




    

คํานํา

               พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพติร   น้ันเปนท่ีประจักษแกหวัใจของปวงชน
ชาวไทยจนยากที่จะพรรณนาไดหมด ในรัชสมัยของ
พระองคทรงมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริกวา
๔,๐๐๐ โครงการ จะมีพระมหากษัตริยพระองคใด
ในโลกที่ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรเชนพระองค
เห็นจะไมมีแลว นับเปนบุญวาสนาของคนไทยอยางหา
ที่สุดมิไดที่ไดเกิดใตรมพระบารมีของพระองค

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๓,๐๐๐ 
โครงการ เปนโครงการดานการพัฒนาแหลงนํ้ํ า
ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระองคทรงใหความสําคัญกับ
เร่ืองนี้อยางมาก ดวยเพราะนํ้ําคือปจจัยหลักที่จําเปน
ในการดําเนินชีวิตของราษฎร ทรงเปนผูนําดาน
การบูรณาการน้ําอยางแทจริง ทรงเขาใจถึงตนเหตุ
ของปญหา คิดคนหาวิธีแกไข และปรับปรุงรอบดาน 
ดวยพระปรีชาญาณ ดวยพระวิริยอุตสาหะ ดังประจักษ
เปนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไปท่ัวทุก
ภูมิภาค บําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับราษฎร



    

พระองคทรงเปนหลักชัยและศูนยรวมใจของการ
บริหารจัดการนํ้ํา ดวยการนําโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริเปนศูนยรวมของการปฏิบัติการ
เพื่อใหเกิดความสอดคลองตองกัน ไปในทิศทาง
เดียวกัน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระองคครอบคลุมต้ังแตน้ําจากผืนฟาไปจนทองทะเล 
จากภูผาสูมหานที จากชาวเขาสูชาวประมงเพ่ือเหตุผล
เดียวคือความผาสุกของอาณาประชาราษฎร 

ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) จึงจัด
ทําหนังสือเลมนี้ขึ้นเพื่อใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถ
และพระอัจฉริยภาพในดานการบริหารจัดการนํ้ํา
ผานภาพถายของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
ตางๆ ของพระองคดวยรอยเรียงเรื่องราวตั้งแต
โครงการตนนํ้ําไปจนถึงปลายนํ้ํา ภาพบางภาพท่ัวไป
อาจแทนคําพูดไดรอยพัน และภาพความสําเร็จ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเต็ม
ไปดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจากดวงใจ
พสกนิกรที่มีตอพระองค
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    เลขาธิการ กปร.
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8       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหา

โครงการ ฝนหลวง๑
ลดภัยแล้ง เพิ่มสมดุล

“เปลี่ยนเมฆจากฟากฟ้า เป็นธาราชโลมดิน”
พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์ต่อ 
เหล่าพสกนิกรชาวไทย หากแต่ยังมีคุณค่าอเนกอนันต์ยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ

จากความทุกข์ยากของราษฎรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้ในการ 
เกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เรือกสวนไร่นาขาดนํ้าไม่เจริญ
เติบโตตามปกติ เหี่ยวเฉายืนต้นแห้งตายในที่สุด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดํารงชีพของเกษตรกร 
ลุกลามไปถึงปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม…

ความทุกข์ยากของราษฎรนี้มิได้รอดพ้นสายพระเนตรพระกรรณของพระองค์ไปได้ จากการเสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรไปในพื้นที่ทุรกันดารบ่อยครั้ง มีคราวหนึ่งที่พระองค์ทอดพระเนตร
ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆแล้วตรัสว่า “ทำ�อย่�งไรจะดึงเมฆเหล่�นี้ลงม�ได้”
พระองค์ไม่ได้ตรัสลอยๆ จากวันนั้นเป็นเวลา ๑๔ ปี พระองค์ทรงมีความเพียรพยายามอย่างมาก 
ในที่สุดก็ประสบผลสําเร็จและดําเนินการ “ฝนหลวง” ชุ่มฉํ่าเย็นมาจวบจนปัจจุบัน บางคราวที่เรา 
แหงนมองฟ้า สายฝนนั้นอาจเป็นสายฝนพระราชทานก็เป็นได ้ 



ฝนหลวง     9ฝนหลวง     ๙



10       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหา๑๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ี

สังคมเกษตรกรรมบ้านเรานั้น
มีความผูกพันกับสายนํ้าอย่างแน่นแฟ้น 
ความแร้นแค้นจึงเป็นดั่งอริราชศัตรูของ
แผ่นดิน ที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นฟันฝ่า 
เพื่อพสกนิกรของพระองค์

ทัพฟ้าของพระองค์ถูกส่งขึ้นไปปฏิบัติการ 
“ฝนหลวง” ในพื้นที่เป้าหมาย เหล่าฝูงบิน
เข้า “ก่อกวน” ต้อนมวลอากาศที่เต็ม 
ไปด้วยละอองนํ้าให้รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน 
“เลี้ยงให้อ้วน” เป็นกลุ่มเมฆใหญ่ 
ลอยไปในพื้นที่เป้าหมาย ก่อนจะเข้า 
“โจมตี” หมู่เมฆเหล่านั้นให้ตกกระจาย 
เป็นฝนสู่ไร่นาป่าเขา ยังความชุ่มชื้น 
ราวพระองค์สั่งฝนฟ้าได้



ฝนหลวง     11ฝนหลวง     ๑๑



12       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหา

 

๑๒      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ในยุคสมัยเริ่มต้นรัชกาล ปัญหาแหล่งนํ้าก่อนหน้านั้น

ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 

ด้วยเพราะประเทศเพิ่งผ่านยุคสงครามและการเมือง 

ต้องฟื้นฟูในหลายๆ ด้าน ป่าไม้ถูกทําลายลงมากมาย

เพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ 

ด้วยไม่มีใครคาดถึงผลกระทบที่ร้ายแรงในเวลาต่อมา

จากการที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินนี้ 

ทรงพบว่าพสกนิกรของพระองค์

ประสบกับความยากลําบากในการดํารงชีพ 

ที่มาจากความแห้งแล้ง 

ภูเขาหลายลูกที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้กลับเตียนโล่ง 

กลายเป็นไร่เลื่อยลอย เกิดการพังทลายของหน้าดิน 

สายนํ้าที่เคยมีตลอดทั้งปีก็เหือดแห้งไป
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ตลอดเวลาหลายสิบปีที่พระองค์เสด็จ 
ทรงงาน ภาพที่เราเห็นจนเจนตาคือ 
“กล้อง” ที่คล้องพระศอกับ “แผนที่” 
ในพระหัตถ์ตลอดเวลา และนั่นคืออาวุธ 
ที่สําคัญของพระองค์ ที่ทรงใช้รบ 
กับความยากจนแร้นแค้นของราษฎร

การวางแผนจัดการนํ้าได้เริ่มต้นขึ้นด้วย 
สายพระเนตรที่ยาวไกล ด้วยพระทัย 
ที่แน่วแน่ พระองค์ทรงมุ่งมั่นบากบั่น 
เสด็จไปสํารวจด้วยพระองค์เองอย่างเข้าถึง 
ศึกษาจนเข้าใจ และดําเนินการพัฒนา 
แหล่งต้นนํ้าอย่างอุตสาหะ ไม่ว่าถนน
หนทางที่ฝ่าไปนั้นจะทุรกันดาร 
หรือมีภยันตรายเพียงใด



ฝนหลวง     15ฝนหลวง     ๑๕



16       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหา๑๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

เวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา 

โครงการบริหารจัดการนํ้าที่พระองค์พระราชทานไว้

เจริญงอกงามเห็นผล มีการปลูกป่าไม้ชดเชยทดแทนขึ้นหลายล้านไร่ 

ความอุดมสมบูรณ์เริ่มฟื้นคืนกลับมา 
มีสิ่งปลูกสร้างที่ดูแลจัดการบริหารสายนํ้าเพิ่มเติมตลอดลํานํ้าอีกหลายแห่ง 

แต่การทําฝนหลวงก็ยังคงดําเนินการต่อมาจวบจนถึงทุกวันนี้ 

เป็นกำาลังสำารองนำ้าทางอากาศ 
ที่สามารถส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรได้เมื่อจำาเป็น

ฝนหลวงนั้นเป็นตัวอย่างในเรื่อง “ความเพียร” จากพระองค์โดยแท้ 

ถ้ามีใครบอกว่าจะสั่งเมฆบนฟ้ามาเป็นสายนํ้าในสมัยนั้น 

คงมีแต่เสียงหัวเราะ แต่พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ว่า 

ความเพียรในการศึกษาทดลองยาวนานนับสิบปีสามารถทําสิ่งนั้นได้ 

พระองค์คือพระมหาชนกผู้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยความเพียร 

และทรงเป็นพระมหาชนกในใจของพสกนิกรมิเสื่อมคลาย
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โครงการ ปา่ไม้๒
แหล่งสะสมนํ้า สร้างสมดุล

