ชั้นผู้ใหญ่ของลาวเข้ามาดู ตลอดระยะเวลา ๒ ชั่วโมงกว่า ไม่มีจังหวะ

ใดเลยท่ีท่านแสดงอาการเหนือ่ย หรอืเบือ่หน่าย สนใจทุกเรือ่ง ทัง้เรือ่งน�า้ 

เรื่องพืช และการบริหาร ถึงแม้สังขารจะไม่แข็งแรงนักและสายตาไม่ดี  

แต่ก็ไปดูงานทุกจุดท่ีเราเตรยีมไว้ แต่ละจุดจะอยู่นาน ปรกึษาหารือกบัเจ้า

หน้าทีฝ่่ายไทยและฝ่ายลาวตลอดเวลาจนครบก�าหนดเวลาจงึได้กลับทีพ่กั

หลังจากนั้นพ่อก็ไม่ได้พบปะท่านอีก แต่ก็ได้ทราบข่าวคราวว่า 

ท่านไกสอนเข้าเฝ้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด และได้

กราบบังคมทูลปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาประเทศหลายเรื่องราวด้วย

กันและแว่ว ๆ มาในตอนนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช

กระแสรับสั่งว่าจะส่งพ่อไปช่วยประเทศลาวพัฒนา แต่ก็ยังไม่มีค�าส่ัง

ทางการแต่ประการใด

ระยะเวลาผ่านไป ท่านไกสอนกเ็ดินทางกลบัสาธารณรัฐประชาธปิไตย 

ประชาชนลาว มีวันหนึ่งพ่อและคณะเดินทางไปเวียงจันทน์ เพื่อปฏิบัติ
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งานโครงการโรงเรียนเด็กก�าพร้า หลัก ๖๗ ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ ขณะท่ีประชุมอยูก่บัปลดักระทรวงภายในอยู่ กมี็

เจ้าหน้าทีก่ระทรวงการต่างประเทศของลาวมากระซบิแจ้งว่าท่านไกสอน

อยากจะขอสนทนาด้วย จะรงัเกยีจหรอืไม่ เพราะต้องเดินทางไปพบท่าน

ที่ปากเซ เนื่องจากท่านไปรักษาตัวโดยแพทย์แผนโบราณอยู่ที่นั่น พ่อก็

ตอบตกลงทันทีและปรับแผนกลับเมืองไทยทางช่องเม็ก

เช้าวนัรุง่ขึน้ วนัที ่๒๔ กันยายน ๒๕๓๕ พ่อและคณะ ประกอบด้วย 

คุณพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. อยู่ในขณะนั้น 

คุณศุภฤกษ์  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ กปร. และคุณทรงศักดิ์  ทวีเจริญ  

เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ก็น่ังเครื่องบินสายภายในประเทศ 

ของลาวไปสะหวันนะเขต โดยมีท่านเจืองซึ่งเป็นเลขาฯ ท่านไกสอน 

เป็นผู้น�าไป

จากนั้นท่านไกลสอนได้เล่าให้ฟังว่า ท่านประทับใจสิ่งที่ท่านได้

พบได้เห็นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้เป็นอย่างมาก อยากจะ 

น�าประสบการณ์ตามโครงการพระราชด�าริมาใช้ในลาว และได้เล่าให้

ฟังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะน�าเรื่องหญ้าแฝก ตอนนี้ก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไป

ปรึกษาหารือกันแล้วต่อ และอยากขอพระราชทานพระเมตตามาแนะน�าลาว ท่านไกสอน 

อยากได้ศูนย์อย่างที่เห็นมาจัดตั้งในลาวจะท�าอย่างไรดี พ่อก็เลยแนะน�าว่าในเรื่องนี้ควรจะ

ขอพระราชทานโดยตรง คิดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงเต็มพระทัยจะช่วยลาวแน่ ๆ 
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เพราะได้เคยมพีระราชกระแสรบัสัง่กับพ่อว่าประเทศไหนยากล�าบากเราควรช่วย

เขา โดยเฉพาะเพือ่นบ้าน เพราะถ้าทุกประเทศมฐีานะเท่าเทียมกนักนิดอียูด่แีล้ว

ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ประเทศของเราเจริญแล้ว สบายแล้ว ก็ต้องไปช่วย

ประเทศอื่นเข้าบ้าง

ท่านไกสอนยงัได้พดูคุยถงึอนาคตของลาวเองด้วยความเป็นห่วง อยากจะ

ให้ลาวรกัษาวฒันธรรมคุณงามความดีไว้ ผูแ้ทนราษฎรกต้็องเป็นแบบอย่าง ต้อง

อทุศิตวัเองดูแลทุกข์สขุราษฎรอย่างใกล้ชดิ และค�านงึถงึความเปล่ียนแปลงของ

โลก ของวิชาการต่าง ๆ ขอให้พ่อส่งหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินการคลังและการค้า

มาให้อ่านเพิ่มพูนความรู้บ้าง ซึ่งพ่อก็ได้จัดส่งผ่านสถานทูตในระยะเวลาต่อมา

หลังจากนั้นไม่นานนัก ท่านไกสอนก็มีหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดการตั้งศูนย์การเกษตรที่ลาว ซึ่ง

เป็นหนังสือที่เขียนได้ดีมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชกระแสรับสั่งให้พ่อ

เข้าไปช่วยเหลือลาวตามที่ท่านไกสอนขอมา...

ทั้งหมดนี้นับเป็นจุดเริ่มของการวางโครงการศูนย์ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ขึ้น โดย

ระยะแรกของการพฒันา คณสพุร  จันทร์พวง อดีตหวัหน้าโครงการชลประทานจงัหวดัอดุรธานี 

ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์ฯ หนึ่งในการประสานการด�าเนินงาน เล่าให้ฟังว่า

คุณสุพร  จันทร์พวง
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“วันท่ีเป ิดอาคารศูนย์พัฒนาและบริการด้าน

การเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) นั้น เรียกว่ามี

ความประทับใจกันทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะว่าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีทัง้ ๓ พระองค์ โดยมปีระธานประเทศ

ลาวท่านหนูฮัก มาต้อนรับ 

ช่วงเช้าเสด็จฯ ไปทรงเปิดสะพานก่อน แล้วเสด็จฯ 

มาทรงเปิดอาคารช่วงบ่าย การต้อนรับที่ศูนย์คณะท�างาน

ฝ่ายไทย ซึง่ประกอบด้วย หน่วยงานกรมชลประทาน กรม

ปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง โดยมี ส�านักงาน 

กปร. เป็นแกนกลาง มี ๒ จดุ จดุแรกท�าพธิป้ีายช่ือโครงการ

หน้าอาคารที่ท�าการ จากนั้นได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

บนอาคาร ฉายพระรูปร่วมกันในห้องประชุม ปลูกต้นไม้ 

พอเสร็จจากที่อาคารที่ท�าการแล้ว จุดที่ผมวางแผนไว้เป็น

จุดที่ ๒ คือบริเวณที่จะสร้างท�านบดินอา่งเก็บน�้าห้วยซอน 

ซึ่งผมได้เตรียมบริเวณไว้เรียบร้อยแล้ว และคาดการณ์ว่า

พระองค์จะต้องเสด็จพระราชด�าเนินลงไปในล�าห้วย และ

ขึ้นไปทางฝั่งตรงข้ามบริเวณที่จะเป็นสันเขื่อน 

ผมก็ได้ท�าบนัได เป็นบนัไดดนิปรบัเป็นทางเดนิและ

ท�าราวบนัไดด้วยไม้ไผ่ ปรากฏว่า พอเสดจ็ฯ ไปถงึหัวคนัดิน

ฝ่ังน้ีทอดพระเนตรเห็นบรเิวณทีจ่ะสร้างท�านบดนิ พระองค์

ก็มีรับสั่งว่า “ขอไปฝั่งโน้น” ตามที่ผมคาดไว้ไม่มีผิด เป็น 

สิง่ทีพ่วกเราซาบซึง้ทีพ่ระองค์ทรงดทูกุจุดทีเ่รากราบบงัคมทลู 

ซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยรับเสด็จก็จะไม่รู้ว่าพระองค์ชอบเสด็จฯ 

ไปในพื้นที่ที่เป็นอย่างนี้ 

มีคนถามผมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ

เสด็จฯ ไปท�าไม 

ผมบอกว่า พระองค์ไปแน่นอน เพราะพระองค์ไป

ที่ไหนพระองค์ก็ต้องบุก ซึ่งในขณะที่เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปนั้น ท่านหนูฮักก็บอกว่า “ขอไปด้วย” ขอตามเสด็จไป

บรเิวณทีจ่ะสร้างอ่างเก็บน�า้ พระองค์จงูมอืท่านหนูฮกัเสดจ็

พระราชด�าเนินไปด้วยกัน เป็นภาพที่น่ารักและประทับใจ

มาก ซึง่ในวนัรุ่งขึ้นก็จะเป็นวนัเกดิของทา่นหนฮูัก ซึง่ท่าน

“...พระองค์จูงมือท่านหนูฮัก
เสด็จพระราชด�าเนินไป

ด้วยกัน เป็นภาพที่น่ารัก
และประทับใจมาก...”
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จะมีอายุครบ ๘๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

อวยพร Happy Birthday ให้กบัท่านหนฮูกั ผมน�าเสดจ็ไป

จนถงึสนัเขือ่นฝ่ังโน้น ถวายรายงานบรเิวณทีจ่ะสร้างเขือ่น

รายละเอียดต่าง ๆ จนเป็นที่พอพระราชหฤทัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมีรับสั่งกับผมอีก

หลายเรื่องบริเวณที่จะสร้างเขื่อน รวมทั้งการทดลองปลูก

หญ้าแฝก ทรงเล่าให้ฟังดังพระราชด�ารัส ท่ีมีความตอน

หนึ่งว่า “การปลูกแฝกแม้แต่ดินแข็ง หญ้าแฝกจะขึ้นมา 

ท�าให้ดินใช้ได้ ต่อไปดินก็ปลูกอะไรก็ได้ ปลูกได้ดีปีนี้ที่

ห้วยทรายฯ พระเทพฯ ไปดูดินท่ีปลูกต้นไม้ ดินนุ่มขึ้น 

เดี๋ยวนี้ก็โตเขียว ที่นั่นน�้าก็ไม่มาก แต่มีหญ้าแฝกท�าให้

ดินนุ่ม เก็บน�า้เอาไว้ได้ด ีถ้าปลูกแฝกไว้ทีน้ี่สองปี ดนิท่ีน้ี 

จะบริบูรณ์”

ผมก็ได้สนองพระราชด�าริ โดยน�าไปปลูกตรงสัน

เขื่อนคอนกรีตคลองส่งน�้าต่าง ๆ ตอนเสด็จฯ กลับที่

สนามบินพวกเราก็ไปคอยส่งเสด็จ ครั้งสุดท้ายมีรับสั่ง

กับผมว่า ‘ให้มาบ่อย ๆ เพราะอยู่แค่อุดร นี่เองไม่ใช่

หรือ’ ผมก็ปลาบปลื้มเป็นอย่างมาก และพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ‘อย่าคิดว่าเขาเป็นคนอื่น ให้

คิดว่าเป็นพี่น้องกัน’ ผมก็ท�าโครงการนี้ด้วยความเต็มใจ 
เต็มสติก�าลัง เต็มความสามารถ ไม่เคยท้อแท้ ไม่เคยบ่าย
เบีย่ง ไม่เคยคดิเหน็เป็นอย่างอืน่ คดิถงึแต่ความส�าเรจ็ของ
โครงการฯ เป็นที่ตั้ง”

 
สายน�้าสร้างชีวิต

นายสพุร ได้เล่าว่าในปี ๒๕๔๐ วนัทีส่มเดจ็พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด
อ่างเก็บน�้าห้วยซอน ทรงเปิดประตูระบายปากคลอง 
ส่งน�้า ปล่อยน�้าลงสู่คลองส่งน�้าแล้ว และได้เสด็จฯ ทอด
พระเนตรตามคลองส่งน�้า ทอดพระเนตรเห็นสภาพการ
ท�านาปรังหลังฤดูเก็บเก่ียวของราษฎรชาวลาวเต็มพื้นที่ 
จนมีรับสั่งว่า “เขาได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี” หลัง
จากที่เราสร้างเสร็จในปีแรกเลย เขาได้ใช้น�้าเต็มเกือบ  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชน 
ชาวลาวได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าจากช่วงแรกซึ่งเป็นช่วงสานสัมพันธ์
สร้างโครงการฯ ส่งผ่านไปสู่ช่วงที่สอง ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๕ 
โครงการห้วยซอน-ห้วยซ้ัว (หลัก ๒๒) ก็ได้พัฒนาอย่าง

เป็นรูปธรรมมากขึ้น
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น�าการพัฒนาสู่การบูรณาการความ
ร่วมมือทางวิชาการ

หลังจากการด�าเนินงานโครงการศูนย์ฯ มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามล�าดับจนกระทั่งในปี ๒๕๔๔ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี

รับสั่งผ่าน นายจุลนก  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรีถึง

เลขาธกิาร กปร. คนที ่๔ คอื นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 

ให้ท�าการประเมนิผลความก้าวหน้าการพฒันาโครงการฯ 

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อ

สนับสนุนทางวิชาการแก่ สปป.ลาว 

ส�านักงาน กปร. ได้รับสนองพระราชด�าริและต้ัง

คณะท�างานวิชาการฝ่ายไทยขึ้นร่วมกันท�างานร่วมกับคณะท�างานวิชาการฝ่ายลาว ซึ่งมี

ท่านจันทา  ทิบพะวงพัน อดีตผู้อ�านวยการศูนย์ห้วยซอน-ห้วยซั้ว เป็นหัวหน้าคณะท�างาน 

สร้างแบบสัมภาษณ์เกษตรเป็นภาษาไทยและภาษาลาวและจัดทีมงาน ๒ ประเภท ร่วม

กันเก็บข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ ในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ๕ หมู่บ้าน ประกอบ

ด้วย บ้านนายาง บ้านนาซอน บ้านหัวขั้ว บ้านน�้าเกี้ยงเหนือ บ้านน�้าเกี้ยงใต้ และหมู่บ้าน

รอบนอกศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการฯ จ�านวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองคันคู  

บ้านนาซับ บ้านหัวช้างและบ้านด่านส่ี รวม ๙ หมู่บ้าน และน�าข้อมูลมาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการวิเคราะห์การท�างานอย่างเป็นระบบนับว่าสอดคล้องเป็นไปตามแนว

พระราชด�าริในการทรงงานที่ว่า “จะท�าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ”

จากผลการประเมินบ่งช้ีให้เห็นถึงความส�าเร็จและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา

แหล่งน�้า โดยเกษตรกรได้ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยซอนและฝายห้วยซอนตอนใต้ ท�าให้

ผลผลิตข้าวบริเวณบ้านนายาง นาซอน หัวขั้วและน�้าเกี้ยงใต้จากการท�านาปีและนาปรัง 

โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๓๕ ถังต่อไร่ เมื่อปี ๒๕๓๖ เป็น ๔๖ ถังต่อไร่ ในปี ๒๕๔๔ เป็นผลให้

มรีายได้เฉลีย่ ๑๙,๙๒๗ บาทต่อครวัเรอืนต่อปีเพิม่ขึน้ ๓ เท่า เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี ๒๕๓๖ 

ทีม่รีายได้เฉลีย่ ๖,๙๗๑ บาทต่อครวัเรอืนต่อปี ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท�าให้เกษตรกร

มีรายได้ในภาคการเกษตรและนอกจากภาคการเกษตรรวมกันเพิม่ขึน้ ๗ เท่า คดิเป็นตวัเงิน

เฉลีย่ต่อครวัเรอืนต่อปีเท่ากบั ๕๖,๖๔๗ บาท ในปี ๒๕๔๔ หลงัการพัฒนาโครงการไปแล้ว 
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๘ ปี เมื่อเทียบกับปี ๒๕๓๖ ก่อนเริ่มโครงการเกษตรกรมี

รายได้เท่ากับ ๖,๙๗๑ บาทเท่านัน้ ส่วนทางสงัคม เป็นการ

ขยายตัวของประชากรและครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีการรวม

กลุ่มทางสังคม เป็นกลุ่มเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ กลุ่มผู้ใช้

น�้า กลุ่มกองทุนสตรีหมู่บ้าน สังคมมีส่วนร่วมเข้มแข็งขึ้น 

การพัฒนาช่วงเวลานั้น 

หลงัจากการท�าการประเมนิผล ท่านจนัทาได้เล่าให้ 

คณะเจ้าหน้าที ่กปร. ฟังว่า “ประเทศ สปป.ลาว ได้ก�าหนด 

พื้นที่การเกษตรกรรมไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ โดยจะเน้นการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณ

เมืองนาทรายทอง ก�าแพงนครเวียงจันทนใ์ห้เป็นอู่ขา้ว- 

อู่น�้า และพัฒนาทางด้านกสิกรรม โดยมีเป้าหมายให้

ประชาชนลาวมีปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี  

โดยใช้แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรมซึ่งมีศูนย์

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแกนกลาง

ในการพฒันาและขยายผลไปสู่ทกุภูมิภาคของประเทศ”

ท่านจันทายังได้เล่าต่อไปอีกว่า เมื่อรัฐก�าหนด

นโยบายการพัฒนาเช่นนี้ ศูนย์ห้วยซอน-ห้วยซ้ัวแห่งน้ีจึง

ต้องพฒันาองค์ความรูข้องเจ้าหน้าทีใ่นทกุ ๆ  ด้านทัง้แขนง

ปลูกฝัง แขนงชลประทาน แขนงเลี้ยงสัตว์และประมงให้

สามารถถ่ายทอดและสร้างแหล่งสาธิตที่มีความสมบูรณ์ 

ผลติปัจจยัพนัธุด์ตีอบสนองความต้องการของชาวบ้าน โดย

เฉพาะอย่างยิง่การสร้างครอบครวัตวัแบบโดยน�าหลกัการ

ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว มกีารบรหิาร

จัดการทีดิ่นและน�า้อย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกบัวถีิชีวติ

เกษตรกรชาวลาวอยูแ่ล้ว มาประยกุต์ใช้เป็นแปลงสาธติใน

ศูนย์ และมีการขุดสระเก็บน�้าประจ�าไร่นาเพื่อเสริมการ

ขาดแคลนน�้ามากขึ้นซึ่งมีถึง ๒๒๕ สระ 

และสิ่งที่ส�าคัญประการหน่ึงที่ศูนย์ฯ คือ ให้ความ

รู้และแจกจ่ายปัจจัยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา แก่

เกษตรกรชาวลาวที่เข้ามาอบรมในศูนย์ฯ มุ่งเน้นให้ชาว

บ้านเข้ามามส่ีวนร่วม และช่วยเหลอืตนเองให้ได้ พนัธุป์ลา

เลี้ยงปลานิลในกระชัง
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ที่ให้กับชาวบ้านนั้น ศูนย์ไม่ได้ให้เปล่า แต่เกษตรกรต้องชดใช้

คืนให้ในศูนย์ฯ เพื่อเป็นกองทุนส�าหรับเกษตรกรรายอื่นต่อไป 

ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านมาอบรมการเพาะขยายพันธ์ปลานิลขอ

ลูกปลาไป ๑,๐๐๐ ตัว เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านต้องเพาะพันธุ์

กลับคืนสู่ศูนย์ฯ ๒ เท่า เท่ากับคืนกองทุน ๒,๐๐๐ ตัว สิ่งนี้

เป็นการเสริมสร้างวินัยคนในชาติ

ประโยชน์สุขสู่มหาชนชาวลาว
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ได้เล่าว่า  

ปัจจุบันในศูนย์ฯ แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

วิชาการด้านการเกษตรของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

แล้ว ยังเป็นแหล่งฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนทั่วไป จากแขวงเมืองอื่น ๆ  ที่เข้ามาศึกษา ฝึกอบรม

ในศูนย์แห่งนี้ โดยทางศูนย์มีหอพักสถานที่ฝึกอบรมและ 

เจ้าหน้าที่วิชาการที่ให้ความรู้อยู่ตลอดเวลา

กว่า ๒๐ ปีแห่งความส�าเร็จของการพัฒนาโครงการ 

ศูนย์ห้วยซอน-ห้วยซั้ว ท�าให้โครงการฯ การเป็นแหล่งเรียนรู้ 

สาธิต และบริการทางการเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยมีการ

อบรม และฝึกปฏิบัติจริง น�าไปสู่การขยายผลด้านวิชาการ 

ภายใต้ความร่วมมือคณะท�างานฝ่ายไทยและฝ่ายลาวสัญจร 

ไปยังแขวงต่าง ๆ ใน สปป.ลาว ทั้งแขวงพงสาลี เชียงขวาง  

หลวงพระบางและอื่น ๆ รวม ๙ แขวง ทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศ สปป.ลาว ท�าให้เกิดการองค์ความรู้ดี 

มีปัจจัยพันธุ ์ดี และมีเกษตรต้นแบบความส�าเร็จ 

เป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะ 

ศูนย์เรียนรู้ด้านกสิกรรมที่เหมาะสมของแต่ละแขวง

อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นหนึ่งดั่งสายฝน ที่หล่ังความ

ร่มเย็นโดยไม่เลือกถิ่นแผ่นดินใด �
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ในอดีต กรุงเทพมหานครประสบปัญหาน�้า

ท่วมหลายครัง้หลายครา โดยเฉพาะช่วงฤดนู�า้หลาก

ในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เห็นได้ชัดเจนใน

ปี ๒๕๒๓ และ ๒๕๒๖ นั้น ฝนตกหนักมากบริเวณ

พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานคร การระบายน�้า

ในแม่น�้าเจ้าพระยาไม่สามารถด�าเนินการได้ทัน 

ประกอบกับเครื่องมือที่ยังไม่พร้อม จึงท�าให้พื้นที่

ด้านตะวนัออกของกรงุเทพมหานคร ในเขตบางกะปิ 

ห้วยขวาง และบางเขน เกิดน�้าท่วม ส่งผลให้บ้าน

เรือนได้รับความเสียหายอย่างมาก

 

ด้วยน�้าพระทัย
น�้ำท่วมบรรเทำ

ภาพร่างฝีพระหัตถ์โครงการแก้มลิง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงห่วงใยในความเดอืดร้อนของพสกนกิร และ

ในปี ๒๕๒๓ ได้รับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วม

กัน และพระราชทานพระราชด�าริ ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมกรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันออกไว้ ๕ ข้อ คือ “...๑.ให้เร่งระบายน�้าให้ออก 

สู่ทะเล โดยผ่านแนวคลองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ๒.ก�าหนดให้ 

มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) เพื่อป้องกันการขยายตัวของเมือง และแปรสภาพ 

ให้เป็นทางระบายน�้า เมื่อถึงช่วงน�้าหลาก ๓.สร้างระบบป้องกันน�้าท่วมในเขต
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ชุมชนกรุงเทพมหานคร ๔.สร้างสถานที่กักเก็บน�้าตามจุดต่าง 

ๆ ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร เพือ่ช่วยในโครงการป้องกนัน�า้ท่วม 

และ ๕.ขยายทางน�้าหรือเปิดทางน�้าในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือ

ทางรถไฟ...” 

จากน้ันหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ก็ได ้ด�าเนินการสนอง 

พระราชด�าริ โครงการก่อสร้างคันป้องกันน�้าท่วมด้านตะวันออก 

ความยาว ๗๒ กิโลเมตร (King Dike) ขุดลอกขยายคลอง จัดหา

บึงรับน�้า ก่อสร้างประตูระบายน�้า ฯลฯ แต่ด�าเนินการไปได้เพียง

บางส่วน ก็เกิดน�้าท่วมอีกครั้งในปี ๒๕๒๕ บริเวณซอยศูนย์วิจัย 

และบริเวณลาดพร้าว เนื่องจากโครงการยังไม่แล้วเสร็จ ในปี 

๒๕๒๖ ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนิน
ออกตรวจสภาพพืน้ทีน่�า้ท่วมด้วยพระองค์เองถงึ ๖ ครัง้ ทัง้ เสดจ็ฯ โดยเฮลคิอปเตอร์

พระที่นั่ง เรือพระที่นั่ง และรถยนต์พระที่นั่ง หลายครั้งที่เสด็จฯ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจะทรงฉายภาพบริเวณน�้าท่วมด้วยพระองค์เอง และกางแผนที่ทอด

พระเนตรจุดต่าง ๆ ในการระบายน�า้จากคลองด้านเหนือไปยังด้านใต้ เมื่อถึงจุดที่

เป็นเวลาพลบค�่า พระองค์จะทรงน�าไฟฉายส่วนพระองค์ที่เตรียมออกมาส่องแผนที่

การป้องกันน�้าท่วม และแนวพนังกั้นน�้า 
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นายประเสริฐ  สมะลาภา ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานจากการตามเสด็จ ในครั้งนี้ว่า 

“...ให้ตะลุยขุดคลองและล�ารางให้มากขึ้น อีกเพื่อการระบาย

น�้าลงคลองลาดกระบังให้หมด...” และว่า “...พระองค์ทรงเข้าใจ

สถานการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นอย่างดี พร้อมกับก�าชับว่า  

“...ถ้ามองภาพไม่เห็นชัดเจนก็ให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ดูทางอากาศ 

จะเห็นเส้นทางระบายน�้าอย่างชัดเจน... อีกท้ังรับสั่งเพิ่มเติมกับ

ผู้ติดตามมาในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยว่า “..ข้อมูลและการแก้ไขปัญหา

น�้าท่วมส�าหรับปีนี้ ขอให้ทุกคนอย่าลืมเสียหมด หลังจากที่น�้าลด

ลง โดยรบัสัง่ความว่า “...ทุกปีท่ีผ่านมาน�า้ลดแล้วกล็มื ฉะนัน้ปีนี ้

ขอให้เกบ็ทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน ประกอบการแก้ไขในอนาคต 

ในส่วนพระองค์ ก็จะน�าข้อมูลเหล่านี้เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้

เพื่อเป็นสิ่งเปรียบเทียบกับปัญหาในอนาคต...” 

เมื่อปี ๒๕๓๘ เกิดน�้าท่วมอย่างหนักอีกครั้งในพื้นที่

ลุ ่มน�้าเจ ้าพระยาตอนล่าง ตั้งแต ่จังหวัดอ ่างทองลงมาถึง

กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ของประชาชนอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็เป็นห้วงเวลาที่ 
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สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนเีสดจ็สวรรคต ทกุคืนหลงั

จากเสด็จสดับพระพิธีธรรมสวดพระศพสมเด็จย่าแล้ว พระองค์

ท่านได้ทรงงานต่อ 

ในคนืวนัหนึง่ได้มพีระราชด�ารสักบันายบรรหาร ศลิปอาชา 

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และทรงโปรดฯ ให้น�าแผนที่

กรุงเทพมหานครฉบับใหญ่มากางออก ทรงมีรับสั่งเร่ืองการ

แก้ไขปัญหาน�้าท่วมท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ด้วยส ี

พระพักตร์เคร่งเครียดเป็นเวลาเกือบช่ัวโมงในการรับสั่ง 

พร้อมทั้งชี้ไปที่แผนที่เป็นจุด ๆ และในคืนนั้นพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้ขอประชุมหารือท่านองคมนตรี เจ้าหน้าที่

กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร และผู้เก่ียวข้อง  

เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบรรเทาปัญหาน�้าท่วม ในเวลา

ประมาณ ๒๑.๐๐ น. นับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง

การทรงงานอย่างหนกัโดยไม่หยดุพกัเพือ่ความอยูร่อดปลอดภยั

ของพสกนิกรของพระองค์
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นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู ้รับสนอง 

พระราชด�าริได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ให้ลองสังเกตดูโครงการตามพระราชด�าริ 

และการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เรื่องน�้าท่วมเท่านั้น ที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะไม่ได้พระราชทานเป็นเงิน แต่พระราชทาน 

knowledge ซึ่งสมัยใหม่มากและได้พระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง” 

อีกบทสมัภาษณ์ของ นายปราโมทย์ ไม้กลดั อดตีอธบิดกีรมชลประทาน

เล่าว่า “จะเห็นได้จากเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่ว ทรงเป็นวิทยากรบรรยายเกีย่วกับการบริหารจัดการน�า้ ตัง้แต่

ตอนเหนือของประเทศไทย ลงมาถึงจุดที่เรียกว่าแก้มลิง อยู่ระหว่างแม่น�้า 

ท่าจีน แม่น�้าบางปะกง ในส่วนทางด้านตะวันออก เป็นคลองชายทะเลม ี

ประตูน�้า ที่จะปิดเปิดน�้าตามการขึ้นลงของน�้าทะเล แต่ทางด้านตะวันตก  

มีคลองสรรพสามิต คลองสหกรณ์ จากปากน�า้ไปถงึสมทุรสาคร ตรงน้ียงัไม่มี

ประตูน�้า เห็นควรให้มีแก้มลิง” นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแก้มลิง

นายปราโมทย์บอกว่า ในการทรงงานนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว

มักจะรับสั่งอยู่บ่อยว่า “นายช่าง คิดให้ดี คิดให้ละเอียด คิดให้รอบคอบ  

หากคุ้ม แก้ปัญหาได้ให้ท�า พระราชด�าริเป็นแนวคิดของฉัน ไม่ได้เป็น

พระบรมราชโองการ หรอืค�าสัง่นะ” ดงันัน้จากพระราชด�ารน้ีินายปราโมทย์

บอกว่า 

“...น�้ำเป็นส่ิงมีชีวิต จะให้เขำ
พ้นไปไม่ได้ ต้องหำที่อยู่
ให้เขำ อยู่ ๆ จะปิดกั้นน�้ำ

ไม่ให้ไป มันไม่ได้ ผิด
ธรรมชำติ ต้องหำที่ให้เขำไป 
อยู่ ๆ จะให้เขำไม่ไปไม่ได้ 

ต้องมีที่ให้เขำอยู่...”
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“ผมจึงได้ไปศึกษาหาข้อมูลพื้นที่การจัดท�าแก้มลิง อย่าง

รอบคอบ ถ้วนถี่ ถ้าท�าตรงคลองสรรพสามิต คลองสหกรณ์ ต้อง

ใช้งบประมาณสิน้เปลอืงมาก และเก่ียวข้องกบัหลายหน่วยงาน จงึ

คิดพิจารณาหาพื้นที่ตรงบริเวณคลองมหาชัย และคลองสนามชัย 

ซึ่งจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถรองรับอุทกภัยได้

มากกว่า และไม่สิ้นเปลือง จากนั้น จึงหาโอกาสกราบบังคมทูล 

เพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย พระองค์ท่านรับสั่งเห็นด้วย  

ทอดพระเนตรพร้อมตรสักบันายกบรรหาร และข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ 

เข้าเฝ้าฯ อยู ่ ณ ที่นั้นว่า “นายช่างปราโมทย์ ถ้าอะไรเขา 

ไม่เห็นด้วยกับฉัน เขาจะไม่ยอม เขามาให้ข้อมูลกับฉัน อันนี้ 

ถูกต้อง” 

เมื่อเช้ำก่อนมำ ฉันได้นั่ง
ทำงในแล้ว ได้บอกนำงมณีเมขลำว่ำ 

ดีเปรสชั่นนี้ให้ผลักมันออกไป 
มีพระอำจำรย์หลำยท่ำนบอกว่ำ

ไม่ท่วมหรอก จะผ่ำนไปได้

ประตูระบายน�้า

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย

จากน้ันจึงได้มีการขับเคลื่อนโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ตามแนว 

พระราชด�าริ ขึ้นในปี ๒๕๓๙”

นายประเสริฐ สมะลาภา ผู ้อ�านวยการส�านักการระบายน�้ากรุงเทพมหานคร

ในขณะนั้น เป็นอีกผู ้หนึ่งที่เคยรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ 

แก้มลิงไว้ว่า ...พระองค์ทรงเห็นว่า...การท�าเขื่อนจะเป็นเพียงการท�าก�าแพง ๒ ข้างกั้นน�้าไว้  

ถ้าปริมาณน�้ามากก็ต้องท�าสูงมาก แต่ประโยชน์ที่ได้รับน้อยแต่ถ้าท�าโครงการแก้มลิงและ 

แก้ปัญหาโดยการควบคุมน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาได้ จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว นอกจากนี ้
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ยังช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยให้

ประชาชนด้วย... จะเห็นว่าโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันตกของแม่น�้า

เจ้าพระยา ได้ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ และยังช่วยป้องกัน

การรกุของน�า้เค็มในแม่น�า้ท่าจนี และล�าคลอง ซ่ึงท�าความเสยีหาย

แก่พื้นที่เกษตรในฤดูแล้ง อีกท้ังยังสามารถอนุรักษ์น�้าจืด ซึ่งต้อง

ปล่อยมาไล่น�า้เคม็ในช่วงฤดแูล้ง และสามารถน�าน�า้ไปใช้ประโยชน์

ด้านการเกษตร การอปุโภคบรโิภคและการอตุสาหกรรมด้วย รวม

ทั้งโครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออก บริเวณคลองชายทะเลก็เช่นกัน 

เป็นพื้นที่รับน�้าผ่านคลองธรรมชาติ ลงมารวมในคลองชายทะเล 

และระบายออกสู่ทะเลโดยอาศัยการควบคุมโดยประตูระบายน�้า

และสถานีสูบน�้า

นายประเสริฐกล่าวว่า หลักส�าคัญที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจะคอยย�้าเตือนเสมอเกี่ยวกับแก้มลิง คือ “น�้าเป็น