“ป่าคือธนาคารธรรมชาติ ที่ผลิดอกออกผลเป็นสายนที”
ถ้าสายนํ้าคือชีวิต “ป่าไม้” ก็เปรียบได้ดั่งดวงใจ ที่เป็นต้นกําเนิดของสายนํ้า 
หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตบนผืนแผ่นดินนี้

เนื่องจากป่าไม้ถูกบุกรุกทำาลายลงอย่างรวดเร็ว ตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นและ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ป่าไม้จึงมีพื้นที่ลดลงและบางแห่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอย่างมาก 
ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นนำ้าลำาธารถูกทำาลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยาม 
นำ้าหลากก็เกิดนำ้าท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็นปัญหา 
ต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร กลายเป็นทุกข์ร้อนของราษฎร

พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนาป่าไม้  ทรงคิดค้นนานาวิธีที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ยืนยงดังเดิม...  ด้วยการนี้จึงเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่เกี่ยวกับป่าไม้ 
เป็นจำานวนมากกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ   



ป่าไม้     ๑๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

ทุกย่างก้าวของพระองค์...
ที่ทรงพระราชดำาเนินบุกป่าฝ่าดงมาเป็นเวลานับทศวรรษ 

ผืนป่าบนแผ่นดินไทยอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ 

เมื่อปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าไม้เพิ่มขึ้นตามจำานวนประชากร 

พระองค์จึงพระราชทานแนวพระราชดำาริเกี่ยวกับ

การฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้ไว้อย่างมากมาย

เพราะป่าคือธนาคารธรรมชาติ 
ที่ผลิดอกออกผลเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ นํ้าที่ใสสะอาด 

หากวันใดป่าไม้หมดลงหรือเสื่อมสลายไร้การดูแลรักษา 

ราษฎรของพระองค์จะเป็นสุขได้อย่างไร

๒๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕ป่าไม้     ๒๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

 

ดอกผลของการมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ 
คือนำ้าและพืชพรรณธัญญาหารที่บริบูรณ์ 
เพียงพอต่อทุกชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัย

ผืนแผ่นดินไม่อาจมีป่าไม้เพียงอย่างเดียว
ฉันใด การอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาของผู้คน
กับป่าไม้ จำาเป็นต้องมีการจัดการ 
อย่างเหมาะสมฉันนั้น

๒๒      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

 

ป่าไม ้     ๒๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕๒๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ความไม่เพียงพอของคนบางกลุ่ม 
ที่รุกรานแผ้วถางป่าสมบูรณ์ จนกระทบไปถึงระบบนิเวศ 

ธนาคารธรรมชาติแห่งนี้จึงจ่ายดอกผลได้ไม่เต็มที่ 
ความสมบูรณ์หมดสภาพคล่อง 

ป่าไม้บางพื้นที่กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม 
ไม่มีสายนำ้าที่ไหลริน มีแต่หน้าดินที่พังทลาย 

นำ้าที่เชี่ยวกรากยามฤดูฝน พัดพาตะกอนดินลงแหล่งนำ้า 
ทำาให้ร่องนำ้าตื้นเขิน 

สร้างปัญหานำ้าท่วมนำ้าแล้งในเวลาต่อมา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเกี่ยวกับป่าไม้นับร้อยนับพันโครงการ 
ได้เข้ามาฟื้นฟูธนาคารธรรมชาติทั่วประเทศ 

จัดสรรการใช้ทรัพยากรป่าไม้กันใหม่ 
รักษาป่าสมบูรณ์ชั้นใน ปลูกไม้ยืนต้นทดแทน 

และปลูกไม้เพื่อใช้ประโยชน์รอบนอก 
รบกวนสิ่งแวดล้อมเดิมให้น้อยที่สุด 

คนและป่าอยู่อย่างพึ่งพากันได้



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕ป่าไม ้     ๒๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕๒๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

กล้องและแผนที่ในพระหัตถ์ที่ไม่เคยวางห่างพระวรกาย 
ทำาให้พระองค์ทรงล่วงรู้ถึงภูมิประเทศและวางแนวพระราชดำาริ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ของป่าไม้ได้อย่างลึกซึ้งตรงจุด 

พระเสโทที่ไหลรินลงบนแผ่นดินแห่งใด 
ยังความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ต้นแรกงอกเงยในพื้นดินที่แร้นแค้นแห่งนั้น 

กลับกลายเป็นป่าใหญ่ที่ห้อมล้อมด้วยต้นไม้ของพสกนิกร

พระองค์ทรงสอนให้รู้จักการออมธรรมชาติ 
ช่วยกันปลูก ช่วยกันสะสมต้นไม้ 

ช่วยกันรักษานิเวศของป่า 
เพื่อให้มีต้นทุนป่าไม้ในธนาคารธรรมชาติ

ที่เพียงพอจะผลิดอกออกผลเป็นสภาพแวดล้อม
และสายนำ้าที่บริสุทธิ์จนถึงลูกหลานสืบไป



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕ป่าไม ้     ๒๗



โครงการ ฝายชะลอความชุ่มชื้น๓ สร้างนํ้าในป่า

“ชะลอนํ้า  ชอุ่มไพร  ชโลมใจประชา”
ไม่น่าเชื่อว่าคันกั้นนํ้าเล็กๆ ตามลําธาร ลําห้วย ที่เรียกว่า “ฝาย” จะทําให้ป่า 
ทั้งป่ายังคงความสมบูรณ์เอาไว้ได้ ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ได้ให้แนวทางดูแล 
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ด้วยกลวิธีที่ง่ายดายและแยบยล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของการ 
อยู่รอดของป่าไม้ ทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 
ที่ได้ผลดียิ่ง นั่นคือ ฝายกั้นนํ้า หรือที่เรียกกันว่า ฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือ ฝายชะลอนํ้า 

“ฝาย” คือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำานำ้า ซึ่งปกติมักจะกั้นลำาห้วย ลำาธารขนาดเล็กในบริเวณที่ 
เป็นต้นนำ้าหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเพื่อให้สามารถกักเก็บนำ้าไว้ได้ปริมาณมากพอสมควร สามารถเก็บ
รักษานำ้าสำารองได้นานหลังจากฤดูฝนผ่านไปแล้ว ทำาให้พืชสามารถดำารงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่นำ้าไหลแรง                     
ก็สามารถชะลอการไหลของนำ้าให้ช้าลง ช่วยลดการพังทลายของหน้าดินและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไป 
ในบริเวณลุ่มนำ้าตอนล่าง สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศ ช่วยลดความรุนแรงของ 
การเกิดไฟป่า รวมทั้งยังเป็นแหล่งส่งนำ้าเพื่อนำาไปใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค นับเป็นวิธีการ 
อนุรักษ์ดินและนำ้าที่ประหยัดและยั่งยืนได้ดีมากวิธีการหนึ่ง 



ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๒๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
ไม่ได้วัดว่าป่ามีพื้นที่กว้างใหญ่แค่ไหน 

หากแต่ชี้วัดด้วยความหลากหลายทางชีววิถีที่มีมากกว่า 

และความหลากหลายนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย

หากขาดความชุ่มชื้นของผืนป่า... 

 

ที่ราบลุ่มปากแม่นํ้านั้นคือต้นแบบสําคัญ

ของความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน 

ไม่พ้นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงนํามาทดลองกับผืนป่า 

ด้วยเพราะป่าเสมือนฟองนํ้าที่ซับนํ้าไว้ได้เพียงส่วนหนึ่ง 

หากคราใดที่นํ้ามีปริมาณมากเกิน นํ้าส่วนเกินก็ไหลออกจากผืนป่า 

พาดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ออกจากป่าอย่างรวดเร็ว

๓๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๓๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕

 

๓๒      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

เรื่องน่าฉงนที่พื้นที่ป่าชายขอบกลับแห้งผาก... 

เกิดไฟป่าบ่อยครั้งในฤดูร้อน ทั้งที่มีลําธารเล็กๆ ไหลผ่าน 

นั่นคงเพราะสายนํ้าไม่มีเวลาพักให้ความชุ่มชื้นแก่ผืนดินนานพอ

ไหลเร็วรี่ตามความลาดชัน 

พาความชุ่มชื้นและดินตะกอนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว

พระองค์จึงมีแนวพระราชดําริให้ทดลองสร้าง “ฝาย” 

ด้วยวัสดุง่ายๆ ในท้องถิ่น 

เลือกทําเลลําธารที่มีความลาดชันเพียงพอที่ฝายที่สร้างขึ้น

สามารถรองรับปริมาณนํ้านั้นได้ 

ส่วนที่เกินก็ปล่อยล้นไปยังฝายชั้นถัดไป 

โดยไม่สร้างความเสียหายกับสภาพแวดล้อม



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕

 

ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๓๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕๓๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานท ี

หลังจากปล่อยให้ฝายได้ทําหน้าที่ 
ของมันอย่างเงียบๆ  นานนับสิบปี  
ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องมือเล็กๆ 
ของพระองค์ทํางานอย่างได้ผล

ผืนป่าชายขอบที่ลําธารแห้งผาก 
ในฤดูร้อน กลับมีนํ้าไหลรินทั้งปี 
ไฟป่าหมดไป ปริมาณนํ้าฝนเพิ่มขึ้น 
ป่าไม้กลับอุดมสมบูรณ์ มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น 
เพราะตะกอนดินและความชุ่มชื้น 
ที่แผ่ขยายไปจากฝายนั่นเอง



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๓๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕๓๖      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

กว่าฝายของพระองค์จะพิสูจน์ว่า

แนวพระราชดําริที่ต้องการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่านั้นเป็นจริง 

ยังต้องใช้เวลานานนับสิบปี ต่างจากการทําลายเพียงชั่วเวลาไม่กี่ปี

เฉกเช่น “ความดี” แม้จะมีความยากเย็นในการทํา 

ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก 

แต่ดอกผลของความดีจะสร้างความชุ่มชื่นแก่หัวใจไปตราบนานเท่านาน

ดั่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 

เป็นความชุ่มชื่นใจของพสกนิกร 

ที่ได้อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินที่ร่มเย็น



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๕ฝายชะลอความชุ่มชื้น     ๓๗



โครงการ อา่งเก็บนำ้ ๔
แหล่งสำ�รองนำ้� สร้�งชีวิต

“นํ้าในเขื่อนเป็นทัพหลวงฉันใด นํ้าในอ่างเก็บนํ้าย่อมเป็น 
กองหนุนฉันนั้น”
การบริหารจัดการนํ้าปริมาณมหาศาลด้วยปราการขนาดใหญ่นั้นมีความสําคัญ 
แต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องพักนํ้าในอ่างขนาดเล็กไว้ระหว่างทาง เป็นทั้งแหล่งนํ้า
สํารองและเพื่อการชลประทานในท้องถิ่น

“อ่างเก็บนํ้า” เป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่ทรงนำามาแก้ปัญหาความทุกข์ยาก
ของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารและแห้งแล้งที่ขาดแคลนนำ้าเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

และเพื่ออุปโภคบริโภค 

อ่างเก็บนำ้าจะเก็บกักนำ้าฝนที่ตกในฤดูฝนเอาไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยนำ้าที่กักเก็บไว้ จะถูกส่งออกไปตาม
ระบบชลประทานเพื่อใช้สำาหรับทำานา ปลูกผัก พืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ้า 

เพื่อบริโภค และช่วยบรรเทานำ้าท่วมในฤดูฝน อ่างเก็บนำ้าจะมีระบบระบายนำ้าล้น และระบบส่งนำ้า 

ออกสู่พื้นที่ต่างๆ ช่วยให้ราษฎรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี อันจะทำาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการอพยพแรงงาน เป็นการส่งเสริมการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



อ่างเก็บน้ำา     ๕อ่างเก็บนำ้า     ๓๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

พระมหากษัตริย์ของไทยสมัยกาลก่อนต้องรบทัพจับศึกด้วยศาสตราวุธ 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอริราชศัตรูกลับกลายเป็นความแร้นแค้น 

ที่พระองค์ต้องนำาทัพรบให้ชนะเพื่อผลสิ่งเดียวคือ

“ความผาสุกของราษฎร” 

“อ่างเก็บนํ้า” คือกองหนุนที่มีหน้าที่สำารองนำ้า 

เพื่อการชลประทานทั้งในยามแล้งและยามปกติ 

ให้กับพื้นที่ที่ห่างไกลเขื่อนและการชลประทานขนาดใหญ่ 

สร้างดุลยภาพในการดำารงชีพของราษฎรทั้งต้นนำ้าและปลายนำ้า

๔๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานท ี



อ่างเก็บน้ำา     ๕อ่างเก็บนำ้า     ๔๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

              

๔๒      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานท ี

ด้วยธรรมชาติของแหล่งนำ้า “อ่างเก็บนำ้า” 

ที่มีระบบนิเวศที่ดีเพียงพอ สัตว์นำ้า 

นานาพันธุ์ เจริญเติบโต เป็นแหล่ง 

โปรตีนชั้นเลิศ สร้างอาชีพ สร้างรายได้  

ยามว่างเว้นจากการทำาเกษตรกรรม



อ่างเก็บน้ำา     ๕

              

อ่างเก็บนำ้า     ๔๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๔๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานท ี

ในอดีต การเกษตรกรรมในที่ราบสูง 

แทบจะทำาไม่ได้เลยในยามฤดูแล้ง 

มาบัดนี้เกษตรกรในที่ราบสูง ไหล่เขา 

ในที่ที่เคยกันดาร สามารถทำาการ

เกษตรกรรมได้ทั้งปี โดยอาศัยการ

ชลประทานจากอ่างเก็บนำ้า 

ในพระราชดำาริ



อ่างเก็บน้ำา     ๕อ่างเก็บนำ้า     ๔๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๔๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานท ี

อ่างเก็บนํ้าของพระองค์ช่วยเติมเต็มแผ่นดิน
ที่รกร้างว่างเปล่าในอดีต ให้กลับมามีชีวิต 

มีงาน มีรายได้ ผู้คนลงหลักปักฐานทํากิน 
ไม่เลื่อนลอยไปอย่างไร้อนาคต 

ผืนแผ่นดินใดที่ไม่รกร้าง 

มีการจัดการนำ้าอย่างเหมาะสมตามภูมิประเทศ 

ที่นั่นย่อมมีความสมบูรณ์เสมอ 

อ่างเก็บนำ้าจึงไม่ได้ทำาหน้าที่แค่สำารองนำ้า 

แต่ยังเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คน

ที่ร่วมสร้างความเจริญให้พื้นที่ไปด้วยกัน



อ่างเก็บน้ำา     ๕อ่างเก็บนำ้า     ๔๗



ชีวิตราษฎรในยามนี้ก็เหมือนกับปลาได้นํ้า 
หลังจากต้องจำาศีลยาวนานผ่านความแห้งแล้งกันดารใต้ดินโคลน 

นับแต่นี้ “อ่างเก็บนำ้า” ได้ให้ชีวิตใหม่ 

ความแห้งแล้งกันดารหมดไป 

สามารถเจริญเติบโต สร้างครอบครัว 

ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์สืบไป 

 

อ่างเก็บนำ้าไม่ใช่เพียงแหล่งนำ้าในพระราชดำาริ 

แต่สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้คือ 

“ความเสมอภาค 
ความสําคัญที่เท่าเทียมกันของราษฎร” 

ไม่ว่าราษฎรของพระองค์จะอยู่ ณ ที่แห่งใด

ในที่ที่สมบูรณ์แล้ว หรือกันดารอย่างไร 

นำ้าพระทัยของพระองค์เผื่อแผ่

ไปถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมเสมอกัน 

๔๘       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานท ี



อ่างเก็บนำ้า     ๔๙



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

โครงการ หญ้าแฝก๕
ลดการพังทลายของดิน

“เปลี่ยนรากหญ้า เป็นรากแก้วของความอุดมสมบูรณ์”
เปลี่ยนธรรมชาติของหญ้าที่รกชัฎ เป็นกำาแพงธรรมชาติที่มีชีวิต สร้างความ 
อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นให้ผืนดิน ก่อเกิดคุณค่าอเนกอนันต์จากแนวพระราชดำาริ

การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สำาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงตระหนักถึงความสำาคัญและความจำาเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทาน 
พระราชดำาริให้มีการนำาหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและนำ้าเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 
ของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมหรือพื้นที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟู และปรับปรุงดิน
ให้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณ 
รากหญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมีการพัฒนา และความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที หญ้าแฝก     ๕๑



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๕๒       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

จะมีที่ใดในโลกนี้ไหม 

ที่พระมหากษัตริย์ใส่พระทัยศึกษาค้นคว้าเรื่องหญ้า 

เรื่องวัชพืช เพื่อแก้ปัญหาให้กับราษฎรหยั่งถึงรากลึก 

ด้วยความเป็นนักคิด นักทดลองของพระองค์ 

จาก “หญ้าแฝก” ไร้ค่าดาษดื่น กลับมีคุณค่า

รักษาและเยียวยาผืนดินได้ 

จากหญ้าแฝกกอเดียวในพระหัตถ์วันนั้น 

วันนี้ได้ขยายกอแตกหน่อออกไปทั่วผืนแผ่นดินไทย 

ที่ใดแห้งแล้งกันดาร หน้าดินพังทลาย 

หญ้าแฝกคือทัพหน้าที่พระองค์ส่งไปปักหลักก่อนเสมอ 

ต่อสู้กับความแห้งแล้ง ให้เกิดความชุ่มชื้น

และรักษาหน้าดินตามแนวทางของพระองค์ 



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที หญ้าแฝก     ๕๓



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

แม้พื้นดินที่ปลูกอะไรก็ยาก แข็งเป็น

ดินดาน รากของ “หญ้าแฝก” 
สามารถแทรกตัวและย่อยดินนั้น 

เป็นเม็ดร่วนสร้างเป็นชั้นดิน 

ซับความชุ่มชื้นไว้จนพืชอื่นๆ สามารถ

งอกเงยขึ้นได้ ความอุดมสมบูรณ์ 

และความหลากหลายทางชีววิถี 

ก่อกำาเนิดขึ้น



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที หญ้าแฝก     ๕๕



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๕๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