สิ่งมีชีวิต จะให้เขาพ้นไปไม่ได้ ต้องหาที่อยู่ให้เขา อยู่ ๆ จะปิด

กั้นน�้าไม่ให้ไป มันไม่ได้ ผิดธรรมชาติ ต้องหาที่ให้เขาไป อยู่ ๆ 

จะให้เขาไม่ไปไม่ได้ ต้องมีที่ให้เขาอยู่” นี่คือหลักที่ทรงพยายาม 

สอน

แก้มลิงคลองชายทะเล

ประตูระบายน�้าสนามชัย-สมุทรสาคร
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ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงลักษณะอากาศ วันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๓๘ เวลา ๐๔.๒๖ ยูทีซี

ยังมีอีกหน่ึงความประทับใจที่นายประเสริฐ สมะลาภา 

ได้เล่าเพิ่มเติมไว้ว่า “...ขอเล่าประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับ

ผมครับ เมื่อปี ๒๕๓๘ ผมจะคุมไม่อยู่แล้ว ดอนเมือง บางพลัด 

ถูกคนพังคัน แล้วที่ล้อมเปราะบางมาเลย ผมรู้สึกเป็นกังวล 

ดวงตาผมเศร้าหมอง วันน้ันงานสมเด็จย่า ผมไปนั่ง เขาก็จัด

ให้น่ังแถวหน้า ท่านก็เสด็จฯ มาต่อหน้า ผมก็ยืนข้ึนพระองค์

รับสั่งว่า “ไม่สบายนะ คุณประเสริฐไม่สบายนะ หมอให้

ยากลับไปนอนซะหมอไม่ได้สั่งนะ หยิบให้เลย” กลับไป

ถึงบ้านนอนหลับหลับสนิทเลยจริง ๆ ให้ยานอนหลับ รุ่งขึ้น 

พอหายแล้ว ผมก็ไปอีก ไม่อยากให้พระองค์ท่านต้องกังวล งาน

สมเดจ็ย่าก็ม ีไปได้ทกุวนั ผมไปคนอืน่ก็จัดให้น่ังแถวหน้าให้มอง

เห็น ท่านก็เสด็จฯมาอีก “ดีแล้วนี่ หน้าตาดีแล้ว เรื่องน�้าท่วม 

ไม่ต้องเป็นห่วง ที่จะมีดีเปรสชั่นอะไรนี่ เมื่อเช้าก่อนมา ฉันได้

นั่งทางในแล้ว ได้บอกนางมณีเมขลาว่าดีเปรสชั่นนี้ให้ผลัก 

มันออกไป มีพระอาจารย์หลายท่านบอกว่าไม่ท่วมหรอก  

จะผ่านไปได้ ท่านให้ก�าลังใจมาก” ท่านก็เสด็จฯ เราก็ไปยืนส่งเสด็จฯ ที่รถ ท่านก้าว

พระบาทขึ้นไปบนรถข้างหนึ่งแล้ว แล้วก็ลงมาอีก “บางครั้งคนเราเครียด ๆ ถ้าเรา

ท�าให้เขาได้หัวเราะบ้าง มันก็จะดี” ท่านก็เดินกลับไป แสดงว่าที่ท่านพูด ท่านพูดให้

เราตลก ให้หายเครียด...”

“ในหลวง” ผู้ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

น�้าท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ โดยไม่ทรงย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ว่าจะต้องทรงลุยน�้าที่ท่วมขังสูง 

ตามเส้นทางที่ขรุขระและมองไม่เห็นทางเดินที่ถูกน�้าท่วม เป็นระยะทางไกลแค่ไหน ก็

จะเสด็จพระราชด�าเนินเข้าไป เพื่อให้ทรงทราบ ด้วยพระเนตรพระกรรณของพระองค์  

เป็นเช่นนีร้วมหลายครัง้หลายครา จงึไม่ต้องสงสยัว่า ท�าไมพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

จึงทรงมีพระปรีชาชาญ และสายพระเนตรอันยาวไกลในการแก้ปัญหาน�้าท่วม

มากกว่าใครอื่น �
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n เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ นายสิทธิลาภ  วสุวัติ

ด้วยพระบารมี

พื้นที่เขาชะงุ้มปัจจุบันพื้นที่เขาชะงุ้มอดีต

“ภาพความทรงจ�าอันแสนประทับใจตลอด ๓๘ ปี ของชีวิตการรับ

ราชการ คงไม่มีสิ่งใดในชีวิตท่ีท�าให้เกิดความปลื้มปีติเท่ากับเหตุการณ์นี ้

อีกแล้ว” 

นายสิทธิลาภ วสุวัติ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เล่าถึงเหตุการณ์อัน

เป็นที่มาของความประทับใจอย่างหาที่เปรียบมิได้ไว้มีความว่า

จ�าได้ว่า เม่ือประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๘ ได้รับโทรศัพท์จาก 

ดร.เถลงิ  ธ�ารงนาวาสวสัดิ ์ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า กระทรวงฯ 

จะถวายโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ ๖๐ ชันษา ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้น�าความขึ้นกราบบังคมทูลโดยผ่านทางพระวรวงศ ์

เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์ุ เพ็ญศิริจักรพันธ์ และทรงได้พระราชทานพระราช

พลิกฟื้นผืนดิน

ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดราชบุรี

นายสิทธิลาภ วสุวัติ

อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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กระแสว่ามีที่ดินราว ๖๐๐ ไร่ ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายที่จังหวัดราชบุรี

ทรงทราบว่าเป็นที่ดินไม่ดีจึงอยากให้กระทรวงเกษตรฯ ไปพัฒนาให้

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ จึงได้สั่งให้ไปดูพื้นที่แล้วให้มารายงาน

พร้อมกับก�าชับว่าให้กราบทูลพระองค์เจ้าจักรพันธ์ ให้ทรงทราบอีก

ทางหนึ่งด้วย

“ต่อมาไม่นาน ผมได้ชวนคุณปรัชญาฯ กองอนุรักษ์ดินและน�้า 

และคุณไพโรจน์ฯ กองส�ารวจดินไปดูพื้นที่ด้วยกัน ก่อนไปได้ทราบ

ข้อมลูเก่ียวกับทีดิ่นว่าเป็นทีดิ่นของ พล.ต.ต.ทักษ์ ปัทมสงิห์ ณ อยธุยา 

เนื้อที่ ๕๙๑ ไร่ ต�าบลเขาชะงุ้ม อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ติด

กับเขาเขียว เคยท�าไร่ และท�าสวนมะม่วงมาแล้วแต่ไม่ประสบผล จึง

ได้เปลี่ยนมาเลี้ยงวัว และขุดลูกรังขาย”

นายสทิธิลาภ เล่าว่าหลงัจากทีไ่ด้น�าคณะไปยงัพืน้ทีส่�ารวจแล้ว 

ได้ทราบว่าพื้นที่โดยทั่วไปกว่า ๙๐% ได้ถูกชะล้างอย่างปานกลางถึง

รุนแรง จนบางแห่งเกิดร่องน�้าและหน้าดินเกือบไม่เหลือโดยจะเห็น

แผ่นลกูรังปรากฏทัว่ไป มพีืน้ทีต่อนล่างราว ๖% เท่านัน้ ทีส่ามารถใช้

เพาะปลกูได้ และมบ่ีอขดุซ่ึงสามารถเก็บน�า้ได้ ๔ บ่อ จงึได้ท�ารายงาน

พื้นที่เขาชะงุ้มอดีต

พื้นที่เขาชะงุ้มปัจจุบัน
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ถึงท้ังพระองค์เจ้าจักรพันธ์ฯ และดร.เถลิงฯ ปลัดกระทรวงกษตรฯ  

ให้ทราบว่า ทีด่นิแปลงน้ีคงพัฒนายาก ทัง้อีกประการหนึง่กเ็ป็นแหล่ง

อับฝน ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยประมาณปีละ ๗๐๐ มม. เท่านั้น

และเท่าที่สังเกตในวันนั้น เห็นว่า ดร.เถลิงฯ ปลัดกระทรวง

เกษตรฯ ดูท้อ ๆ กับโครงการนี้

นายสิทธิลาภฯ ได้เล่าต่อว่า หลังจากน้ันอีกประมาณ ๒  

อาทิตย์ต่อมา จึงได้รับโทรศัพท์จากพระองค์เจ้าจักรพันธ์ฯ ว่า  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงทราบถึงรายงานที่ได้ถวายไป 

แล้ว และทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรฯ ด�าเนนิการ

ฟื้นฟูที่ดินแปลงนี้ และทรงเน้นด้วยว่า “ที่ดินเลว ๆ เช่นนี้ ถ้ากระทรวง 

เกษตรฯ ไม่ท�าแล้วจะให้ใครท�า”

 การจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มจึงเกิด

ขึ้นโดยมี ดร.เถลิง ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน 

และมีพระองค์เจ้าจักรพันธ์ุ เพ็ญศิริจักรพันธ์ เป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วย

ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสิทธิลาภ วสุวัติ เป็นกรรมการ

และเลขานุการ หลังจากนั้นในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘ จึงได้เข้าเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและรับพระราชทานพระบรมราโชวาท  

ที่จังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับวิธีการด�าเนินการโครงการเขาชะงุ้มว่าให้สร้าง

อ่างเก็บน�้า บริเวณดินเลวให้ปลูกต้นไม้ที่สามารถขึ้นได้ และศึกษาวิธีการ

พัฒนาพื้นที่ส่วนที่ดินดีให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นการสาธิตแก่ราษฎร

“...ที่ดินเลวๆ เช่นนี้ ถ้า
กระทรวงเกษตรฯ ไม่ท�าแล้ว

จะให้ใครท�า...”
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นายสิทธิลาภ เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง

เยี่ยมโครงการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ได้ทรงตรวจสภาพพื้นที่ทั่ว ๆ 

ไป และพระราชทานพระราชด�าริว่าให้ศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรมให้ใช้ประโยชน์

ได้หลาย ๆ อย่าง บางพื้นที่ให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้เกิดเป็นป่าธรรมชาติ ส่วนบนเขาเขียว

ให้ช่วยกันดูแลอย่าให้ขึ้นไปตัดไม้

“วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๕ ได้ทราบข่าวด่วนจากส�านักงาน กปร. ว่าพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูกหญ้าแฝกที่โครงการเขาชะงุ้มใน 

วันรุ่งขึ้น พวกเราก็เตรียมการรับเสด็จ ในทันทีโดยเน้นในเรื่องหญ้าแฝก”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จพระ- 

ราชด�าเนินในครั้งนั้น ได้ทรงปลูกหญ้าแฝกตาม

สถานทีท่ีไ่ด้ก�าหนดไว้ แล้วจึงเสดจ็ฯ ทอดพระเนตร

นิทรรศการหญ้าแฝก ก่อนที่จะไปทอดพระเนตร

โครงการฟ้ืนฟดูนิลกูรงั ซึง่ทีด่นิแปลงนีแ้ต่เดมิเกือบ

ไม่มีพืชขึ้นได้เลยแม้แต่หญ้า แต่หลังจากที่โครงการ

ได้ปลกูพชื สร้างดนิและไถกลบซ�า้ซ้อนได้ ๒-๓ ปี จน

พอเหน็ว่ามหีน้าดนิ จึงได้ทดลองปลกูนุน่ ปลกูมา ๒ 

ปี ๘ เดือนนุ่นก็ได้ผล

“ขณะนั้นผมซึ่งตามเสด็จ ไปติด ๆ กับคุณปราโมทย์ (นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดี

กรมชลประทาน) ได้ยินรับสั่งพึมพ�าว่า ‘พัฒนาที่ดินท�างานได้ผล’ พอได้ยิน ผมขนลุกไปทั้งตัวด้วย

ความปีติ เพราะได้ท�าโครงการถวายมาเกือบ ๒๐ ปีแล้ว ไม่เคยได้ยินพระราชด�ารัสเช่นนี้มาก่อน”
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นายสทิธลิาภ  เล่าต่อไปว่า เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

เสดจ็ฯ ถงึแปลงทรงหยดุประทบัทีแ่ปลง ณ ท่ีน้ันขบวนเสด็จของ

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ เสดจ็ฯ มาสมทบ พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับส่ังอธิบายเรื่องต่าง ๆ ของโครงการให้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงทราบในวันนั้นขณะนั้นเป็น

เวลาเกือบ ๒๐ นาฬิกา แล้วมืดสนิท ก่อนเสด็จฯ ขึ้นพลับพลาที่

ประทับได้รับสั่งแก่พวกเราทั้งหมดที่เฝ้าอยู่ว่า

“โครงการนี้ท�าให้เป็นของขวัญวันแซยิดใช่ไหม พอใจ

มาก และขอบใจมาก แล้วจะมาใหม่เมื่อครบ ๖ รอบ”

นายสทิธลิาภ บอกว่า กไ็ด้แต่ถวายค�านับและกราบบงัคม

ทูลว่า “เป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระพุทธเจ้าข้า” แต่หัวใจ

พองโตขึ้นตื้นตันด้วยความปีติ และว่า นี่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่มี 

ความสุขมากที่สุด จึงอยากให้ผู้อื่นได้รับทราบไว้ด้วย

ผลส�าเร็จของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้จดัท�าเป็นแปลงสาธิตในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู

ดินด้วยหญ้าแฝกการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและอินทรียวัตถุต่าง ๆ 

การปลูกพืชผัก ไม้ผลที่เหมาะสม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการป่าไม้

โดยวธิ ี“ปลกูป่าโดยไม่ต้องปลูก” เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ ข้าราชการ 

นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม 

ตามความสนใจ

นอกจากนี้ ยังได้น�าผลส�าเร็จจากการศึกษาทดลองและวิจัยด้าน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูดินและน�้า การปรับปรุงบ�ารุงดินโดยใช้หญ้าแฝก  

ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ จนสามารถน�ามาปลูกพืชผัก ไม้ผล 

ไม้ดอก และพืชสมุนไพร เป็นต้น ไปขยายผลยังชุมชนหมู่บ้านรอบพื้นที่

โครงการจ�านวน ๑๒ หมู่บ้าน มีประชากร ๒,๕๑๐ ครัวเรือน ๘,๖๓๕ คน 

พื้นที่การเกษตร ๕,๐๐๐ ไร่ �
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย

ในความเป ็นอยู ่และทุกข ์สุขของพสกนิกร 

ชาวไทยเสมอ ดังจะดูได้จากพระราชด�ารัส และ

พระบรมราโชวาทต่าง ๆ ที่ได้ทรงให้ไว้ ล้วนแล้ว

แต่ทรงคุณค่ามหาศาล ท้ังในด้านทฤษฎีและ

ปฎิบัติ พระราชด�าริในเร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นพระราชด�าริหนึ่งที่มีผู ้คนกล่าว

ขานมากมาย และรวมท้ังศึกษาน�าไปปฎิบัติกัน

อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน เพราะมุ่งเน้นให้

ประชาชนสามารถดูแลและพึ่งพาตัวเองให้ได้

มากทีส่ดุ สามารถด�าเนนิชวีติไปได้อย่างมศีกัดศิรี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ 

Sufficiency Economy เป็นปรัชญาที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมีพระราชด�ารัสชี้แนะ 

แนวทางในการด�าเนนิชีวิตให้แก่พสกนกิรชาวไทย 

ตามรอยพระราชด�าริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดจนการพัฒนา และบริหารประเทศมา 

โดยตลอด นานกว่า ๒๕ ปี 

เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐  

พระราชด�าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้รับ 

ความสนใจจากประชาชน เมื่อพระองค์ทรงเน้น

ย�้าว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นแนวทางแก้ไข

เพือ่ให้ไทยรอดพ้น และสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และ

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของโลก

หลกัใหญ่ของทฤษฎน้ีี อยูท่ีก่ารให้เดนิทาง

สายกลาง การค�านึงถงึความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสร้างภมูคิุม้กันทีด่ตีลอดจนให้ความรู้ 

ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ

วางแผน การตัดสินใจ และการกระท�า 
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�าร ิและพระบรมราโชวาทในโอกาสต่าง ๆ  เกีย่วกบั 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาจากปี ๒๕๑๗ - ๒๕๔๒ ดังนี้

ปี ๒๕๑๗

“...ในการพัฒนาประเทศนั้น จ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน 

คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลัก

วิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามล�าดับ 

ต่อไป การถอืหลกัทีจ่ะส่งเสรมิความเจรญิ ให้ค่อยเป็นค่อยไปตามล�าดบั... ด้วยความรอบคอบ

ระมัดระวงั และประหยัดน้ัน กเ็พือ่ป้องกนัความผดิพลาดล้มเหลวและเพือ่ให้บรรลผุลส�าเรจ็ได้

แน่นอนบริบูรณ์”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗

ปี ๒๕๔๐

“...ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้อง

ผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันมากเกินไป แต่

ในหมู่บ้าน หรือในอ�าเภอ จะต้องมีความพอเพียงสมควร บางส่ิง 

บางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ในที่ไม่ห่างไกล 

เท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...
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“...มเีงนิเดอืนเท่าไร จะต้องใช้ภายในเงนิเดือน... การท�าแชร์นีเ้ท่ากบัเป็นการกูเ้งนิ การกู้

เงินนี้น�ามาใช้ในสิ่งที่ไม่ท�ารายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อส�าคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงิน และท�าให้มีราย

ได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ...