แผ่นดินที่เคยแร้นแค้น เพาะปลูกสิ่งใด

ก็ไร้ผล จนผู้คนต้องอพยพจากถิ่นฐาน 

แล้วแนวพระราชดำาริเรื่องหญ้าแฝก

ก็ยังผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของ 

ผืนแผ่นดินกลับคืนทุกพื้นที่ 

วิถีเกษตรกรรมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง                       

ด้วยพระปรีชาญาณ 

“หญ้าแฝก” ทัพหน้าของพระราชา 

รบชนะความแห้งแล้งกันดาร ซับนำ้าตา

ผู้คน เป็นนำ้าซับหล่อเลี้ยงผืนดิน 



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที หญ้าแฝก     ๕๗



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๕๘       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

นอกจากหญ้าแฝก 

จะเป็นกำาแพงธรรมชาติ

ที่ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

ยังเป็น “ฝายใต้ดินธรรมชาติ”
ไปพร้อมๆ กัน สายนำ้าจึงไม่เคย

เหือดแห้งหายไป

“หญ้าแฝก” ได้ทำาหน้าที่ของตัวเอง

อย่างเงียบๆ สร้างความสมดุล

ชุ่มชื้นให้กับผืนดินและผู้คนอย่างไม่

เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ แม้บางพื้นที่

ต้องผ่านการพิสูจน์นานนับสิบปี 



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที หญ้าแฝก    ๕๙



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๖๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

“หญ้าแฝก” ต้นเดียว กอเดียว 

ไม่อาจสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินได้ 

ปรัชญาของพระองค์จากหญ้าแฝกคือ

ความสามัคคีของผู้คนที่ต้องร่วมมือร่วมใจ 

พัฒนาบ้านเมืองไปด้วยกัน อย่างไม่ย่อท้อและสิ้นหวัง 

แม้จะประสบกับอุปสรรคเพียงใด 

“หญ้าแฝก”

ของพระองค์ได้หยั่งรากลึกในหัวใจคนไทยแล้ว



หญ้าแฝก     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที หญ้าแฝก    ๖๑



โครงการ เข่ือน๖
แหล่งกักเก็บนํ้าและสร้างสมดุล

“จากปราการมหานที ชุบชีวีทั้งสายธาร”
ด้วยพระบารมีจึงสามารถสร้างสมดุลให้เกิดได้ระหว่างคน สัตว์ ป่าไม้และสายนํ้า 
กว่าจะมาเป็นเขื่อนกักเก็บนํ้าได้สักเขื่อน  หยดนํ้าในมหานทีนั้นคงบอกเล่าเรื่องราว
ระหว่างการเดินทางได้ดี

“นํ้าคือชีวิต” นํ้าฝนที่ตกจากฟ้า อาจจะดูไร้ค่าและสร้างปัญหาในยามที่มีมากเกินไป แต่ถ้าฝนทิ้งช่วง                 
นํ้าเพียงน้อยนิดก็มีคุณค่ามหาศาล ความไม่สมดุลนี้แก้ไขได้ด้วยการกักเก็บนํ้าเอาไว้...

เนื่องจากนํ้าเป็นปัญหาสําคัญ พระองค์จึงทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในปัญหาเรื่องนํ้าและการจัดการพัฒนา 
แหล่งนํ้าเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งทรงมุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งในดินแดนที่ราษฎรดํารงชีพด้วยการเกษตร
อย่างจริงจัง เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนนํ้า ทั้งในด้านการจัดหาแหล่งนํ้าให้มีพอใช้สําหรับ
การเกษตร และสําหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนสําหรับท้องถิ่น 
ในช่วงฤดูนํ้าหลากที่มักประสบปัญหาถูกนํ้าท่วมเป็นประจํา...

ด้วยเหตุนี้จึงนําไปสู่โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ไปจนถึงอ่างเก็บนํ้าที่มีขนาดใหญ่หรือ 
“เขื่อน” ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักนํ้าในช่วงเวลานํ้ามากเกินความต้องการในที่ราบลุ่ม หรือที่สร้างปิดกั้นลํานํ้า
ธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือที่เนินสูงเพื่อเก็บกักนํ้าไว้ตอนบน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ 



เขื่อน     ๖๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕

ในอดีต... เราไม่เคยปฏิเสธความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า 

ต้นกำาเนิดสายนำ้าที่ไม่เคยเหือดแห้งแม้ยามแล้ง 

แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

ป่าไม้ต้นนำ้าถูกทำาลาย ความผันผวนของสายนำ้า  

ทำาให้ผู้คนปลายธารดำารงชีวิตไปอย่างลุ่มๆ ดอนๆ 

 

ด้วยแนวพระราชดำาริที่ทรงเล็งเห็นแล้วว่า

“นํ้าคือชีวิต” 
เขื่อนจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของพระองค์

ในการลดความผันผวนของสายนำ้า 

ไว้เก็บกักนำ้ายามนำ้าหลาก 

ลดความเกรี้ยวกราดของอุทกภัย 

ยามแล้งยังช่วยระบายเพื่อรักษาสมดุลของสายนำ้า 

และยังประโยชน์อื่นๆ ด้านชลประทานอีกนานัปการ

๖๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕เขื่อน     ๖๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕

 

ประโยชน์ของ “เขื่อน” 

มีมากกว่าเพียงเพื่อการชลประทาน 

ความมีชีวิตชีวาได้กลับมาอีกครั้ง                                 

พร้อมกับสายนำ้า เขื่อนจึงเป็นทั้งศูนย์

รวมนำ้าและศูนย์รวมใจของผู้คน 

การท่องเที่ยวและสันทนาการ 

ได้ก่อให้เกิดรายได้กระจายตัวไปใน 

ท้องถิ่นโดยรอบ 

๖๖      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕

 

เขื่อน     ๖๗



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕๖๘       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

แม้นาทีแรกที่มีเขื่อน...

อาจสร้างผลกระทบอยู่บ้าง 

แต่ก็เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า 

ที่ใดมีนำ้าที่นั่นมีชีวิตเสมอ 

“ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว” 
ไม่เคยเกินเลยความจริงไปสำาหรับ 

แผ่นดินไทย  

 

พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล  ได้ถูกปรับเปลี่ยน

เป็นแหล่งนำ้าไว้ใช้ในยามแล้ง และบรรเทา

อุทกภัยยามนำ้าหลาก หลายอาชีพ

เกษตรกรรมได้ก่อเกิดใหม่อีกครั้ง 

เพราะนำ้าท่าบริบูรณ์ ผู้คนก็กลับมา

มีชีวิตชีวาอีกครั้ง



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕เขื่อน     ๖๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕๗๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

คน ต้นไม้ สายนำ้า และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ 
ได้อาศัยความชุ่มชื้นของมวลมหานที 
จากเขื่อน ท้องถิ่นที่เคยแล้งซำ้ำาซาก 
อุทกภัยซำ้ำาซ้อนหมดไป ทุกชีวิตได้กลับมา 
อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลอีกครั้ง 
 
ด้วยแนวพระราชดำาริมากมาย
เกี่ยวกับการจัดการนำ้าและชลประทาน 
ปรากฏเป็นเขื่อนอเนกประสงค์อยู่ทั่ว
ภูมิภาค ทำาหน้าที่บำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้
ราษฎรของพระองค์



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕เขื่อน     ๗๑



๗๒       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานท ี

ปรัชญาจากเขื่อนที่พระองค์พระราชทานไว้เป็นนัยคือ 

“ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่” 

กว่าจะมาเป็นเขื่อนสักเขื่อน 
มีหลายชีวิตที่ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย

เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่อเนกอนันต์ 

และก็เป็นที่ประจักษ์เช่นนั้นในกาลต่อมา 

ด้วยพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจอย่างแท้จริง 

หยดนำ้าเล็กๆ จากผืนป่า 

จึงพร้อมใจไหลมารวมเป็นสายนทีกว้างใหญ่ 

ยังประโยชน์ให้ผู้คนได้ดำารงชีวิตอย่างร่มเย็นสืบมา

ความเสียสละในวันนั้นของหลายชีวิตกลับคืนสู่สมดุลอีกครั้ง 

เมื่อปราการมหานทีทำาหน้าที่ชลประทานจัดการนำ้าได้อย่างสมบูรณ์ 

ความเดือดร้อนจากความผันผวนของสายนำ้าหมดไป 

กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์จากต้นนำ้าถึงปลายนำ้า 

ดั่งนำ้าพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ที่มีต่อพสกนิกรไม่มีที่สิ้นสุด...