กูเ้งนินัน้ เงนิจะต้องให้เกดิประโยชน์ มใิช่กูส้�าหรบัไปเล่น ไปท�าอะไรท่ีไม่เกิดประโยชน์...”

พระราชด�ารัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

ปี ๒๕๔๑

“เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ สองอย่าง... จะท�าความเจริญให้แก่ประเทศได้

แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน 

ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน 

ถ้าท�าโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”

พระราชด�ารัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทาน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

ปี ๒๕๔๒ 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง 

สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม 

แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ�้าไป”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากวารสารชัยพัฒนาประจ�าเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
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ความเข้าใจของคนส่วนมากต่อเศรษฐกิจพอเพยีง
คนส่วนมากมักเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของ

เกษตรกรเท่านั้น ซึ่งแท้จริงผู้ประกอบอาชีพอื่น ก็สามารถน�า

เอาแนวพระราชด�ารัสไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น ดังพระราชด�ารัส

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสาร

ชัยพัฒนา ความว่า 

“ผูท้ีเ่ป็นเจ้าของโรงงานอตุสาหกรรม กส็ามารถน�ามาประยุกต์ใช้โดยเน้น

การผลิตด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรท�าอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

เกนิไป เพราะหากขนาดใหญ่เกินไป ก็จะต้องพึง่พงิสนิค้าวตัถดิุบและเทคโนโลยี

จากต่างประเทศเข้ามาผลิตสินค้า ต้องค�านึงถึงสิ่งที่อยู่ในประเทศไทยก่อน  

เพือ่ให้ไม่ต้องพึง่พงิต่างชาต ิอย่างเช่นปัจจุบนัผู้ท่ีเป็นเกษตรกร หากมคีวามพอ

ประมาณในใจตน ไม่นึกแต่จะซื้อรถคันใหม่ หรือเครื่องมืออ�านวยความสะดวก

อยู่ร�่าไป ก็จะมีความสุข” 

เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นพระราชด�ารัสที่พระราชทานให้ประชาชน

ด�าเนนิตามวถิชีวีติแห่งการด�ารงชพีทีส่มบรูณ์ โดยมธีรรมะเป็นเครือ่งก�ากับ และ

มีใจตนเป็นส�าคัญ ซึ่งก็คือวิถีชีวิตไทย ที่ยึดทางสายกลางของความพอดี �
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นายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ ผู้ที่

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ 

ไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงงานตามภูมิภาคต่าง 

ๆ มาอย่างยาวนาน ได้ถ่ายทอดประสบการณ์

นับแต่ปี ๒๕๐๐ ที่ความสะดวกสบายและความ

ปลอดภยัอาจไม่มเีช่นสมยัน้ี แต่ก็เป็นทีป่ระทบัใจ

ที่ได้รับใช้ใต้เบื้องยุคลบาท มีหลายเรื่องด้วยกันที่

ได้น�ามาเล่ามีความดังต่อไปนี้

ที่ได้ท�าเพื่อประชาชน
ทรงมีความสุข

n เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์นายวุฒิ สุมิตร รองราชเลขาธิการ

ตามเสด็จ ยุคแรกต้องท�าหน้าที่หลายอย่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงงานตาม

ถ่ินทุรกันดารมาตลอด และสม�่าเสมอ ในช่วงแรก ๆ ของพระองค์ จะเสด็จฯ คราวละ

ประมาณ ๒๐ วัน จ�าได้ว่าครั้งแรกเสด็จฯ ไปประทับแรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตอนนั้น 

ข้อมูลสถานที่ที่จะไปทรงงานได้จาก พลต�ารวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ

หน้าที่อารักขา ข้อมูลด้านการพัฒนาพื้นที่ไม่ค่อยเต็มที่นัก เจ้าหน้าที่ส�านักราชเลขาธิการ

ที่ไปมีจ�านวนไม่พอ เวลาน้อย วิธีที่จะได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว คือ จดข้อมูลของชาวบ้าน  

จากบัตรประชาชนแล้วค่อยให้นายอ�าเภอ ไปติดตามข้อมูลรายละเอียดภายหลัง 
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 ในขณะเดียวกันนายวุฒิ สุมิตร มีหน้าที่เขียนข่าวพระราชส�านัก

เพื่อเผยแพร่แก่ส่ือมวลชนไปพร้อมกันด้วย และนอกจากจะต้องเขียน

ข่าวแล้ว ยังต้องเชิญเครื่องเสวย และบางครั้งต้องท�าหน้าที่ถวายความ

ปลอดภัย เช่น เหตุการณ์ครั้งหนึ่ง มีชาวเขาเข้ามาใกล้พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั มอืล้วงในย่าม จึงตดัสนิใจเข้าไปจับมอืชายผูน้ั้นไว้ เน่ืองจาก

ไม่แน่ใจว่าจะมีอาวุธอยู่ในย่ามหรือไม่ แต่โชคดีที่ชายผู้น้ันต้องการจะ

ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แต่นาทีวิกฤตเช่นนี้จ�าเป็นต้องรวดเร็วไว้ก่อน ส่วน

ทหาร ต�ารวจ ที่ท�าหน้าที่ถวายอารักขา จะเป็นราชองครักษ์เวรเป็นส่วน

ใหญ่ ไม่คุ้นเคยและไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ดังนั้น หากเกิดเหตุร้ายอาจจะไม่ทันการณ์ หรือเมื่อเสด็จฯไปใน

พื้นที่พรุเป็นโคลนลื่น หรือเมื่อประทับนั่งลงมีพระราชด�ารัสกับราษฎร 

ก็ต้องคอยระวังอยู่ใกล้ ๆ ป้องกันไม่ให้ทรงลื่น หรือหกล้ม กล่าวได้ว่า 

ในเวลานั้นต้องท�าหน้าที่หลายอย่างไปพร้อมกัน การที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรเกี่ยวกับหมอนกระดูกสันหลัง มีสาเหต ุ

จากการเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎร และทรงงานพัฒนาในพื้นที่ทุรกันดาร

ห่างไกล ซึ่งบางครั้งทรงรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เองอีกด้วย พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสกับแพทย์ที่ถวายการรักษาเกี่ยวกับ

โรคนี้ว่า “ให้หมอไปถามคุณวุฒิ”

“เราสร้างความมั่นคง ต่อสู้
กับความหิวโหย ไม่ได้สู้กับ

คอมมิวนิสต์”
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ทรงสร้างความมั่นคงโดยต่อสู้กับความหิวโหย
“เราสร้างความมั่นคง ต่อสู้กับความหิวโหย ไม่ได้สู้กับคอมมิวนิสต์” นายวุฒิ สุมิตรเล่าว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมพีระมหากรุณาธคิณุแผ่ไพศาลทกุหมูเ่หล่าจะเหน็ได้จากทรงตอบ

ค�าถามของผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ดังข้อความที่ยกมานั่น ที่กราบบังคมทูลถามว่า “การสร้าง 

แหล่งน�้า ไม่กลัวพวกคอมมิวนิสต์จะได้ใช้น�้าด้วยหรือ” 

นอกจากปัญหาการขาดแคลนก�าลังคนที่ติดตามเสด็จ ไปถวายงานด้านการพัฒนาแล้ว 

ฝ่ายปกครองมหาดไทย ก็ยงัไม่ค่อยมข้ีอมลูหมูบ้่านทีเ่ป็นเป้าหมายเสดจ็ฯ เน่ืองจากข้าราชการใน 

พื้นที่ก็ไม่ค่อยมีเวลาออกไปเยี่ยมราษฎร ตามหมู่บ้าน จึงใช้โอกาสที่มีการเสด็จ ในพื้นที่ติดตาม

เข้าไปดใูนหมูบ้่านนัน้ด้วย เท่ากับว่าได้ทรงน�าข้าราชการออกเยีย่มราษฎรในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบนัน้

เอง บางทีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดไม่เข้าใจถึงพระราชประสงค์

ทีจ่ะทอดพระเนตรสภาพปัญหาทีแ่ท้จริงกม็าต่อว่า มเีสดจ็ฯ ในพืน้ทีท่�าไมไม่บอกก่อน ถกูต่อว่า

มาก ๆ เข้าก็ต้องตอบโต้ไปบ้างว่า “ที่เสด็จฯ เข้าไปในพื้นที่โดยไม่บอกก่อนก็เพื่อปราบผักชีโรย

หน้า” นายวฒุเิล่าว่า สมยัก่อนการส่งข่าวให้รวดเรว็ทนัเวลาต้องใช้โทรศพัท์ บอกข้อความกนัเป็น

ชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แต่ละช่องแข่งขันกันที่จะเผยแพร่ข่าวก่อนช่องอื่น ๆ ต้อง



148 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พยายามบริหารจัดการให้น�าเสนอข่าวพร้อม ๆ กัน ซึ่งนอกจากจะ

ต้องรอเสดจ็ฯให้ครบทกุจดุในวนันัน้ ๆ  แลว้ เพือ่ความสมบรูณข์อง

การสรุปพระราชกรณียกิจ และพระราชด�าริ การเสนอข่าวพร้อม

กันในวันรุ่งขึ้นจะมีความครบถ้วนในการเผยแพร่ข่าวมากกว่า การ

ลดจ�านวนเจ้าหน้าท่ีตามเสด็จ บางครั้งตัดออกแม้แต่ช่างภาพส่วน

พระองค์ท�าให้การเสด็จฯ ในครั้งนั้นหาภาพถ่ายไม่ได้

ส�านักงาน กปร. ช่วยงานได้มาก
 ในช่วงก่อนจะก่อตั้ง ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) 

ก่อนปี ๒๕๒๔ นั้น เมื่อมีพระราชด�าริ หน่วยงานในพื้นที่รับ 

พระราชด�าริไปจัดท�าโครงการ เสนอของบประมาณไปยังต้น

สังกัด ต้องมีการตรวจสอบอีกว่า มีพระราชด�าริตามที่อ้างจริงหรือ

เปล่า แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร.ไปตามเสด็จ จะมีบันทึก 

พระราชด�าริที่ชัดเจน ช่วยเป็นพยานให้หน่วยงานที่จะท�าโครงการ 

รวมทั้งมีงบประมาณให้การสนับสนุนโครงการด้วย 

“มีส�านักงาน กปร. ขึ้นมาแล้วช่วยได้มาก พวกผมต้องถือ

เป็นบุญคุณมาก” นายวุฒิเล่าว่า ส�านักงาน กปร.ได้เข้ามาช่วย

เผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชด�าริ โดย

การบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดท�าหนังสือ

และสื่อต่าง ๆ มากมายมหาศาล อย่างไรก็ตาม

การเผยแพร่ต้องระมัดระวัง เช่น ไม่ควรกล่าวใน

ท�านองว่า ถ้าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ไม่ได้

เสดจ็ฯ มาทีน่ี ่จะไม่มโีครงการนี ้ไม่ดขีึน้แบบนี ้ซึง่ 

นายวุฒิเล่าว่า “อย่าไปเยนิยอ เพราะงบประมาณ 

กปร. เป็นงบประมาณแผ่นดิน ถ้าเป็นเงินมูลนิธิ 

ชัยพัฒนา...สรรเสริญเยินยอได้”

นักพัฒนาต้องแข็งแรง...จิตใจ
ต้องสู้

 การทรงงานและพระราชจริยวัตรของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงให้เห็นถึง

ความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อราษฎร ดังนั้น เมื่อมี 

พระราชด�ารสัอะไร ราษฎรกเ็ชือ่ถอื ศรทัธา เรยีกว่า 

ชนะใจประชาชน ครั้งหนึ่ง เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม 

ชาวไทยภูเขา ม้งได้น�าเหล้าขาวมาทูลเกล้าฯ ถวาย 
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“แก้วใส่เหล้าเลอะเทอะ ไก่ฝุน่เป้ือน กเ็สวย” ความจริงใจ

เช่นนี้ ท�าให้ชาวไทยภูเขายอมเปล่ียนจากการปลูกฝิ่นมา

ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน 

งานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงเหน่ือย

ที่สุด คือโครงการหลวง ทรงงานในพื้นที่เปื้อนฝุ่นเต็มไป

หมด เสด็จฯ กลับมาที่ประทับแรม “ควรที่จะได้อาบน�้า 

กินข้าวต้ม พักผ่อนให้สบาย แต่เอางานมาขึ้นโต๊ะเสวย

อีกแล้ว” นายวุฒิย้อนหลังว่า ความประทับใจเรื่องหน่ึง 

คือ การได้เขียนยกร่างพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยน�าการทรงงาน

พัฒนาเรื่องหญ้าแฝกมาเปรียบเทียบว่า บัณฑิตควรท�าตัว

เป็นหญ้าแฝก ไม่ใช่วัชพืชขึ้นที่ไหนท�าความเดือนร้อน... 

ไปท่ีไหนให้สร้างประโยชน์ อีกเรื่องหนึ่ง คือการเตรียม 

พระองค์เพื่อเสด็จฯ ไปทรงงานในพื้นที่ต ่างจังหวัด 

ต้องเรียกว่า “ดีและเก่ง” พร้อมอยู่เสมอ รวมท้ังทรงฝึก

พระราชโอรส พระราชธดิา ข้าราชบรพิารด้วยไม่ให้ส�ารวย 

ให้มีความพร้อมในการขึ้นเขา ลงห้วย นอนเต็นท์ มีทักษะ

ในการเดินป่า ทรงสอนว่า “นักพัฒนาต้องแข็งแรง ไม่งั้น 

อายเขา จิตใจต้องสู้” โดยทรงน�าออกก�าลังกายทุกวัน  

นายวฒุบิอกว่า วงัไกลกงัวล หวัหนิ เป็นสถานที ่“ชาร์จแบต” 

ทีด่ ีทรงเรอืใบเพือ่ฝึกข้าราชบรพิารโดนแดด โดนฝน ตอน

เย็น ทรงน�าข้าราชบริพารและทหารราชองครักษ์ เดิน-วิ่ง 

ทีห่าดทรายใหญ่ (หาดไทรใหญ่) จากน้ันวิดพ้ืนอกี ๓๐ ครัง้ 

ท�าให้ร่างกายแข็งแรงสามารถเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร

ในพื้นที่ป่าเขา จนแม้แต่แต่ชาวไทยภูเขาก็ยัง “ทึ่ง”

ทรงเป็นตัวอย่างของการใช้เวลาอย่าง
คุ้มค่า

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริหารเวลาได้

อย่างยอดเยี่ยม ดังจะเห็นได้จากทรงงานตรวจสอบฎีกา

ขอพระราชทานอภยัโทษ “เป็นปึก” ในห้องทรงงานกเ็ปิด
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วิทยุสื่อสารทุกข่าย เพื่อจะได้ทรงทราบถึงเรื่องฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจกล่าวได้ว่าทรง 

ครองแผ่นดินโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร ทรงฟังวิทยุ และทรงอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ  

เครื่องมือส่ือสารสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา รู ้ว ่าฝนจะมาเมื่อไร เช่น 

เหตุการณ์พายุฝนรุนแรงจนท�าให้เกิดน�้าท่วมจังหวัดชุมพร ซึ่งทรงเตือนภัยล่วงหน้า 

และมีพระราชด�าริให้ขุดคลองหัววัง-พนังตัก ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน เพื่อระบายน�้า 

ช่วยบรรเทาน�้าท่วมชุมพรก่อนจะเกิดพายุฝนตกหนัก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมคีวามเชีย่วชาญในการอ่านแผนที่ที่เป็นกระดาษ 

แผ่นแบน ๆ ทรงฝึกอ่านจนสามารถเห็นเป็นภาพ ๓ มิติได้ แผนที่ ๘๐๐ กว่าแผ่น  

ทรงทราบหมด ว่าอะไรอยู่ที่ไหน ทรงทราบถึงภูมิประเทศ แหล่งน�้า ภูเขา ข้าราชการ

บางคนยังชี้แผนท่ีไม่ถูก ไม่รู้ว่าน�้าไหลไปทางไหน การเสด็จฯ ไปประทับแรมและเสด็จฯ  

ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคก่อนเสด็จฯ กลับจะมีงานพระราชทานเลี้ยง เพื่อ

ให้ข้าราชการในพื้นท่ีและราษฎรที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานที่พระต�าหนักในภูมิภาค มีความ

ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส “เข้าวัง” คนที่มาร่วมงานได้ท�าความรู้จักคุ้นเคยกัน มีเรื่องอะไรก็

สามารถประสานงานกันได้ และทรงใช้โอกาสนี้มีพระราชด�าริ หรือปรึกษาหารือเก่ียวกับ

โครงการช่วยเหลือราษฎรให้ได้รับทราบร่วมกัน หรือรับไปด�าเนินการในคราวเดียวกัน 



151เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

นายวฒุ ิสุมิตรเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรง

แบ่งเวลาเก่ง ในช่วงเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรง 

ให้เวลาส่วนใหญ่ในการมีพระราชด�ารัสกับชาวบ้าน ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนข้าราชการที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จฯ จะมีพระราช 