เขื่อน     ๗๓



โครงการ ทฤษฎีใหม่๗
การบริหารจัดการพื้นที่และนํ้ําที่ยั่งยืน

“ชุบชีวิต พลิกฟื้นความเป็นอยู่ของราษฎรให้ยั่งยืน”
ความสมบูรณ์พูนสุขทั่วราชอาณาจักรเกิดขึ้นด้วยพระปรีชาสามารถ 
อันเฉียบแหลม ผู้มิเคยทรงหยุดนิ่งที่จะทำาให้ราษฎรของพระองค์ผาสุก
“เปลี่ยนความพอเพียงเป็นความยั่งยืน ด้วยทฤษฎีใหม่ของพระราชา”

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาหลายชั่วอายุคน แต่วิถีเกษตรกรรมในระยะหลังได้
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วิถีอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขัน ต้องเร่งผลิตในปริมาณมาก ใช้สารเคมีเพื่อให้ได้

ผลผลิตสูง แต่เป็นเรื่องแปลกที่เกษตรกรกลับมีแต่หนี้สินที่เพิ่มขึ้น สุขภาพทรุดโทรม สิ่งสำาคัญคือ 

ผืนแผ่นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ลงไปเรื่อยๆ ทำาการเกษตรกรรมได้ผลน้อยลง 
 
พระองค์ทรงล่วงรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ พระราชวังของพระองค์ถูกปรับเป็นแปลงเกษตรผืนใหญ่มา 

ช้านาน เพื่อทดลองปรับปรุงพันธุ์ข้าวและปศุสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ แจกจ่ายให้กับราษฎรไปเป็นต้นทุน 
แต่ก็ยังไม่สัมฤทธิ์ผลให้ราษฎรมีชีวิตที่ผาสุกอย่างยั่งยืน



ทฤษฎีใหม ่     ๗๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕๗๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

พระองค์ทรงสร้างแหล่งกักเก็บนํ้ําใหญ่  
ไว้แล้วมากมาย ทั้งป่าไม้ เขื่อน ฝาย 
อ่างเก็บนํ้ํา ซึ่งเพียงพอต่อการใช้สอย 
สําหรับทุกคน แต่การเกษตร 
แปลงใหญ่นั้น ใช้นํ้ําต้นทุนมาก 
จนบางครั้งการชลประทาน 
ก็ไม่พอเพียงไปจนถึงพื้นที่ห่างไกล 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
 
พระองค์จึงมีแนวพระราชดําริใหม่ว่า 
ทุกชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ 
ด้วยตัวเอง ขอเพียงให้มีแหล่งนํ้ํา 
ที่พอเพียงในพื้นที่ของตน 
“ทฤษฎีใหม่” ของพระองค์ 
จึงก่อกําเนิดขึ้น



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕ทฤษฎีใหม ่     ๗๗



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕

 

๗๘      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

พระองค์ทรงให้ความสําคัญ 
กับนํ้ําเป็นอันดับแรก 
เพราะทฤษฎีใหม่นั้น 
มีความเกี่ยวข้องกับนํ้ําโดยตรง 
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะทําไม่ได้เลย 
หากขาดนํ้ํา 
 
ถ้าป่าสามารถสร้างความชุ่มชื้น 
แก่ผืนดินได้ การจําลอง 
ความหลากหลายของผืนป่า
มาอยู่บนพื้นที่เกษตรกรรม 
ก็เป็นสิ่งท้าทายไม่น้อย 
การทดลองทฤษฎีใหม่ของพระองค์
ถูกนําไปทดลองปฏิบัติในหลายพื้นที่ 



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕

 

ทฤษฎีใหม ่     ๗๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕๘๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

เริ่มด้วยการปรับพื้นที่เกษตรกรรมใหม่ 
แบ่งพื้นที่เป็นสิบส่วน ให้ขุดบ่อเก็บนํ้ํา
ราวสามในสิบส่วนของพื้นที่ 
เพื่อเป็นแหล่งนํ้ํากินนํ้ําใช้ทั้งปี 
สามารถปรับเปลี่ยนความจุได้ 
ตามสภาพภูมิประเทศ เพราะแต่ละ 
พื้นที่ได้รับแสงแดด นํ้ําฝนและ 
นํ้ําชลประทานต่างกัน 
 
เมื่อมีนํ้ําสมบูรณ์เพียงพอแล้ว 
พระองค์ทรงแนะนําให้ปลูกข้าว 
ที่เป็นอาหารหลักอีกสามในสิบส่วน 
ของพื้นที่ หากสามารถจัดการเรื่องนํ้ําท่า
ได้ดี ก็สามารถปลูกข้าวได้มากกว่า 
หนึ่งครั้งต่อปี เพียงพอต่อการบริโภค 
ในครัวเรือนและยังสามารถแบ่งไว้ 
ทําพันธุ์และแบ่งปันได้



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕ทฤษฎีใหม ่     ๘๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕๘๒       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

อีกสามในสิบส่วนของพื้นที่ให้ลงไม้ผล 
แซมไปกับพืชไร่ เลือกปลูกพืชที่ให้ผลผลิต 
ที่มีระยะสั้นยาวที่หลากหลาย เป็นทั้ง 
แหล่งอาหารสํารองและสร้างรายได้ 
ตลอดทั้งปี

ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีกหนึ่งในสิบส่วนนั้นคือ 
ที่พักอาศัย ที่สามารถเลือกทํายุ้งฉาง 
เก็บผลผลิต โรงเรือนเพาะเห็ด เล้าเป็ด 
เล้าไก่ไว้เก็บไข่ทุกเช้า โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ 
แปลงผักสวนครัวหรืออะไรก็ตาม 
ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รายวัน 
ทั้งเพื่อการบริโภคและแบ่งปัน



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที เขื่อน     ๕ทฤษฎีใหม ่     ๘๓



๘๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

เมื่อจัดสรรพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ได้ลงตัวครบถ้วน 

ทุกส่วนของพื้นที่จะทํางานประสานกันอย่างอัศจรรย์ 

เกิดเป็นวัฏจักรที่ยั่งยืน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ลดการใช้สารเคมี ที่มีผลเสียต่อสุขภาพและผืนแผ่นดิน 

มีข้าว ไข่ ไก่ ปลา ผัก ผลไม้บริโภคหมุนเวียนไม่ขาด  

 

นอกจากนั้นสิ่งที่เหลือใช้จากการบริโภค

ยังสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม 

เศษอาหาร มูลสัตว์ก็กลับกลายเป็นอาหารของสัตว์นํ้ําได้ 

นํ้ําที่เลี้ยงปลาก็ยังสามารถนํามารดพืชผักผลไม้ให้เจริญงอกงามดี 

 

สิ่งที่พระองค์ได้จากทฤษฎีใหม่ 

คือใบหน้าที่เปื้อน “รอยยิ้ม” 
ของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ไม่มีสิ่งใดมีค่าต่อพระองค์เท่าสิ่งนี้อีกแล้ว 

เพราะนั่นหมายถึงพระองค์ทรงมีชัยต่อความแร้นแค้นของราษฎร



ทฤษฎีใหม ่     ๘๕



๘๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

เมื่อทฤษฎีใหม่ของพระองค์ทําให้เกษตรกรระดับครัวเรือน

มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีความเสถียรในการผลิต 

หลายๆ ครัวเรือนก็สามารถรวมกันเป็นกลุ่ม 

เป็นสหกรณ์ แลกเปลี่ยนและจัดสรรผลิตผลทางเกษตรที่แตกต่างกัน 

เหลื่อมเวลากัน กลายเป็นสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่

ที่มีอํานาจต่อรอง สามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อมาต่อยอด

ผลิตผลการเกษตรในชุมชนได้ เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 

 

ทฤษฎีใหม่ของพระองค์เริ่มต้นด้วยความพอเพียง 

ค่อยเป็นค่อยไป สร้างความเข้มแข็งให้ “ครอบครัว” 

หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมก่อน 

เมื่อหลายครอบครัวร่วมมือกัน 

สังคมก็เดินหน้าไปด้วยกันอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับบ้านเมือง 