ด�ารัสด้วยภายหลัง บนโต๊ะเสวยบ้าง ในงานที่มีโอกาสพบ

ข้าราชการเหล่านัน้อกี เพราะเวลาทีเ่สดจ็ฯ อยูใ่นพืน้ทีแ่ละพบ

กบัราษฎรมน้ีอย และโอกาสทีจ่ะได้เสดจ็ฯ ซ�า้ในพืน้ทีเ่ดมิอกีก็

ยิ่งมีน้อยมากใหญ่ ทรงใช้เวลาคุ้มค่าไม่ปล่อยให้เสียไป 

แม้แต่ระหว่างเสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งระหว่าง

เสวยไป ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ไปด้วย ท�าให้ทรงทราบถึง

สถานที่ที่เสด็จฯ ผ่านรวมทั้งทรงสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จาก

นักบินด้วย วิธีทรงงานที่ท�าให้ชาวบ้านกับราชการได้ประสาน

กันจะทรงแนะน�าให้ชาวบ้านรู้จักว่า “นี่นายช่างชลประทาน

นะ เดีย๋วจะมาอกีท ีให้นัดกนั” เวลามผีูส้ือ่ข่าวตดิตามเสดจ็ฯ 

ไปด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงน�าไปสัมภาษณ์

ราษฎรด้วยพระองค์เอง เพ่ือให้ผูส่ื้อข่าวได้รบัข้อมลูจากราษฎร

โดยตรง

ทรงท�าทุกอย่างเพื่อประชาชน
จากค�าบอกเล่าของนายวุฒิ สุมิตร ท�าให้ได้รู้ว่า 

เบือ้งหลงัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

นั้นแสนยากล�าบากตรากตร�า และทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว

สยามอย่างแท้จริง 

ผู ้ติดตามเสด็จ ท�างานถวายในด้านการทรง 

งานพฒันาในยคุแรก ๆ  ต้องท�าหน้าทีท่กุอย่าง การเดนิ

ทางยากล�าบาก เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ทันสมัยเช่น

ปัจจุบัน แม้แต่พระอาการประชวรในทุกวันนี้ ก็เป็น

ผลสบืเน่ืองมาจากการทรงงานหนักในพืน้ทีท่รุกนัดาร  

ซ่ึงบางเรื่องนายวุฒิว่า ไม่สามารถน�ามาถ่ายทอดได้ 

แต่ก็ยังมีบางเรื่องเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สามารถ 

เผยแพร่ได้ เป็นต้นว่า

เมื่อปี ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯ ไปทรงเยือนต่างประเทศ ผู้สื่อข่าวถามว่า 

“ท�าไมไม่ค่อยยิ้ม” ทรงตอบด้วยพระอารมณ์ขันว่า  

“นี่นายช่างชลประทานนะ 
เดี๋ยวจะมาอีกที ให้นัดกัน”



152 à¡รç´¡ารทรงงา¹รอยเรื่องเลา :

“มีพระราชินี ทรงยิ้มอยู่แล้ว” และหลังจากที่เสด็จฯ 

นิวัติประเทศไทย ได้มีพระราชด�าริให้สร้างพระต�าหนักภู

พงิคราชนเิวศน์ ทัง้ใช้เป็นทีป่ระทบัแรมในภมูภิาค และทรง

ใช้เป็น “ฐานปฏิบัติการทรงงาน” ในภูมิภาคเป็นแห่งแรก 

ต่อมาถึงได้มีพระต�าหนักทรงงานอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

รวมทั้งมีฐานย่อย ๆ เช่น ที่ปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ซึง่ไม่เรยีกว่าพระต�าหนกัแต่เรยีกว่าทีป่ระทบัแรมชัว่คราว 

โครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ทรงท�าโครงการหลวงเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเพราะ

เม่ือปี ๒๕๑๒ ป่าต้นน�า้ถกูท�าลาย มกีารปลูกฝ่ินจ�านวนมาก 

จงึต้องมกีารอนรุกัษ์ต้นน�า้และส่งเสรมิการปลกูพชืทดแทน 

และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญทูตต่างประเทศ

มาเป็นพยานถึงความพยายามในการลดพ้ืนที่ปลูกพืช

เสพติดของประเทศไทยด้วย

ไม่ทรงถือพระองค์ ดังเช่นกรณีชาวไทยภูเขา กราบ

บังคมทูลถามว่า “มีลูกหรือยัง...มีกี่ตัว...เอาผัวหรือยัง” ก็

ทรงตอบโดยไม่ทรงถือสา 

การที่มีพระราชด�าริโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเป็น

จ�านวนมาก นายวุฒิ สุมิตรเห็นว่า “อ่างพวง... แก้มลิง...

ป่าเปยก ทกุอย่างต้องเริม่จากน�า้ ไม่มนี�า้...กจ็บ...” ในกรณี

ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ถ้าไม่อยู่

ในทีป่่าอนุรกัษ์ ก็ทรงรบัเป็นโครงการหมด แต่ถ้าตดิปัญหา

ที่ดิน ถ้าไม่คุ้มก็ไม่ท�า แม้จะเป็นพระราชด�าริ ไม่ต้องท�า

ก็ได้

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ทรงออกแบบ

เป็นรูปสังข์ มีน�้าหยดออกมา ซ่ึงนายวุฒิเคยกราบบังคม

ทูลถามว่า น่าจะเป็นสายน�้าที่ไหลอย่างต่อเนื่อง ทรงตอบ

ว่า “เราประหยัดนํ้า”

ทรงสอนว่าท�างานอย่าเอาหน้า ทรงจดัการน�า้ตัง้แต่ 

บนฟ้า บนดิน ใต้ดิน ครั้งหนึ่ง กรมชลประทานมากราบ

บังคมทูลว่า อ่างเก็บน�้ารั่ว ทรงตอบว่า “อ่างฯ ร่ัวสิดี 

นํ้าซึมลงใต้ดิน ดินชุ่มชื้น” ได้ประโยชน์กับพื้นที่รับน�้า

ทางตอนล่างของโครงการ 

 ภาพท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงงาน ทรง

บุกปา ฝาดง ทรงเหง่ือไหล และทรงเดินลุยนํ้าไปชวย

ประชาชนท่ีเราไดเห็น นายวฒิุ สุมิตร รองราชเลขาธกิาร

บอกวา เปนภาพท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

มีความสุขทรงชอบมาก ทรงมีความสุขกับการที่ไดทํา

เพื่อประชาชน และทุก ๆ ภาพลวนเปนภาพแหงความ

ประทับใจที่ไมรูลืมทั้งสิ้น �



153เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“เรารักพระเจ้าอยู่หัว
ของเรา”



154 เกรç´การ·รงงา¹ร�อยเรื่องเล�า :

นายดิลก  ศริวิลัลภ ในขณะทีเ่ป็นครใูหญ่

โรงเรียนบ้านบ่อทอง อ�าเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหน้าท่ีล่าม

ในการถวายงานเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเสด็จฯ เยี่ยมประชาชนในพื้นท่ี จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็น

ชาวไทยมุสลิมที่ใช้ภาษาถิ่นคือ ภาษายาวี หรือ

ภาษามลายูเป็นหลัก 

“เสียงร้องของหÞิงสติäม่ดี”
คร้ังหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัหมูบ้่านหน่ึงในอ�าเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส มข้ีาราชการ เจ้าหน้าที่ 

พร้อมด้วยประชาชนที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ

ตามปกติ แต่ในขณะที่มีพระราชปฏิสันถารอยู่

น้ัน มีหญิงผู้หน่ึงกวักมือเรียกพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงถามว่า “มีอะไรหรือ 

ท่ีจะบอก”  หญิงผู ้ น้ันกราบบังคมทูลว ่า 

“เงินหาย” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงถามว่า 

“แจ้งต�ารวจหรือยัง” หญงิผูน้ั้นตอบว่า “เขาไม่

ไปสืบเลย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ถามต่อไปว่า “แจ้งอ�าเภอหรือยัง” หญิงผู้น้ัน

ตอบว่า “อ�าเภอก็ไม่สนใจแล้วแจ้งทหารของ

นายดิลก  ศิริวัลลภ



155เกรç´การ·รงงา¹ร�อยเรื่องเล�า :

“...àÃÒ¨Ð¾º»ÃÐªÒª¹
เยี่ยมเยียนเพื่อมารับทราบ

¤วามทØกข� สØข ว่าเดือดร้อน และ
มีป˜Þหาอะไรจึงต้อง¿˜งเขาก่อน 

เพราะเขาเดือดร้อน...” 

ท่านก็ไม่สนใจ” พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงถามอกี

ว่า “ทหารที่ไหน” หญิงผู้นั้นก็ชี้ไปที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่

อารักขาตามเส้นทางเสด็จฯ 

ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่กราบบังคมทูล ว่าหญิงผู้น้ีไม่

ปกต ิสติไม่ด ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจงึได้มพีระราช

ด�ารัสกับข้าราชการว่า “เราจะพบประชาชน เยี่ยมเยียน

เพือ่มารับทราบความทุกข สขุ ว่าเดอืดร้อน และมปีญหา

อะไรจึงต้องฟงเขาก่อน เพราะเขาเดือดร้อน” 

“นíéากัºä¿¿‡าอยากäด้อะäรก่อน”
ทีบ้่านตาโงะ ต�าบลมะรอืโบออก อ�าเภอเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ไป

ทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่มีประชาชนมารอเฝ้ารับเสด็จ

ทั้งสองพระองค์มีพระราชปฏิสันถารในเรื่องต่าง ๆ กับ

ประชาชนด้วยความห่วงใย 

มี ช ายผู ้ หนึ่ ง ก วั กมื อ เรี ยกพระบาทสม เด็ จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากไม่กล้าเข้าใกล้เพราะมีข้าราชการ

เฝ้าอยู่มากมายจริง ๆ เข้าเฝ้าฯ ได้แต่เขากลัว เมื่อให้

เข้ามาเฝ้าฯ ก็เข้ามากับพวก ๕-๖ คน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงถามว่า “มีอะไร จะบอกอะไรเรา” ชาย

ผู้นั้นตอบว่า อยากขอ ๒ อย่าง คือ “ขอน�้าและไฟฟา” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถามว่า “อยาก

ได้อะไรก่อน” ชายผู้น้ันก็หันกลับไปปรึกษากับพรรค

พวกต่อหน้าพระพักตร์ถกเถียงกันระหว่าง น�้า กับ ไฟฟ้า 



156 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

กันอยู่สักครู่ ก็หันกลับมากราบบังคมทูลว่า “อยากได้น�้าก่อน” 

พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสว่า “ถูกต้องแล้วซึ่งตรงกับใจเรา 

เพราะว่าน�้าท�าให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็

ท�าให้สามารถหาซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่จ�าเป็นได้”

“ฝากสลาม ถวายพระเจ้าอยู่หัว” 
ครั้งหนึ่งอาจารย์ดิลก ศิริวัลลภ ว่า ได้พบครูสอนศาสนา

อิสลามเอกชน ชื่อ อุสตัดสะอารี สอนที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลา

มยีะห์ ทีม่สัยดิชายทะเล ครผููน้ั้นบอกว่า “เขารกัพระเจ้าอยูห่วัไม่มี

โอกาสได้พบ อยากจะฝากสลามไปถงึพระเจ้าอยูห่วัได้ไหม” ซึง่ใน

ศาสนาอิสลามนั้นการฝากสลามเป็นเรื่องเคร่งครัด ถ้ารับฝากแล้ว

ต้องน�าสลามนั้นสู่ผู้รับ จะรับไปเฉย ๆ ไม่ได้ ต้องท�าให้ส�าเร็จ ด้วย

ความที่ไม่มั่นใจว่าจะท�าได้หรือไม่ อาจารย์ดิลก จึงได้บอกกับครู

สอนศาสนาท่านนั้นไปว่าจะขอรับไปก่อน 

ต่อมาวันหนึ่งเมื่ออาจารย์ดิลกมีโอกาสได้ปรึกษากับฝ่ายใน 

และได้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายสลามตามท่ีรับฝากมา 

“...ถูกต้องแล้วซ่ึงตรงกับใจเรา
เพราะว่าน�้าท�าให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม 
เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ท�าให้สามารถ

หาซ้ือส่ิงต่าง ๆ ที่จ�าเป็นได้...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถทรงขอบใจ และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสลาม

แก่ครูผู้นั้นด้วย

อาจารย์ดิลกกล่าวว่า ดีใจมากเมื่อกลับบ้านได้ไปพบกับอุสตัด

สอนศาสนาผู้นั้นที่มัสยิด และเชิญพระราชกระแสสลามพระราชทาน

มาแจ้งให้ครูผู้นั้นรับทราบ ด้วยความปลื้มปิติ

อาจารย์ดิลกเล่าว่า ต่อมาเมื่อชาวบ้านรู้เร่ืองนี้เข้า ก็เลยฝาก

สลามถึงพระเจ้าอยู่หัวกันทั้งหมู่บ้าน ซึ่งอาจารย์ดิลกก็ต้องน�าสลาม

ของมุสลิมทั้งหมู่บ้านนี้ไปกราบบังคมทูลในโอกาสต่อไป

“รายอกีตอ : พระเจ้าแผ่นดินของพวกเรา”
อาจารย์ดิลก ศิริวัลลภ ผู้ท�าหน้าที่ล่ามถวายรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในทุกครั้งที่เสด็จฯ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กล่าวสรุปว่า พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วันัน้ ได้เป็นทีป่ระจกัษ์ซาบซึง้และส�านกึรูแ้ก่พีน้่องประชาชน

ชาวไทยมุสลมิทัง้หลายแล้ว นบัว่าต่างจากแต่ก่อนมาก ซ่ึงพีน้่องชาวไทยมสุลมิส่วนใหญ่

ไม่มีความใกล้ชิดกับภาครัฐเหมือนปัจจุบัน ยกตัวอย่างว่า ในบ้านราษฎรจะมีรูปของ

สุลต่านแห่งมาเลเซีย เป็นจ�านวนมากและจะกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า 

“รายอ บาเกาะ หรือ รายอ ซีแย” คือ “พระราชาของสยาม” 

แต่หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ

แรม ณ พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ เป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จฯ 

เยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างใกล้ชิด โดยไม่ทรงถือพระองค์เลยและไม่ค�านึงถึง 

ความแตกต่างทางศาสนาแต่อย่างใด ทรงครองแผ่นดินด้วยทศพิศราชธรรมเปี่ยมด้วย

พระมหากรุณาธิคุณ จนเหล่าพสกนิกรชาวไทยมุสลิมต่างประจักษ์แจ้งแก่ใจทุกคนจน 

วนันี ้และต่างกม็คีวามส�านกึจงรกัภกัดแีละซาบซ้ึงในพระมหากรณุาธิคณุเป็นทีย่ิง่ พร้อม

กับที่ได้กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “รายอกีตอ” แปลว่า “พระเจ้าแผ่น

ดินของพวกเรา” “รายอ กีตอ บาเฮะ” แปลว่า “พระเจ้าอยู่หัวของเราดี” 

และ “กีตอ กาเซะ รายอ กีตอ” แปลว่า “เรารักพระเจ้าอยู่หัวของเรา” �
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ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ์ ที่ปรึกษา

กรมพัฒนาที่ดินได้ย้อนอดีตภาพความ

ประทับใจในการทรงงานของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องการ

พัฒนาที่ดินให้ฟังว่า 

อาจารย์เดียวกัน
. . .ครั้ งหนึ่ ง ท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ที่สถานีพัฒนา 

ที่ดิน อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

ตอนนั้น ทางหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส คุณชัยวัฒน์  

สิทธิบุตร ก็ได้ไปขออนุญาตท่านผู้อ�านวยการกองส�ารวจจ�าแนกดิน  

ขอตัวผมไปนราธิวาส ตอนน้ันผมอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดิน กองส�ารวจ 

จ�าแนกดิน เพราะว่าในฐานะที่ผมเคยท�างานที่นราธิวาส เมื่อปี  

๒๕๑๑ - ๒๕๑๒ บอกว่าตอนน้ีดนินราธิวาสเปรีย้วมากให้ไปตรวจสอบว่า 

ภาพรวมเรื่อง
การพัฒนาที่ดิน

n เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ ดร.พิสุทธิ์  วิจารสรณ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน



160 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ท�าไมดินเปรี้ยว เมื่อก่อนไม่เปรี้ยว ดินดี ผมก็ลง

ไปดูปรากฏว่า พื้นที่ดินเปรี้ยวแพร่กระจายมากไป

ส�ารวจได้ความว่าที่นราธิวาส มีโครงการระบายน�้า

ออกจากพื้นที่พรุ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน�้าท่วมเป็น

วัตถุประสงค์หลัก และเพิ่มพื้นที่ท�ากินให้กับราษฎร 

ทางจงัหวดัได้ขดุคลองระบายน�า้ออก น�า้ทีเ่คยท่วมก็

ไม่ท่วม น�า้ทีเ่คยช้ืน ก็ไม่ชืน้อกีต่อไป บงัเอิญโชคไม่ดี

ทีว่่าทีดิ่นตามพร ุหรอืตามชายฝ่ังทะเลของนราธิวาส 

ดินชั้นล่างมีก�ามะถันมาก เมื่อถูกกับอากาศก็กลาย

เป็นกรดก�ามะถัน เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ดินเป็น 

กรดหรือมีความเปรี้ยวเกิดขึ้น...