อันเป็นพระราชประสงค์สูงสุดของพระองค์



ทฤษฎีใหม ่     ๘๗



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

โครงการ แก้มลิง๘
การบริหารจัดการนํ้ําเพื่อชุมชน

“จากวิถีวานร เป็นวิถีของวารี”
พระราชานักสังเกต ผู้ทรงอุปมาการกินของลิงมาสู่การบริหารจัดการนํ้ํา 
ได้อย่างแยบยลสัมฤทธิ์ผล ปัญหาทั้งนํ้ําหลาก นํ้ําแล้งของราษฎรตามเส้นทางนํ้ํา 
ล้วนอยู่ในสายพระเนตรพระกรรณ

โครงการแก้มลิง เป็นโครงการเพื่อใช้แก้ปัญหาอุทกภัย นํ้ําท่วมขังในพื้นที่ โดยใช้ลําคลอง 
หนองบึงธรรมชาติ หรือพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสถานที่เก็บกักนํ้ํา หรือ “แก้มลิง” ตามจุดต่างๆ 
เพื่อรองรับนํ้ําไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายนํ้ําได้จึงค่อยระบายนํ้ําจากส่วนที่ 
กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหานํ้ําท่วมได้ นอกจากโครงการแก้มลิงจะมีขึ้นเพื่อช่วย 
ระบายนํ้ําลดความรุนแรงของปัญหานํ้ําท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์นํ้ํา 
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยนํ้ําที่ถูกกักเก็บไว้ เมื่อถูกระบายสู่คูคลอง จะไปบําบัดนํ้ําเน่าเสีย 
ให้เจือจางลงและในที่สุดนํ้ําเหล่านี้จะผลักดันนํ้ําเสียให้ระบายออกไปได้ และเมื่อเข้าฤดูแล้ง 
ก็สามารถนํานํ้ําไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไป 



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕แก้มลิง     ๘๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

“แก้มลิง” 
จึงเป็นดั่งตัวแทนพื้นที่ของความรัก ความห่วงใย 

คอยดูแลจัดการ บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข ราษฎรของพระองค์ 

ยามนํ้ําหลากก็รองรับนํ้ําส่วนเกิน 

และพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติ 

ยังผลให้ปัญหาอุทกภัยตามเส้นทางนำ้ำาหลากเดิมคลี่คลาย 

ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

๙๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕แก้มลิง     ๙๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

 

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล 
ประโยชน์นานัปการของแก้มลิง 

จึงก่อเกิดแก้มลิงน้อยใหญ่ขึ้น 

อีกหลายชัยภูมิตามแนวทาง 

พระราชดำาริ ราวกับว่าพระองค์ 

อยู่ทุกหนแห่ง คอยปัดเป่าทุกข์เข็ญ

ของราษฎรให้  

“ร่มเย็น เป็นสุข” อย่างแท้จริง

๙๒      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

 

แก้มลิง     ๙๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

ไม่เพียงราษฎรเท่านั้น 
ที่ร่มเย็นเป็นสุข 
ทุกชีวิตรอบพื้นที่แก้มลิง

ล้วนได้รับพระเมตตาที่แผ่ไพศาล 

เกิดเป็นวัฏจักรชีวิตที่พึ่งพากัน 

อย่างอัศจรรย์ 

ที่ใดมีนํ้ํา…ที่นั่นมีชีวิต 
แก้มลิงต่างๆ ได้พิสูจน์ปรัชญา 

ของพระองค์ไว้อย่างชัดแจ้งว่า 

พระองค์ทรงเป็นปราชญ์แห่งนำ้ำา 

อย่างแท้จริง

๙๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕แก้มลิง     ๙๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

สรรพสัตว์ได้อาศัยแหล่งนำ้ำาจากแก้มลิง

ดำารงชีพและสืบเผ่าพันธุ์ 

ประจักษ์พยานของความสมบูรณ์โดยรอบ 

จากแก้มลิงสู่ป่าชุมชน… 
จากป่าชุมชนสู่ป่าสมบูรณ์…

กลับกลายเป็นธาราไหลรินเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้น 

ดั่งนำ้ำาพระทัยของล้นเกล้า

ที่ไม่เคยเหือดหายไปจากใจพสกนิกร

๙๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕แก้มลิง     ๙๗



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

“แก้มลิง” 
คือหนึ่งในแนวพระราชดำาริ

พระราชาผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งนำ้ำา... 

กษัตริย์หนึ่งเดียวในโลก
ที่สามารถพลิกฟื้นแผ่นดินที่ทุกข์เข็ญ

ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อสรรพชีวิต 

ด้วยสองพระหัตถ์ที่ทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง 

เป็นแนวทางที่ยั่งยืนและพอเพียง

๙๘       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕แก้มลิง     ๙๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

โครงการ คนัก้ันนํ้ำ�๙
บรรเทานํ้ําหลากอย่างเหมาะสม

“กั้นเพื่อบรรเทา ปัดเป่าความเสียหาย อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย”
ปราการด่านสำาคัญที่ปกป้องและคอยป้องกันนำ้ำาท่วมให้บรรเทาเบาบาง

คันกั้นนํ้ํ� เป็นหนึ่งในระบบก�รบริห�รจัดก�รแก้ไขปัญห�นํ้ํ�ท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจ                
โดยก�รสร้�งระบบป้องกันนํ้ํ�ท่วมในเขตพื้นที่เพ�ะปลูกนอกคันกั้นนํ้ํ�มิให้ไหลเข้�ม�สู่พื้นที่ชุมชน 
ภ�ยในคันกั้นนํ้ํ� โดยใช้แนวถนนเดิม และปรับปรุง สร้�งแนวคันดินขึ้นม�ใหม่ในขน�ดที่เหม�ะสม  
ขน�นไปต�มลํ�นํ้ํ�ห่�งจ�กขอบตลิ่งพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้นํ้ํ�ล้นตลิ่งไปท่วมในพื้นที่ต่�งๆ                
ด้�นใน

ดินแดนสุวรรณภูมินั้นคืออู่ข้�วอู่นํ้ํ�ม�ช้�น�น สังคมเกษตรกรรมนั้นมีม�ตั้งแต่รุ่นบรรพชน 
จนเมื่อก�รค้�เสรีเฟื่องฟู ชุมชนและเขตอุตส�หกรรมขย�ยตัวไปในพื้นที่เกษตรกรรมม�กขึ้น 

พื้นที่เกษตรกรรมนั้นส�ม�รถปรับตัวอยู่กับนํ้ํ�ได้ไม่ว่�จะท่วมหรือแล้ง ในขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
ไม่ส�ม�รถทํ�เช่นนั้นได้ พระองค์จึงมีแนวพระร�ชดํ�ริใช้ “คันกั้นนํ้ํ�” เพื่อป้องกันและบรรเท�ปัญห� 
อุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยกระทบต่อคว�มเป็นอยู่ของร�ษฎรให้น้อยที่สุด แต่ยังคุณประโยชน์มห�ศ�ล



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕คันกั้นนํ้�     ๑๐๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

“คันกั้นนํ้ํ�” ไม่ได้กีดกั้นวิถีชีวิตของคนทั้งสองฝั่ง 

แต่เป็นก�รแบ่งอย่�งชัดเจนว่�

พื้นที่นอกคันกั้นนํ้ํ�นั้นเป็นพื้นที่รับนํ้ํ�

เพื่อป้องกันชุมชนที่หน�แน่น

และภ�คก�รผลิตท�งอุตส�หกรรมที่สํ�คัญในคันกั้นเอ�ไว้

พื้นที่นอกคันกั้นเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่เพื่อก�รเกษตรกรรม 

ในฤดูก�ลปกติจะส�ม�รถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่นํ้ํ�จะหล�กในฤดูฝน 

ห�กปีใดนํ้ํ�ม�กเกินกว่�ที่เครื่องมือบังคับนํ้ํ�อื่นๆ จะใช้ได้ผล 

คันกั้นนํ้ํ�จะทํ�หน้�ที่ปกป้องพื้นที่สํ�คัญเอ�ไว้

๑๐๒       จ�กนภ�...ผ่�นภูผ�...สู่มห�นที



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕คันกั้นนํ้�     ๑๐๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

 

๑๐๔      จ�กนภ�...ผ่�นภูผ�...สู่มห�นที

ด้วยพระอัจฉริยภ�พที่แยบค�ย 

ทรงมีพระร�ชดํ�ริให้สร้�งคันกั้นนํ้ํ�

เก�ะไปต�มแนวถนนส�ยหลักเป็นส่วนใหญ่ 

เพื่อก�รควบคุมและก�รบริห�รจัดก�รที่ง่�ย 

โดยอ�ศัยลักษณะท�งก�ยภ�พของถนนที่สูงกว่�พื้นที่ 

และยังใช้ถนนเป็นเส้นท�งลํ�เลียงคว�มช่วยเหลือได้ในย�มเกิดอุทกภัย

คันกั้นนำ้ำาจึงเสมือนดั่งกำาแพงเมืองปกป้องเมืองชั้นใน 
ที่เป็นศูนย์สั่งการและแก้ไขปัญหาให้หัวเมืองรอบนอก 