“ในระหว่างที่ผมอยู ่นราธิวาส ทางท่าน

อาจารย์สิทธิลาภ วสวุตั ซ่ึงเป็นรองอธิบดีกรมพฒันา 

ที่ดิน สมัยนั้นไปตรวจงานพอดี ผมก็ได้รายงานให้ 

ดินทรายจัดดินเสื่อม ดินตื้น

ท่านทราบว่า ดินที่นราธิวาส เปลี่ยนแปลงไป

เยอะแล้ว ดินท่ีไม่เคยเปรี้ยวก็เปรี้ยวแล้วตอนน้ี 

ท่านก็บอกว่าจะไปทูลพระองค์เจ้าจักรพันธ ์

เพ็ญศิริจักรพันธุ ์ ทรงทราบ ท่านก็บอกว่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวจะเสด็จผ่าน 

ตรงน้ีวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๕  ท่านจะจัด

จุดให้กราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องความ

เปรี้ยวของดิน ซ่ึงสอดคล้องกับที่เคยเสด็จฯ 

แล้วชาวบ้านเคยร้องเรียนว่า ขณะนี้ดินเป็น 

ส้มฝาด ซ่ึงหมายถึงดินเปรี้ยวเกิดขึ้นหลาย

พื้นที่ปลูกข้าวไม่ค่อยได้ผลว่าจะจัดให้เสด็จฯ 

ผ่านสถานีพัฒนาที่ดิน ให้ขบวนเสด็จฯ หยุดที่

สถานีพัฒนาที่ดิน แล้วผมกราบบังคมทูลถวาย

รายงาน... 

ตอนน้ันสัน่ไปหมด เอาหน้าตดัดนิในพืน้ที่

พรุมาแสดงขั้นตอนการเกิดดินเปรี้ยว ตั้งแต ่

ดินถูกกับอากาศ อ๊อกซิไดซ์กลายเป็นกรด

ก�ามะถัน สาเหตุที่นราธิวาสเกิดดินเปรี้ยวมาก

เกิดจากการระบายน�้าออกจากพื้นที่พรุ ดิน

ในพื้นที่พรุมีสารประกอบก�ามะถันมีอยู ่ตาม

ธรรมชาติ ถ้าดินที่มีก�ามะถันไม่ถูกกับอากาศ 
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หรือไม่ถูกกับออกซิเจน ดินก็จะไม่เปรี้ยว แต่ถ้าดินแห้งถูกกับออกซิเจน 

เมื่อไหร่ก็จะเปรี้ยวแล้วก็ระบาดไปทั่ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจ้องหน้าผม แล้วมีพระราชด�ารัสว่า 

“ความจริงแล้วโครงการเอาน�้าออกจากพรุ ฉันไม่ได้ระบายน�้า ฉันชัก

น�้าออกไป” ทรงใช้ค�าว่า evacuate ไม่ได้เป็นการ drain เพราะฉะน้ัน 

การ evacuate น�้า ไม่ได้หมายถึงการเอาน�้าออกหมด และได้มีโครงการ 

ในอนาคตว่าจะสร้างประตูน�้า ๒ แห่ง คือ ประตูน�้าบางนราตอนล่าง กับบาง

นราตอนบน เพื่อจะควบคุมน�้าในพื้นที่พรุโดยมีการระบายน�้าออก เมื่อน�้ามี

มากแต่คมุในตัวด้วย ไม่ให้น�า้ในพรแุห้ง แล้วมีพระราชด�ารสัว่า “ท่ีพดูเรือ่งดนิ

เปรีย้วเมือ่กี ้ฉนัเชือ่เธอ เราลกูศษิย์อาจารย์คนเดียวกนั” ทราบต่อมาคอื Dr.

Frank R. Moormaan เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินของ FAO ประจ�าประเทศไทย 

ผมดใีจมากทีร่บัส่ังอย่างนี ้เพราะอย่างน้อยกส็บายใจทีว่่า Dr. Moormaan ได้

ถวายรายงานเรือ่งเดียวกับผม ได้เล่าให้ฟังแล้วเร่ืองการพฒันาฟ้ืนทีพ่รใุห้ระวงั 

เรื่องการเกิดดินเปรี้ยว และผมก็พูดตรงกัน 

แกล้งดิน
“...ดินในบริเวณพื้นที่พรุของพิกุลทอง ประมาณ ๒๐๐ ไร่ อยู่หน้าที่

ท�าการศูนย์ฯ ดินพวกนี้ใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะเปรี้ยว” พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งถามขึ้นในวันหนึ่ง ผมได้กราบบังคมทูลว่า ขึ้นอยู่กับ

สภาพน�้า ปริมาณน�้าฝนถ้าปีไหนแห้งแล้งน�้าใต้ดินอยู่ลึก โอกาสดินล่างจะถูก

ดินเค็ม

ดินลาดชันมาก

ดินพรุ

อากาศมมีาก ก็จะเปรีย้วเรว็ แต่ถ้ามีน�า้แช่ขงัอยูช่ัว่นาตาปี หรอืน�า้ในชัน้ล่างยงัเปียกตลอดเวลาก็

ยังไม่แสดงอาการ ต้องแห้งก่อน เพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถก�าหนดได้ว่าเมื่อไหร่จะเปรี้ยว ขึ้น

อยู่กับสภาพน�้าฝน สภาพพื้นที่ 

และมพีระราชด�ารสัต่ออกีว่า “เธอไปหาวธิกีารท�าให้ดนิเปรีย้ว ในพืน้ท่ีให้เรว็ท่ีสุดเท่าท่ี

จะท�าได้ ให้เวลา ๒ ปี” พวกเราก็เริ่มประชุมนักวิชาการแล้วหาวิธีการ ท�าให้ดินแห้ง และเปียก

สลับกัน ประมาณ ๓ ปี แล้วก็ปลูกพืชต่าง ๆ ตอนนั้นเสด็จฯ มาลงแปลงโครงการแกล้งดินทุกปี 

และมีพระราชด�ารัสว่า “คิดว่าถึงที่สุดแล้วหรือยัง น่าจะถึงที่สุดแล้ว” 
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เมื่อได้ทอดพระเนตรพืชที่ปลูกตายหมด ไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพด

ผักบุ้ง ก็คงทรงทราบว่าน่าจะถึงที่สุดแล้ว มีพระราชด�ารัสว่า “ดีแล้ว เม่ือ

คิดว่าดินเปรี้ยวที่สุด ก็ให้หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ให้จง

ได้” เพราะฉะนั้น การท�าให้ดินแห้ง และเปียกสลับกันจนดินเปรี้ยวมากขึ้น  

มีพระราชด�ารัสว่าเป็นการแกล้งดิน และทรงตั้งช่ือโครงการน้ีว่า โครงการ

แกล้งดิน ซึ่งได้ด�าเนินการต่อมาในเร่ืองของการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ปลูก

ข้าวปรับปรุงจนได้รูปแบบที่เหมาะสม และได้เผยแพร่ไปทุกแห่งทั่วประเทศ

ที่เป็นดินเปรี้ยว มีพระราชด�ารัสว่า “ดีมากเลย ว่าถ้าเราท�าตรงนี้ให้เปรี้ยว

ถึงที่สุดแล้ว เราแก้ได้ ที่อื่นที่มีปัญหา เราแก้ได้เช่นกัน”

มีอยู่วันหนึ่งหลังจากท�าโครงการแกล้งดิน ๔ - ๕ ปี และทราบว่าจะ

แก้ไขดินเปรีย้วอย่างไร ก็มพีระราชด�ารสัว่า “ต้องเอาผลงานศึกษาทดลองไป

ลงในพื้นที่” ทรงแนะน�าให้ไปทดลองแก้ไขที่บ้านโคกอิฐโคกใน ต�าบลพร่อน 

อ�าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพระราชด�ารัสในศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ ร่วมกับกรมชลประทานไปดูที่ และหาทางปรับปรุงแก้ไข...

“ต่อมาเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร ครั้งนั้นผมไม่ได้ตามเสด็จไปด้วย ว่า

ข้าวเหลอืงอร่ามท้องทุง่ ทกุคนภมูใิจ มพีระราชด�ารสัว่า “นีแ่หละ คอืชยัชนะ 

เมื่อก่อนท�านาไม่ได้ผล เดี๋ยวนี้ได้ผลแล้ว ดินมันโกรธ เราเอาน�้ามาท�าให้

ดินหายโกรธ เมื่อดินหายโกรธก็พัฒนาได้ผล ซึ่งเราภูมิใจมาก อันนี้แหละ

คือชัยชนะ”

ควายคู่กับอะไร
...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยทรายฯ เมื่อปี ๒๕๔๓ พื้นที่ที่น่ันเป็นพื้นที่ bad land พื้นที่ดานแข็ง 

เป็นดานลูกรัง หรือศิลาลานแข็ง ผมได้กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

เร่ืองดนิดาน ทรงให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เอาค้อนธรณวีทิยาลองทบุ 

และทรงอธิบายว่า “ถึงแม้แฝกทะลุดินดานได้แต่มีข้อจ�ากัด ถ้าชั้นดาน 

เป็นดินแข็ง หรือศิลาลานแข็ง หญ้าแฝกไม่อาจทะลุได้ ทุกชนิดของดินดาน” 

มพีระราชด�ารสัต่อว่า “การปลกูป่า เวลาปลกูป่าไม่ต้องถางพืน้ล่างให้เตยีน 

ดินที่ชุ่มน�้า

ดินเป็นพิษ

ดินแข็งเป็นดาน

ดินเปรี้ยว
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เพราะว่าไม้ใหญ่กับเล็กสามารถคู่กันได้ 

อยู่ร่วมกันได้” มีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณใกล้

เคยีงแทรกว่าเหมอืนควายคูก่บัไถ ทรงตอบ

ว่า “ไม่ใช่ควายคู่ไถ ถ้าควายคู่ไถ คนก็ตัด

ไม้มาท�าไถหมด ป่าก็หมด มันต้องควายคู่

กับนกเอีย้ง ควายให้นกเอีย้งเกาะ นกเอีย้ง

กินหนอนกินแมลงที่มาเกาะ ก็เป็นการอยู่

ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัย

ซึง่กันและกัน ฝรัง่เรยีกว่า Symbiosis”...

อย่าใช้แฝกผิดวัตถุประสงค์
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ฯ ไปคลองหลวง เมือ่ ๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๔๕ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์คลองหลวง ที่จังหวัดปทุมธานี ซ่ึง ดร.พิสุทธิ์  

ได้ท�าโมเดลเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีใหม่ไว้ให้ทอดพระเนตร เสด็จฯ มาหยุดตรง 

ดร.พิสุทธิ์ และมีพระราชด�ารัสว่า “ขอบใจมากที่ช่วยเรื่องพานักเรียนไปดู

เขาเต่า ต้องขอบใจมาก เดก็ชอบใจกนัใหญ่ ประเดน็ส�าคัญคอื สมเดจ็พระ

เทพรัตนราชสุดาฯ เคยถามว่า ท�าไมพ่อจึงท�าเฉพาะดินยาก ๆ เป็นดินมี

ปัญหา ก็อธิบายให้เขาฟังหลายครั้ง ตอนนี้เขาเข้าใจดีแล้ว เราบอกว่าดิน

ยาก ๆ ดินมีปัญหาไม่มีคนท�ากัน เราจึงต้องท�า ถ้าท�าได้ก็จะมีประโยชน์” 

ดร.พสิทุธ์ิเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้มพีระราชด�ารสัต่อว่า

...“ดินดี ๆ  เราไม่ท�า” ทรงหันพระพักตร์ไปทางนายกรัฐมนตรี “เอา

ไว้เป็นทีใ่ห้พวกรัฐมนตรีไปแจกของ” และมีพระราชด�ารัสกับนายกรฐัมนตรี

ว่า “การท�าเกษตรอย่าพยายามเอารถจักรไปลอกหน้าดินออก เคยโกรธ

มากเห็นคนมาลอกหน้าดินออก”...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหวงแหนหน้าดินมาก เรื่องโกรธ 

ดร.พิสุทธิ์ว่า เชื่อมโยงกับเรื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเล่าเมื่อครั้ง

ไปนราธิวาสว่า “พ่อโกรธมากเลย ท่านไม่ให้เอารากหญ้าแฝกไปท�าอะไร 

เพราะมีคนเอารากหญ้าแฝกไปประดิษฐ์นั่น ประดิษฐ์นี่ ทรงโกรธมาก  

“การปลูกป่า เวลาปลูกป่าไม่
ต้องถางพื้นล่าง

ให้เตียน เพราะว่าไม้ใหญ่
กับเล็กสามารถคู่กันได้ 

อยู่ร่วมกันได้”
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อันนี้ผิดวัตถุประสงค์ เราต้องการปลูกแฝกเพื่อให้

รากหญ้าแฝกยึดดินเอาไว้ กลับเอารากหญ้าแฝก

ไปใช้ประโยชน์ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ พอใครเล่าเรื่อง

นี้พระองค์ท่านไปฟัง ทรงโกรธมาก” 

แฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่า
...เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ผมมีโอกาส

เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล่าว่า 

แฝกช่วยยืดอายุ “สมเด็จย่า” ทรงน�าหญ้าแฝก

ไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรว่าที่ดอยตุงมีดิน 

ชะล้างพังทลายเกิดขึ้น น่าจะน�าไปปลูกบริเวณ 

พระต�าหนักดอยตุง สมเด็จย่าทรงถามว่า “โตเร็ว

ไหม” ทรงตอบว่า “หกเดือนก็โตแล้ว” ทั้ง ๆ ที่

ไม่แน่ใจ หลังจากนั้นหกเดือน สมเด็จย่าเสด็จฯ ไป

ทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูก หญ้าแฝกโตดี

มากเกือบท่วมหัว และสมเด็จย่าชอบพระทัย เลย

รับสั่งให้ไปปลูกทั่วดอยตุง ได้มีพระราชด�ารัสว่า  

“ยืดอายุสมเด็จย่า เพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิต

อยู่รอดแูฝกท่ีปลูกจะโตเร็วจริงหรอืเปล่า มีก�าลงัใจ

อยู่ต่อ เป็นการยืดอายุสมเด็จย่า”...

เกร็ดเรื่องบริหารจัดการน�้า
เรื่องสูบน�้า หรือระบายน�้าออกจากพื้นที่

น�้าท่วมให้พยายามผันน�้าไปท่วมพื้นที่นา ถ้า

กระจายน�า้ไปได้ กไ็ม่ท�าให้ข้าวเสยีหาย ข้าวไม่ตาย 

ดร.พิสุทธ์ิ กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงยกตัวอย่างให้ฟังว่า ไม่ให้เบนน�้าไปท่วม 

บ้านเรอืน ต้องรกัษาไว้ การเบนน�า้ออกไปทางโรงงาน

อุตสาหกรรมก็เช่นกัน ทรงเล่าว่า เคยช่วยไม่ให้น�้า

ท่วมโรงงานผลิตรถยนต์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง 

อนุสาวรีย ์สมเด็จพระสุริโยทัย “ฉันช่วยเขา 

เขาเลยให้รถยนต์มาคันหนึ่ง” ในครั้งนั้นได้ม ี

พระราชด�ารสัให้กรมชลประทานเบนน�า้ทีเ่อ่อให้ไป

ท่วมพื้นที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพราะว่า 

กรมชลประทานไม่กล้าเบนไปทางอนสุาวรย์ีฯ เกรง

ว่าพื้นที่โครงการจะเสียหาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ อาจจะไม่พอพระราชหฤทัย 

เลยมีพระราชด�ารัสให้กรมชลประทานไปท�า และ 
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จะทรงรับผิดชอบเอง ดังนั้นอนุสาวรีย์ฯ ก็เปรียบ

เสมือนแก้มลิง

เรื่องน�้าท่วมต้องท�าทั้งระบบ ต้องอาศัยข้อมูล

เรือ่งน�า้ ทิศทางน�า้ ปรมิาณน�า้ มาใช้แก้ไขปัญหาพืน้ที่

น�้าท่วม ไม่ให้ด�าเนินการเหมือนย้ายน�้าจากแห่งหนึ่ง

ไปท่วมอีกแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

แนะน�าหลายเรื่อง เช่น น�้าจากเขื่อนป่าสัก เมื่ออ่างฯ 

เต็มให้ระบายลงแม่น�้าเจ้าพระยา ถ้าดูแลไม่ดี ก็ไหล

ออกแม่น�า้น้อยน�า้จากแม่น�า้น้อยล้นท่วมอยธุยาเดือด

ร้อนไปทั่ว แม่น�้าป่าสักมีล�าน�้าสาขามาก ต้องมีการ

จัดการน�้าสาขาที่ไหลลงแม่น�้าป่าสัก เหมือนมีก๊อก

หลายตัวแต่ปิดเปิดไม่สมดุล น�้าเลยล้นป่าสัก ต้นน�้า

ต้องมีการจดัการเพือ่ลดปรมิาณน�า้ทีไ่หลลงมาแม่น�า้

ป่าสัก ไม่ใช่ปล่อยตามธรรมชาติ

“เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ได ้เข ้าเฝ ้า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช

ร่วมกับคณะนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งชาติ อดีต

ประธานสภาดินนานาชาติ เพื่อถวายราชสดุดีนัก

ปฐพวีทิยาเพือ่มนษุยธรรม มพีระราชด�ารสัเป็นภาษา

อังกฤษ เล่าถึงเมื่อปี ๒๕๕๔ น�้าท่วมมาก ฝรั่งที่มา

เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลว่า ขอแสดงความเสียใจที่

น�้าท่วมกรุงเทพฯท�าความเสียหายอย่างใหญ่หลวง

เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ เท่านั้นของขึ้นเลย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทม

ไม่หลับ ทรงกังวลพระราชหฤทัยมาก พอฝรั่งพูดเรื่องนี้ขึ้นมา มีพระราชด�ารัสว่า  

ผลของน�้าท่วมเน่ืองจากเป็นการจัดการน�้าท่ีผิด ๆ แสดงว่าในสายพระเนตรเร่ืองน�้า

ท่วมไม่ควรท่วมถ้าจัดการดี ทรงเสียพระราชหฤทัยมาก ว่าการจัดการน�้าต้องจัดการ

อย่างเป็นระบบ เช่น มีน�้า มีอ่างฯ สร้างอ่างฯ เพื่อรับน�้า เราต้องเก็บน�้าให้เต็มเท่าที่จะ 
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เก็บได้ คนฉลาดต้อง manage น�้าส่วนเกินได้  

ถ้าเรามีอ่างเก็บน�้าไม่เต็ม ปีหน้าฝนไม่ตกแล้ว  

ขึ้นมาจะท�าอย่างไร ก็เดือดร้อนไปทั่ว แนวคิด

เก็บน�้า ๕๐ หรือ ๘๐ เปอร์เซนต์ เอามาจากไหน 

ความคิดนี้ใช้ไม่ได้”

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอื่น ๆ
“...ผมน�าภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้กล้อง

ติดบอลลูน มีรีโมทบังคับ กดชัตเตอร์ แล้วน�า

ภาพถ่ายทั้งหมดต่อกันแสดงพื้นที่ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอด

พระเนตร มีพระราชด�ารัสด้วยพระราชอารมณ์

ขันว่า “ดีนะ แต่คนถ่ายยืนเป็นกลุ่มไม่ดีหรอก 

คนยืนต้องแหงนหน้า หรือนอนหงายจะได้จ�าได้

ว่าใครเป็นใคร...”

“...เรื่องดินเค็มก็เช่นกัน เคยมีพระราช- 

ด�ารัสสมัยอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเข้าเฝ้าฯ 

มีพระราชด�ารัสว่า เรื่องพัฒนาดินเค็ม ต้องท�า

ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ตอนเสด็จศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยทรายฯ มีพระราชด�ารัสเรื่อง

ดินลูกรังว่า ‘ถ้าแข็งอย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็นดิน 

แม่รัง ไม่ใช่ลูกรัง’...”

ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ กล่าวว่า พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชี่ยวชาญเรื่องดินมาก 

ทรงช่วยเหลอืพฒันาพ้ืนทีห่ลากหลายทัว่ประเทศ 

แต่ที่หนืออื่นใด คือความเป็นนักวิชาการที่ต้อง

ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ท�าอะไรไม่ได้ผลต้องบอกไม่

ได้ผล ถ้าได้ผลบอกได้ผล ถ้าไม่ได้ผลเป็นค�าตอบ

อย่างหน่ึงทีต้่องพจิารณาเพือ่ให้การทดลองบรรลุ

ผล พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมข้ีอสอนใจคอื 

เราอย่าโกหก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น

ครูอยู่ตลอดเวลา �



167เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกร

ประชาชนของพระองค์อย่างสม�า่เสมอมามไิด้ขาด ได้เสดจ็ฯ เยีย่มเยยีนราษฎร

ในถิน่ทรุกนัดาร จากเหนอืจรดใต้ ไม่มทีีแ่ห่งหนใดในประเทศทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวพระราชด�าเนินไปไม่ถึง 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรง บกุป่า ลยุน�า้ เพือ่เสดจ็ฯ ไปให้ถงึจดุ

หมาย นัน่คอื ถ่ินทีร่าษฎรผู้ยากล�าบากอาศยัอยู ่ด้วยน�า้พระราชหฤทยัท่ีเป่ียม

ล้นด้วยพระเมตตา และความห่วงใยอย่างไม่ทรงเหน็ดเหน่ือย เพ่ือดบัทกุข์ และ

สร้างสุข ดังเรื่อง “คลองปลาร้องไห้” ที่จะเล่าต่อไปนี้

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เล่าเรื่องนี้เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่ง

ผูว่้าราชการจงัหวดัท�าหน้าทีร่บัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเสดจ็ฯ 

ไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ จังหวัดปัตตานี เมื่อปี ๒๕๓๖ ว่า ครั้งนั้นมีเหตุการณ์ที่ไม ่

คาดคดิเกดิขึน้ เม่ือมีราษฎรกลุ่มหนึง่เอาลังโฟมใส่ปลามาวางทีโ่ต๊ะคล้ายกับว่า

จะน้อมเกล้าฯ ถวายส่ิงของในลังโฟมขณะทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสด็จ

พระราชด�าเนนิผ่านบรเิวณดังกล่าว   

คลองปลาร้องไห้
n เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

นายพลากร  สุวรรณรัฐ

องคมนตรี



168 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :



169เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

ในที่น้ันราษฎรคนหน่ึงถูกเพื่อนดันหลังให้เป็นตัวแทน 

เพราะราษฎรเกือบทั้งหมดตรงนั้นพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ จึงต้อง

เลือกคนที่พูดภาษาไทยได้คนหนึ่งขึ้นมายืนข้างหน้า ชายคนนั้น

แทนทีจ่ะพดูก็ทลูเกล้าฯ ถวายอัลบัม้รปูเลก็ ๆ  เมือ่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัรบัมาทอดพระเนตรพบว่า ในอลับัม้รปูดงักล่าวเป็น

รูปถ่ายของคลองที่อยู่ในหมู่บ้าน และมีรูปของปลาในกระชังลอย

ตายเต็มคลองไปหมด 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ารัสสอบถามว่า 

“ท�าไมปลาถึงตาย” 

ชาวบ้านทีเ่ป็นผูน้�าคนน้ันอายปุระมาณ ๔๐ ปี “ไม่พดู” ไม่ตอบอะไรทัง้สิน้ เอาแต่

ร้องไห้น�้าตาไหลพราก ๆ  แล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น ผู้ชาย ๓-๔ คน ที่ยืนข้างหลังก็ร้องไห้

ตามกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบว่าการที่ชาว

บ้านเดือดร้อนอย่างแสนสาหสัจนต้องมาร้องไห้ต่อพระพกัตร์มสีาเหตอุะไร จงึมพีระราช

ด�ารัสให้เชิญ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ�าเภอประจ�าพื้นที่เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น  

สุดท้ายก็ทรงทราบว่า ราษฎรกลุ่มน้ีต้องการมาทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาความเดือดร้อน 



170 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

แต่ทางราชการถือเป็นระเบียบว่าไม่อยาก

ให้เป็นการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท จึงสั่ง 

ชาวบ้านไม่ให้พูดอะไรทัง้สิน้ ให้ทลูเกล้าฯ ถวาย

รูปภาพได้ “แต่ห้ามพูด” 

ชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าพูดได้แต่ร้องไห้กัน

อย่างเดียว และได้ใช้วิธีเอาปลาตัวเล็ก ๆ  ที่ตาย

แล้วแช่น�้าแข็งใส่ลังโฟม และทูลเกล้าฯ ถวาย

อัลบั้มรูปดังกล่าวแทน

เลี้ยงปลาแล้วยกกระชังขึ้นไม่ทัน ปลา

ก็เลยตายหมดเพราะเจอน�้าเปรี้ยว พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วก็ทรงแก้ปัญหาในทนัท ีทรง

ให้น�าแผนที่มาดู แล้วให้นัดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

มาประชุมกันในคืนนั้น แม้จะทรงเหน็ดเหนื่อย

จากการทรงงานแต่ส�าหรับพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อ

เปรียบเทียบกับความทุกข์ของราษฎร โปรด

เกล้าฯ ให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องไปประชุมด่วนที่ 
พระต�าหนกัทกัษณิราชนเิวศน์ รุง่เช้า เครือ่งจกัรกเ็ข้าไปใน

พื้นที่ ขุดคลองระบายน�้าเปรี้ยวเสร็จภายใน ๗ วัน 

ทั้งหมดมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น 

ปีนั้นน�้าเปรี้ยวก็ไหลลงทะเลไปโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไหล 

ลงคลองที่ชาวบ้านเลี้ยงปลาอีก เวลาพูดถึงคลองนี้ก็เลย

เรียก “คลองปลาร้องไห้” ซึ่งปีต่อมาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ไปอีกชาวบ้านก็รอรับเสด็จฯ  

เช่นเคย ทรงเปิดกล่องโฟมทอดประเนตรพบว่า ปลาตวัใหญ่ 

ขาว สวย ก็ทรงทราบและมีพระราชด�ารัสว่า “ปีนี้ปลา 

ไม่ร้องไห้แล้วนะ” 

ต� านานปลาร ้ อ ง ไห ้ ก็ เป ็ น เพี ย งบันทึ ก

ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เพราะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวอย่างถาวร และไม่เกิดปัญหาอีกเลย 

ทุกวันนี้ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

ด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งน�้า และด้วย

น�า้พระราชหฤทัย ท่ีเป่ียมล้นด้วยพระเมตตาบารมี 

อันเป็นที่ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของคนไทย

ทุกคน �



171เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

นางแก่น  คะพรมมา อายุ ๘๔ ปี ราษฎรบ้านดอกนอเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้เฝ้าฯ รับเสด็จ

และได้เล่าถึงความปลื้มปิติ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนั้นไว้มีความว่า

นักวิ่งน�ำขบวน



172 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเย่ียมราษฎร ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านดอกนอ และวัดเยรมณี  

บ้านอินทร์แปลง บ้านกุดเรือค�า ต�าบลคูสะคาม อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

“...ตอนนั้น ฉันก�ำลังเลี้ยงควำยอยู่ท่ีทุ่งนำ เมื่อทรำบว่ำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จ

พระรำชินี และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสด็จมำที่บ้ำนดอกนอ ก็ดีใจรีบวิ่งมำจนหกล้มขำแพลง 

และได้เข้ำเฝ้ำฯ สมเด็จพระรำชินี พระองค์ทรงจับมือ และจูงแขนฉันอีกทั้งยังพระรำชทำนเงินให้อีก 

จ�ำนวน ๒,๐๐๐ บำท...”



173เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระด�าเนินตรงมาที่

ข้าพเจ้า แล้วมีพระราชด�ารัส
ถามว่า ‘รู้จักบ้านนายเป้ไหม’ 

ข้าพเจ้าทูลตอบว่า 
‘รู้จักครับ อยู่บ้านดอกนอ’

นายสมยั  แก้วอคัฮาด ประธานสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลอินทร์แปลง ได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้มี

โอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดเช่นกันมี

ความว่า 

“...วันนั้นกลับจากวัดเยรมณี ได้ไปที่บ้านก�านันพัน 

แก้วอัคฮาด เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหยุด

รถยนต์พระที่นั่ง ในรถมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ และสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประทับอยู่ด้วย พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวทรงพระด�าเนินตรงมาที่ข้าพเจ้า แล้วม ี

พระราชด�ารัสถามว่า ‘รู้จักบ้ำนนำยเป้ไหม’ ข้าพเจ้าทูล

ตอบว่า ‘รู้จักครับ อยู่บ้ำนดอกนอ’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมีพระราชกระแส

รบัสัง่ให้ขึน้นัง่บนรถ เพือ่ให้พาไปบ้านนายเป้ ข้าพเจ้ารูส้กึ

ทั้งกลัวและไม่กล้า จึงได้ว่ิงน�ารถพระที่นั่งไปจนถึงบ้าน 

นายเป้ แต่ขณะนั้นนายเป้ไม่อยู่บ้าน สารวัตรก�านันจึงไป

ตามนายเป้ที่ก�าลังเกี่ยวข้าวอยู่ที่ทุ่งนา แต่ด้วยความกลัว

ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ นายเป้จึงไม่กล้าเข้า

มา จนนายเปล่ง อินลีย์ ก�านันอินทร์แปลงไปตาม นายเป้

จึงมาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ...”

ต่อมาเส้นทางที่นายสมัย แก้วอัคฮาด วิ่งน�าขบวน

รถยนต์พระที่นั่งไปยังบ้านนายเป้ แก้วอัคฮาด ระยะทาง 

๒.๔ กิโลเมตร ในปี ๒๕๕๔ ทางอ�าเภอวานรนิวาสได้จัด

เป็นประเพณีวิ่งย้อนรอยเทิดพระเกียรติขึ้นในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

ท้ังนี้เพื่อเป็นการส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ล้นเกล้าฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอ�าเภอ

วานรนิวาสสืบไป และโดยที่ทางอ�าเภอจะจัดให้เป็น

ประเพณีเช่นนี้ต่อไปทุกปีด้วย �



174 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินไปเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืในครัง้แรก ในช่วงระหว่างวันที ่๒-๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๔๙๘ 

ซึ่งยังความปล้ืมปิติยินดีให้แก่พสกนิกร

ชาวอีสาน อย่างไม่มีครั้งไหนจะเทียบได้ ชาว

อีสานจังหวัดสกลนครก็เช่นกัน 

เกร็ด “สกลนคร”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระ

ราชด�ารัส พระราชทานแก่พสกนิกรจังหวัด

สกลนครในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘  มี

ความดังนี้ว่า

“...เราได้ผ่านอ�าเภอมาแล้ว ๒ อ�าเภอ 

คือ อ�าเภอสว่างแดนดิน และอ�าเภอพรรณนา

นิคม เราได้เห็นถึงความยากล�าบากในการ

อาชพีหลายประการ เราขอให้ประชาชนทกุคน

จงอย่าท้อถอย ขอให้ประกอบการอาชพีต่อไป

ด้วยก�าลังกาย ก�าลังใจ ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ 



175เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงแวะที่บ้านนายสอน 
ดวงปากดี โดยที่นายสอน
ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน 

จึงได้รับเสด็จอยู่ใน
ชุดนุ่งผ้าขาวม้า

เพื่อความเจริญของจังหวัด และเพื่อประชาชน 

คือตัวท่านเอง ในที่สุดนี้ ขออวยพรให้ประชาชน

ทุกคน ณ ท่ีน้ี และที่อยู่ไกล มีความสุข ความ

เจริญ ประกอบอาชีพได้ผลดีต่อไป ขอให้จังหวัด

สกลนครจงมีความเจริญ”

“แต่งซะหล่อ”
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระท่ีน่ังเสด็จ

พระราชด�าเนินจากพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ 

ไปทอดพระเนตรห้วยม่วงไข่ ห้วยเรือ ในเขตบ้านดง

น้อย ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมืองสกลนคร 

โอกาสนี้ทรงได้มีพระราชด�าริให้พิจารณา

ส�ารวจท�าเลสร้างอ่างเก็บน�้า เพื่อส่งน�้าส�าหรับ

การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้าน

ดงน้อย บ้านนากับแก้ และหมู่บ้านใกล้เคียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะที่

บ้านนายสอน ดวงปากดี โดยที่นายสอนไม่ทราบ

ล่วงหน้ามาก่อน จึงได้รับเสด็จอยู่ในชุดนุ่งผ้าขาวม้า

แต่หลังจากที่นายสอนคลายความตื่นเต้นลง 

เนื่องจากได้เข้าเฝ้าอย่างกะทันหันแล้ว จึงได้ขอ

พระบรมราชานุญาตไปเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้วกลบัมาใน

ชุดเสื้อ แขนยาวสีขาว และกางเกงขายาว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช

ด�ารัสเย้านายสอนว่า “แต่งซะหล่อ”

“ปลัดผิด”
วันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๒๔ พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินพร้อม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 



176 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“...ปลัดน่าจะเขียนผิดนะ
น่าจะเป็นต�าบลโนนหอม

ไม่ใช้เต่างอย...”

อัครราชกุมารี ไปยังบ้านนางอย หมู่ที่ ๔ ต�าบลเต่างอย กิ่งอ�าเภอเต่างอย ที่ต่อมาได้รับ

การยกฐานะเป็นอ�าเภอ จังหวัดสกลนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านนางอย ณ วัดบ้านนางอย 

ในครั้งนั้นได้ทรงปลูกต้นมะม่วงแก้วลืมรัง แล้วทอดพระเนตรหนองบัว ทอดพระเนตร

ภูมิประเทศ สถานที่ก่อสร้าง อ่างเก็บน�้าห้วยค้อ อ่างเก็บน�้าเครือเขาปอก

นายกนก ศักดิ์วิเศษ ศรีนุกูล อดีตปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�ากิ่งอ�าเภอ 

เต่างอย ซึ่งปัจจุบันอายุ ๖๓ ปีได้เล่าให้ฟังถึงพระอัจฉริยภาพในเรื่องความแม่นย�า 

ในข้อมูลขณะทรงงานว่า

...ในครัง้นีไ้ด้ทลูเกล้าฯ ถวายของปัจจยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ทอดพระเนตร

เห็นของที่เขียนซองว่าวัดศรีจอมพล ต�าบลเต่างอย จึงทรงทักว่า “ปลัดน่าจะเขียนผิดนะ 

น่าจะเป็นต�าบลโนนหอม ไม่ใช้เต่างอย...” ในการน้ีได้ท�าให้ข้าราชการบรพิารทีต่ามเสดจ็

ต่างประทับใจในพระปรีชาสามารถที่ทรงรอบคอบ และทรงแม่นย�าในข้อมูลของพื้นที่ใน

ทุกพื้นที่ที่เสด็จฯ ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้

“ผู้ว่าฯ ไปไหน”
เมื่อผู้ว่าฯ “ท้องเสีย” มารับเสด็จฯ ไม่ได้ท�าให้เกิด “โครงการโรงนมพาสเจอร์ไรซ์” 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง



177เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระ

ต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ไปทรงเยี่ยมเยียนสถานี

บ�ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ต�าบลพังขว้าง อ�าเภอ

เมืองสกลนคร

นายศุภชัย พันธุกานนท์ ซ่ึงปัจจุบันอายุ 

๖๐ ปี เป็นผู้ช่วยกรมวังผู้ใหญ่ ส�านักพระราชวัง

ในขณะนั้น ได้เล่าให้ฟังความตอนหนึ่งว่า “...ณ 

ที่หมายรับเสด็จฯ นายพีระ บุญจริง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสกลนคร ได้ส่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้า

เฝ้าฯ แทน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัจึงรบัสัง่

ถามว่า “ผู้ว่าฯ ไปไหน” 

ราชองครักษ์กราบทูลว่า “ผู้ว่าฯ ท้องเสีย”

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรต่อจนกระทั่งในช่วงเย็น 

หลังจากเสด็จฯ กลับแล้ว จึงรับสั่งถามถึงสาเหตุ

ที่ท�าให้ผู้ว่าฯ ท้องเสีย ซึ่งราชองครักษ์กราบทูล

ว่า “ท่านผู้ว่าฯ ดื่มนมสดแล้วท้องเสีย”  รับสั่ งถาม

ต่อไปว่า “นมสดที่ไหน” 

ราชองครักษ์กราบทูลว่า “นมสดที่สถานีบ�ารุง

พนัธ์ุสตัว์สกลนคร ทดลองให้เกษตรกรเลีย้งแล้วรดีนม

ใส่ขวดส่งขายในเมอืงสกลนคร ท่านผูว่้าฯ เป็นลกูค้าที่

ดรีายหน่ึงให้การสนับสนุนโดยซือ้นมขวดมาต้มดืม่เอง 

ก็เลยท้องเสีย...”

ในวันรุ่งข้ึนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้

เสด็จฯ ไปที่สถานีฯ และในช่วงเย็นวันเดียวกันได้มี

รับสั่งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าฯ ได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้กรมปศุสัตว์ ร่วมกับจังหวัดสกลนคร

ด�าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรใน

จังหวัดสกลนคร 

และให้จัดท�า “โครงการโรงนมพาสเจอร์ไรซ์” 

ในเวลาต่อมา 

เรือ่งผูว่้าฯ “ท้องเสยี” ได้ท�าให้เกดิ “โครงการ

โรงนมพาสเจอร์ไรซ์” ก็มีด้วยประการฉะนี้ �



178 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

n เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์

ยุทธศาสตร์พระราชทาน



179เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“หากปากท้องของเขาอิ่ม เขาก็จะไม่เป็นคอมมิวนิสต์” 

น้ีคือพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีมีต่อราษฎร

และทหารในระหว่างที่เสด็จฯ ไปหลายจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  

ในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองก�าลังสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เมื่อ

หลายปีก่อน 

พลเอกพจิติร กลุละวณชิย์ องคมนตร ีอดตีนายทหารนกัรบแห่งกรม

ยทุธการทหารบก เจ้าของฉายา “บิก๊เสอื” ได้กล่าวถงึเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ว่า 

ทัง้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นมาก พร้อมกับที่ได้ทรงอุทิศ

พระวรกายทุ่มเทเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรและทหารในทุกหนทุกแห่ง โดยไม่

ทรงย่อท้อ ทั้งนี้ไม่ว่าจะทุรกันดารหรือเส่ียงอันตรายเพียงใด ก็เพื่อทรงช่วย

เหลอืพสกนิกรของพระองค์ให้พอมพีอกนิ จะได้หลดุพ้นและไม่ตกไปอยูภ่าย

ใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ ดังพระราชด�ารัสที่ได้ยกมาข้างต้นนั่น

พลเอกพจิติร กลุละวณิชย์ เล่าว่า วนัหนึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมกองพันพิเศษ (พลร่ม) ค่ายสฤษดิ์เสนา พิษณุโลก และ

หลังจากที่ได้ทรงกางแผนที่บริเวณเขาค้อออกแล้ว ก็ได้พระราชทานด�ารัส  

มีใจความตอนหนึ่งที่ว่า 

พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์

องคมนตรี



180 เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

“...การที่ผู้ก่อการร้าย
ขัดขวางและต่อต้าน
มิให้เราจัดตั้งหมู่บ้าน
ได้ส�าเร็จ แสดงว่า

เราเดินมาถูกทางแล้ว 
เสมือนหนึี่งเราไปบีบจมูก

แล้วเขาหายใจไม่ออก 
จึงจ�าเป็นต้องดิ้น...”

“การใช้ก�าลังทหารเข้ากวาดล้างบริเวณเขาค้อ เสมือนหนึ่งโยนหินลง

ไปในแหน เมื่อน�้าหยุดกระเพื่อมแหนก็จะปิดตัวเหมือนเดิม เปรียบเหมือน

เอาก�าลังทหารเข้ากวาดล้างผู้ก่อการร้ายก็จะหนีไปเมื่อถอนก�าลังออกเขาก็

จะกลับเข้ามาเหมือนเดิม ไม่ได้อะไร...ขอให้พิจารณาหาวิธีใหม่”

โครงการพัฒนาลุ่มน�้าเข็ก เขาค้อ เพชรบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริที่เริ่มต้ังแต่ปี ๒๕๒๐ น้ันเป็นการสนองพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้สร้างหมู่บ้านห่างกัน ๑ กิโลเมตร โดยการจัดสรร

ที่ดินท�ากินให้กับชาวบ้านคนละ ๒๐ ไร่ พร้อมกบัที่ให้เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย และ

ให้สตัว์เลีย้งเศรษฐกิจเอาไว้ท�าทนุด้วย เมือ่เริม่ต้นจากแค่ ๒ หมู่บ้านกค่็อย ๆ  

ขยายมาเป็น ๓๒ หมู่บ้านในเวลาต่อมา

พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์ องคมนตรีอดีตนายทหารนักรบ ผู้รับผิด

ชอบบริเวณพื้นที่เขาค้อในขณะนั้น ได้เล่าเอาไว้มีความตอนหนึ่งว่า 

...ท่ามกลางเสียงปืนที่ยังดังรัวอยู่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่ผมเข้าเฝ้าฯ 

กราบบังคมทูลรายงาน จะมีพระราชด�ารัสพระราชทานก�าลังใจว่า “การที่

ผู้ก่อการร้ายขัดขวางและต่อต้านมิให้เราจัดตั้งหมู่บ้านได้ส�าเร็จ แสดงว่าเรา

เดนิมาถกูทางแล้ว เสมอืนหน่ีึงเราไปบบีจมกูแล้วเขาหายใจไม่ออก จึงจ�าเป็น

ต้องดิ้น”...



181เกร็ดการทรงงานร้อยเรื่องเล่า :

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

กล่าวว่า พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในสถานการณ์ขณะนั้น นับว่าเป็น

ก�าลงัใจอันสูงค่าของผู้ปฏิบติังานในพืน้ทีท่ัง้หลาย

ที่พร้อมจะสละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่น

ดินไทยเอาไว้ ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้

ทรงมีความห่วงใย และทรงเป็นก�าลังใจให้แก่

ทหารหาญอย่างสม�า่เสมอ และได้เสดจ็ฯ ไปเยีย่ม

ทุกปีด้วย “กระทั่งในครั้งหนึ่งหน่วยทหารเกิด

ปะทะกับผูก่้อการร้ายและได้รบับาดเจบ็ พระองค์

ท่านพระราชทานเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปรับ

ทหารบาดเจ็บ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

หาที่สุดมิได้”

พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เล่าต่อไปว่า 

หลังจากที่ทหารได้ตัดสินใจใช้ “ยุทธการเผา

เมืองเผด็จศึก” กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่

บริเวณเขาค้อ และได้รับชัยชนะจนก�าลังพลของ

ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่รอดตายพากันล่าถอย

หลบหนีไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วนั้น ในครั้งนั้นถือว่า

เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของฝ่ายทหารเลยทีเดียว 

เพราะได้น�าไปสู่ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อ

มา สมดังกระแสพระราชด�ารัสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ได้เคยพระราชทานไว้ว่า

“แผนยทุธศาสตร์พฒันานีท้ดลองปฏบิตัดิู 

๔ ปี ซึง่อาจจะยาวนาน แต่ถ้าส�าเรจ็แล้ว เขาจะ

ต้องพ่ายแพ้ในที่สุด”
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แล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้น พลเอกพิจิตรกล่าวว่า ก็เป็นจริงดังที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานด�ารัสไว้ทุกประการ เมื่อ

ประเทศไทยหลุดพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์ และบ้านเมืองกลับคืนสู่ความ

สงบสุข “จากนั้นผมเร่งพัฒนายุทธศาสตร์พระราชทานคือ ปลูกฝังให้

ราษฎรรักและหวงแหนในพื้นที่ และส่งเสริมราษฎรได้อยู่ดีกินดี โดยมี

เป้าหมายที่เด่นชัด คือให้มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี สูงกว่ารายได้

ของราษฎรท่ัวไปในภาคเหนือ ซ่ึงก็บรรลุผลตามเป้าหมายทุกปี นับเป็น

ความส�าเร็จท่ียิ่งใหญ่ของยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วในการน�าเอาการพฒันาอาชพี และจิตใจมาเป็นอาวุธในการ

สู่รบจนได้รับชัยชนะอย่างแท้จริง” 

พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์ องคมนตรีได้กล่าวในที่สุดว่า แม้ว่า

สมรภูมิรบ สมรภูมิเลือดเขาค้อวันนี้จะเป็นแค่อดีต เพราะได้กลายเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวอันลือชื่อไปแล้ว 

“แต่ทุกครั้งที่ผมเหยียบลงบนสมรภูมิแห่งนี้ ไม่เคยมีวันใดที่ผม

จะไม่คิดว่า เพราะประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เราจึงยังคงเป็นไทได้จนถึง

วันนี้”... �
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n โดย นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.

ชาวบ้านเป็นครู

เม่ือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน

พระบรมราโชวาทแก่บณัฑิตอาสาสมัครพฒันาชนบท มหาวทิยาลัย

ขอนแก่น ทีก่�าลงัจะออกไปเป็นอาสาสมคัร เพือ่ช่วยพฒันาหมูบ้่าน

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีใจความส�าคัญตอนหนึ่ง 

เก่ียวกบัการท�างานพัฒนาชนบท การประยกุต์ใช้ความรูจ้ากทฤษฎี

กับความรู้จากประสบการณ์จริง และรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับ

ประชาชนในท้องถิ่น ว่า 

“...เราเป ็นนักเรียน เราไม ่ใช ่ เป ็นผู ้

เชี่ยวชาญ “ชาวบ้านเป็นครู” ถ้าหากว่าในด้าน

ไหนก็ตาม เวลาไปปฏิบัติให้ถือว่าเราเป็นนักเรียน 

ชาวบ้านเป็นครู หรือ “ธรรมชาติเป็นครู” การที่

ท่านทั้งหลายจะออกไปก็จะไปในหลาย  ๆ ด้าน 

...ก็ต้องเข้าใจว่า เราอาจจะเอาความรู้ไปให้เขา 

แต่ก็ต้องนับถือความรู้ของเขาด้วยจึงจะมีความ

ส�าเร็จ...

... เวลาเข้าไปท�างาน อย่านกึว่าเราเป็นครู 

ให้นึกว่าชาวบ้านเป็นครู...”
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“...การให้ความเคารพ
ชาวบ้าน ด้วยเหตุเพราะ 
ชาวบ้านจะต้องผ่านร้อน
ผ่านหนาว ผ่านส่ิงที่เป็น
ความทุกข์ ความสุข และ

ส่ิงที่ล้มแล้วล้มอีก
มาเป็นเวลานาน...”

...อัธยาศัยไมตรีของชาวบ้านเราต้องไม่ลืม วัฒนธรรมของ 
ชาวบ้านเราต้องไม่ลืมเขามีความรู้ด้วยความรู้วิชาการเขาดี แต่ไม่
ได้ออกมาจากหนังสือ ออกมาจากประสบการณ์ หรือการกระท�า 
ทีท่�ามาตลอด  อันน้ีเป็นข้อส�าคญัอันหน่ึงทีท่่านทัง้หลายต้องพยายาม
ไม่ลืม...

พระราชด�ารัสข้างต้น โดยแท้แล้วแปลความหมายได้ว่า ก็คือ
การปฏบิตังิานใด  ๆ  น้ัน จ�าเป็นทีจ่ะต้องมีการจัดการความรู ้โดยการ
ผสมผสานทั้ง ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) อันเป็นความรู้
ทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีเ่ป็นเอกสาร หรอืวิชาการอยูใ่นต�ารา คู่มอืปฏบิตังิาน 
กับความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) อันเป็นความรู้ที่แฝงอยู่ใน
ตวัคน และเป็นประสบการณ์ทีส่ัง่สมมายาวนานจนเป็นภมูปัิญญา ให้
เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริก็เช่นกัน มีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งพัฒนาคนเป็นส�าคัญ โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปบน 
พื้นฐานของ “การร่วมคิดร่วมท�า” โดยเน้นให้เกษตรกรแต่ละคนได้
ร่วมคิดและลงมือปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับผู้ปฏิบัติงาน และถ้ามีปัญหา
ก็มาเรียนรู้และไขข้อข้องใจร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งนับเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างกระบวนการ
ทางปัญญาให้เกิดข้ึนในเกษตรกรและผูป้ฏิบตังิานแต่ละคน ซึง่ถอืเป็น
ทรัพย์ที่ส�าคัญในการพัฒนา

อีกประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความ
ส�าคัญคือ การให้ความเคารพชาวบ้าน ด้วยเหตุเพราะ ชาวบ้านจะ
ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านสิ่งที่เป็นความทุกข์ ความสุข และสิ่ง
ที่ล้มแล้วล้มอีกมาเป็นเวลานาน เช่น การประกอบอาชีพที่ล้มเหลว  
การเป็นหนี้เป็นสินมาก่อน 

แต่สิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่ในตัวเอง คือ ความอดทนและการต่อสู้
ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อความอยู่รอดด้วย 
หรอืทีเ่รยีกว่า ไม่ยอมแพ้ต่อชวิีต จึงท�าให้เกิดแรงบนัดาลใจ ท�าให้ต้อง
คิด...คิด...และคิดอยู่ตลอดเวลา 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริทุกโครงการจงึให้ความ
เคารพความคิดของชาวบ้านเสมอ �
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ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ(ส�านักงาน กปร.).
 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: บริษัท 

๒๑ เซ็นจูรี่ จ�ากัด
ส�านักราชเลขาธิการ. พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๓๕–กันยายน ๒๕๓๖. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖
นายปราโมทย์  ไม้กลัด (สัมภาษณ์, ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
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เอกสารอ้างอิง
กรุงเทพมหานคร. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนากรุงเทพมหานครตามโครงการอันเนื่องจากพระราชด�าริ 

๒๕๔๐
ค�าสัมภาษณ์ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เรื่องการบริหารจัดการน�้าและการจัดการแก้มลิง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ค�าสัมภาษณ์ นายประเสริฐ สมะลาภา เรื่องการบริหารจัดการน�้าและการจัดการแก้มลิง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ค�าสัมภาษณ์ นายปราโมทย์ ไม้กลัด เรื่องการบริหารจัดการน�้าและการจัดการแก้มลิง เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗
สุธาสินี  สิงห์วิริยะ  เลาะเลียบรั้ววัง กรุงเทพฯ ๒๕๕๒
ส�านักงาน กปร. โครงการแก้มลิงตามพระราชด�าริ ๒๕๓๘
ส�านักงาน กปร. วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
การพัฒนาคน และคุณภาพชีวิตของคน ๒๕๕๒
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