เป็นปราการป้องกันเมืองที่แข็งแกร่งแม้ในยามข้าศึกบุกประชิด



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕

 

คันกั้นนํ้�     ๑๐๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕๑๐๖       จ�กนภ�...ผ่�นภูผ�...สู่มห�นที

“คันกั้นนำ้ำา” ไม่ใช่เครื่องมือแบ่งแยกท�งคว�มคิด 

แบ่งแยกคว�มสุขสบ�ยกับคว�มลํ�บ�ก 

ห�กแต่เป็นเครื่องมือในก�รป้องกันพื้นที่สุดท้�ย 

ที่ยังส�ม�รถให้คว�มช่วยเหลือพื้นที่อื่น

ที่ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กอุทกภัยได้ 

ห�กปล่อยให้นํ้ํ�เข้�ท่วมพื้นที่ทั้งหมดโดยไม่ป้องกัน 

คว�มช่วยเหลือทั้งอ�ห�ร ย� ที่อยู่อ�ศัยจะได้ม�จ�กหนใด

คันกั้นนํ้ํ�ของพระองค์ได้ให้แนวปรัชญ�แฝงไว้ในเรื่องของ 

“การถ้อยทีถ้อยอาศัย” ซึ่งกันและกัน 

แม้พื้นที่สองฟ�กของคันกั้นนํ้ํ�ในบ�งช่วงบ�งเวล�

จะมีคว�มแตกต่�งกันบ้�ง 

แต่ไม่มีคว�มแตกแยกใดๆ 

ด้วยเข้�ใจเหตุผลของพระองค์อย่�งถ่องแท้



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที แก้มลิง     ๕คันกั้นนํ้�     ๑๐๗



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

โครงการ ทางนํ้ำ ผ่าน๑๐
ลดนํ้ํ�หล�กและช่วยภัยแล้ง

“แบ่งเบานํ้ําไหลบ่า พานาวาอ้อมเมือง ลัดเลาะสู่ทะเล”
แก้วิกฤตินํ้ําหลาก นํ้ําล้นตลิ่ง เร่งรัดผันนํ้ําออกนอกพื้นที่ 
บรรเทานํ้ําท่วมขังที่สร้างความเดือดร้อนซํ้าซาก

ในบางปีที่ปริมาณนํ้ํามีมากเกินความต้องการ ทั้งเขื่อน อ่างเก็บนํ้ําต่างๆ ไม่สามารถกักเก็บนํ้ําไว้ได้
ทั้งหมด ต้องปล่อยลงสู่ลํานํ้ําสายต่างๆ หรือแม้กรณีเกิดมรสุม ฝนตกหนักในพื้นที่ท้ายเขื่อน  
เหล่านี้อาจเกิดปัญหาอุทกภัย นํ้ําไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างได้

เมื่อลํานํ้ําสายหลักเอ่อล้นตลิ่งก็จะไหลบ่าท่วมพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ สร้างความเสียหาย 
เป็นบริเวณกว้าง พระองค์ได้พระราชทานแนวทางให้หาทางระบายนํ้ําที่ไหลบ่านี้ลงทะเล 
อย่างรวดเร็ว โดยการปรับสภาพพื้นที่รับนํ้ํา ทุ่งนา คู คลอง ถนน ทางรถไฟ ให้เป็นทางผ่าน 
ของนํ้ําที่มีการจัดการและกระทบกับราษฎรของพระองค์น้อยที่สุด



แก้มลิง     ๕ทางนํ้าผ่าน     ๑๐๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

นอกจาก “ในนํ้ํามีปลา ในนามีข้าว” แล้ว 

พื้นที่เกษตรกรรมยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้น ยังเป็น 

“ทางนํ้ําผ่าน”
เพื่อบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักด้วย 

นํ้ําที่หลากผ่านพื้นที่ส่วนหนึ่งก็จะถูกซึมซับ

เป็นนํ้ําทุ่งรอฤดูกาลเพาะปลูกถัดไป 

ส่วนที่เกินก็ไหลต่อเนื่องไปตามความโน้มถ่วง จากที่สูงไปสู่ที่ตํ่า

พระองค์ทรงแก้ปัญหาให้ราษฎรอย่างครบวงจร 

ไม่ปล่อยให้นํ้ําไหลบ่าไปตามยถากรรม 

มีการบังคับนํ้ําให้ไหลไปในทิศทางที่กําหนด 

เร่งระบายด้วยจักรกลดันกระแสนํ้ําออกจากพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนไหว 

เพื่อไม่ให้นํ้ําสะสมในพื้นที่มากเกินจนกลายเป็นความเดือดร้อน

๑๑๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



แก้มลิง     ๕ทางนํ้าผ่าน     ๑๑๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

 

๑๑๒      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

หมดหน้านา ยังพอได้เลี้ยงปลา 
เลี้ยงเป็ด ปลูกผักทอดยอด 
เป็นแหล่งอาหารแสนง่ายเก็บได้จาก 
หน้าบ้าน ก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูก 
ต่อไปยามนํ้ําลด

นํ้ําที่เป็นปัญหากับบางพื้นที่ แต่กลับ 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับอีกพื้นที่ 
ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์  
ที่สามารถควบคุมปริมาณนํ้ําให้พอดี 
กับทุกๆ ชีวิต



แก้มลิง     ๕

 

ทางนํ้าผ่าน     ๑๑๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๑๔      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ในอดีตเวลาเกิดอุทกภัยนํ้ําจะไหลบ่าเข้าท่วมทุกพื้นที่ 

ไร้ทิศทาง ไร้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ผู้คนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า 

ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้เพราะต่างเป็นผู้ประสบภัยด้วยกันทั้งหมด 

กลายเป็นความสับสนอลหม่าน

เวลากรอกนํ้ําลงขวดในปริมาณมากถ้าไม่ระวังก็จะหกเลอะเทอะ 
แนวพระราชดําริเรื่อง “ทางนํ้ําผ่าน” ก็เหมือนกรวยกรอกนํ้ํา 

แม้นํ้ําจะมีปริมาณมากสักหน่อย
ก็ยังสามารถกรอกนํ้ําลงขวดโดยไม่กระฉอกออกไป



แก้มลิง     ๕ทางนํ้าผ่าน     ๑๑๕



๑๑๖      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ความผันผวนในถิ่นที่อยู่ 

ยามนํ้ําหลากหมดไป 

ผู้คนเริ่มคุ้นชินและปรับตัวได้ 

กับพื้นที่ที่เป็นทางนํ้ําผ่านได้อย่างดี 

เพราะการจัดการนํ้ําให้พอดี ไม่มาก

เกินไป ไม่น้อยเกินไป เพียงพอ 

จะดํารงสัมมาชีพตลอดฤดูนํ้ําหลาก 

อย่างปกติสุข



ทางนํ้าผ่าน     ๑๑๗



๑๑๘      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ตลอดเส้นทางที่เป็นทางนํ้ําผ่าน 

สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคกีดขวางทางนํ้ํา 

จะได้รับการแก้ไขก่อนเข้าสู่ฤดูนํ้ําหลาก 

ผู้คนในพื้นที่ต่างมีหน้าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบ 

สอดส่องดูแลพื้นที่โดยรอบของตน ร่วมมือกับราชการ 

ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน กําจัดขยะ ผักตบชวา 

ทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อผลส่วนรวมอย่างแท้จริง

เมื่อฤดูนํ้ําหลากหมดไป
นํ้ําที่กักเก็บไว้ ยังสามารถผันเข้าแปลงนา

เพื่อใช้ในการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวไว้เป็นคลังอาหารยามฤดูแล้ง 

พระองค์ทรงมี “ทางนํ้ําผ่าน” เสมือนหน่วยพลาธิการ 

คอยจัดการลําเลียงมวลนํ้ําและความช่วยเหลือไปพร้อมๆ กัน

โดยมีราษฎรของพระองค์ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ 

เพื่อผลประโยชน์ของประเทศในภาพรวมเป็นที่ตั้ง 

สมพระราชปณิธานของกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม



ทางนํ้าผ่าน     ๑๑๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

โครงการ กังหันนำ้ ชัยพฒันา๑๑
แก้นํ้าเสียเป็นนํ้าใส

“บำ�บัดนำ้� บำ�รุงสุข แก้นำ้�เสีย คืนนำ้�ดีสู่แหล่งชุมชน”
จ�กภูมิปัญญ�ช�วบ้�น สู่นวัตกรรมระดับโลก เครื่องกลเติมอ�ก�ศ 

เครื่องมือบำ�บัดนำ้�ร้�ยให้กล�ยเป็นนำ้�ด ี 

จากการเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆ มากมาย สิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงแสดง 

ความห่วงใยเป็นพิเศษคือ “ปัญหานํ้าเสีย” ในชุมชน ความเสื่อมโทรมของแหล่งนำ้า นำามาซึ่งความ 

เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ เสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

สภาพความเน่าเสียมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของนำ้า 

อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พระองค์จึงต้องหาแนวทางบำาบัดก่อนที่นำ้าเสียเหล่านี้จะออกสู่แม่นำ้า

ลำาคลอง จึงพระราชทานพระราชดำาริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ โดยทรงได้แนวทางจาก “หลุก” 

ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดนำ้าเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดเริ่มคิดค้น และในเวลาต่อมา เครื่องกลนี้ 

ได้รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นคือ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” 



แก้มลิง     ๕กังหันนำ้าชัยพัฒนา     ๑๒๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

จากภูมิปัญญาชาวบ้านผนวกเข้ากับวิทยาการ

ที่พระองค์ทรงสนพระทัยศึกษาเพื่อแก้ปัญหาของราษฎร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา

สนับสนุนทุนวิจัยเครื่องกลเติมอากาศ 

ขนาดเล็กและใช้งบประมาณไม่มาก 

แต่มีประสิทธิผลสูงในการบำาบัดนำ้าเสีย 

 

กังหันนำ้�ชัยพัฒน�
คือผลงานประดิษฐ์จากพระราชดำาริ 

ตั้งแต่แนวความคิดจนถึงรูปแบบ 

หลังการติดตั้งเพื่อทดสอบปรากฏผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

จนได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากหลายสำานักทั้งในและต่างประเทศ

๑๒๒       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที



แก้มลิง     ๕กังหันนำ้าชัยพัฒนา     ๑๒๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

 

๑๒๔      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

คณะกรรมการนานาชาติได้กล่าวสดุดี 

ถึงพระองค์ไว้ว่า 

“พระมห�กษัตริย์ไทย 

ทรงเป็นนักพัฒน� 

มีพระวิริยะอันสูงส่ง 

รวมทั้งพระอัจฉริยภ�พ 

และพระวิสัยทัศน์ที่ดี ทรงง�นหนัก 

เพื่อประช�ชนของพระองค์ 

ทรงใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่�ย 

สิ่งประดิษฐ์ในพระองค์ส�ม�รถนำ�ไป

พัฒน� ใช้ง�นได้อย่�งกว้�งขว�ง 

ทั่วโลก”



แก้มลิง     ๕

 

กังหันนำ้าชัยพัฒนา     ๑๒๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๒๖      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

พระองค์ทรงใช้นำ้าสื่อสาร

ถึงความรักความห่วงใย

ที่มีแก่พสกนิกร 

“กังหันนำ้�ชัยพัฒน�”
เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง

ที่สามารถยืนยันความรักและความห่วงใยนั้น 

ได้ด้วยการบำาบัดนำ้าเสียให้กลับคืนเป็นนำ้าดี

หล่อเลี้ยงชุมชนนั้นๆ อย่างเป็นสุข



แก้มลิง     ๕กังหันนำ้าชัยพัฒนา     ๑๒๗



๑๒๘      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

กังหันนำ้�ชัยพัฒน� 
เปรียบได้ดั่งทัพเรือของพระองค์ 

ลอยลำาดูแลสอดส่องคุณภาพของนำ้า 

คอยกำาจัดนำ้าร้ายด้วยพรายฟอง

ออกซิเจน คืนนำ้าดีสู่แหล่งนำ้าชุมชน 

ผู้คนผาสุก



กังหันนำ้าชัยพัฒนา     ๑๒๙



๑๓๐      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

แม้ว่ากังหันนำ้าชัยพัฒนา                              

จะเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการแก้ไข

และปรับปรุงคุณภาพนำ้า แต่นั่น 

คงเปล่าประโยชน์ หากผู้คนที่อยู่ร่วมกัน

ไม่ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งนำ้าในชุมชน

ของตน ด้วยการใช้นำ้าอย่างประหยัด  

มีบ่อบำาบัดในครัวเรือน และไม่ทิ้ง 

สิ่งปฏิกูลลงแหล่งนำ้า

พระองค์ไม่ได้มีพระราชประสงค์ว่า

ทุกแหล่งนำ้าจะต้องมีกังหันนำ้าชัยพัฒนา 

อยู่ถาวร แต่ภารกิจรักษานำ้าใส 

เป็นของทุกคน

“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” 

คือปรัชญาที่พระองค์ทรงคิดประดิษฐ์ 

กังหันนำ้าชัยพัฒนา ขึ้นมาใช้เอง 

ภายในประเทศมาแต่ต้น



กังหันนำ้าชัยพัฒนา     ๑๓๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

โครงการ คลองลัดโพธิ์๑๒
ลดทางนํ้า เร่งระบายนํ้า

“จากทางนํ้าที่ตีบตัน เป็นคลองบูรณาการ”
พระองค์ผู้เป็นปราชญ์แห่งนํ้า เป็นดั่งแพทย์ผู้ผ่าตัดขยายหลอดเลือดที่ตีบตัน 
ช่วยบรรเทาปัญหานํ้าท่วม นํ้าเค็มที่รุกลํ้าพื้นที่เกษตรกรรม

ด้วยสภาพของแม่นํ้าเจ้าพระยา ที่มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวบริเวณรอบพื้นที่ตําบลบางกะเจ้า 
อําเภอพระประแดง ซึ่งมีความยาวถึง ๑๘ กิโลเมตร เมื่อมีฝนตกหนัก นํ้าเหนือหลาก ทําให้ 
การระบายนํ้าลงทะเลเป็นไปได้ช้าไม่ทันการณ์ ทําให้เกิดนํ้าเอ่อเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเป็นเวลานาน จึงมีพระราชดําริให้ยึดหลักการ “เบี่ยงนํ้า” ด้วยการย่นระยะทาง 
ระบายนํ้าลงสู่ทะเลให้สั้นลง โดยพัฒนาคลองลัดโพธิ์ ที่ตื้นเขินและแคบให้กว้างขึ้น ทั้งยังหา 
วิธีบริหารจัดการนํ้า ด้วยการก่อสร้างประตูระบายนํ้าบริเวณต้นคลอง ใช้วิธีควบคุมการเปิด-ปิด
ประตูระบายนํ้าให้เหมาะสม สอดคล้องกับเวลานํ้าขึ้น-นํ้าลง และนํ้าทะเลหนุน ช่วยระบายนํ้า 
ที่หลากและนํ้าที่ท่วมทั้ง ๒ ฝั่งของแม่นํ้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้เป็นอย่างดี



คลองลัดโพธิ์     ๕คลองลัดโพธิ์     ๑๓๓



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๓๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

สายนํ้าเจ้าพระยาเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ 
ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนตลอดลำ�นำ้�ม�ช้�น�น 

แต่นำ้�ท่วมซำ้�ซ�กย�มนำ้�หล�ก... 
นำ้�ทะเลหนุนสูงย�มนำ้�แล้ง... 

ยังเป็นปัญห�ที่ส่งผลต่อก�รดำ�รงชีวิตของผู้คนเช่นกัน

แม่นำ้�เจ้�พระย�ที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดก่อนลงสู่อ่�วไทย 
คือก�รหน่วงเวล�ก�รเดินท�งของนำ้�โดยธรรมช�ติ 

พระองค์ทรงทร�บถึงข้อดีและข้อเสีย
ของลักษณะท�งธรรมช�ตินี้เป็นอย่�งดี

พระองค์ทรงแก้ไขด้วยก�รผ่�ตัดคลองที่ตีบตันตื้นเขินบริเวณ 
“คลองลัดโพธิ์” เดิม ให้ส�ม�รถเปิดโล่งย่นย่อระยะท�งระบ�ยนำ้�หล�ก

จาก ๑๘ กิโลเมตรเหลือเพียง ๖๐๐ เมตร 
ลดเวลาวิกฤตจาก ๕ ชั่วโมงเหลือเพียง ๑๐ นาที 

และปิดกั้นในย�มที่นำ้�ทะเลหนุนสูง 
ทำ�ให้นำ้�เค็มต้องใช้เวล�เดินท�งย้อนไปในแผ่นดิน

ต�มลำ�นำ้�เดิมน�นจนถึงเวล�นำ้�ลง



คลองลัดโพธิ์     ๕คลองลัดโพธิ์     ๑๓๕



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๓๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ประตูระบ�ยนำ้�ที่คลองลัดโพธิ์ 

จึงบ่งบอกถึงพระอัจฉริยภ�พในทุกด้�น 

คลองเล็กๆ ที่ควบคุมได้ทั้งนำ้�ท่� นำ้�ทุ่ง และนำ้�เค็ม 

ทั้งยังส�ม�รถผลิตไฟฟ้�ใช้เองจ�กก�รขึ้นลงของนำ้� 

โดยไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิต

ผลพลอยได้จ�กคลองลัดโพธิ์คือ

ก�รควบคุมคว�มแปรปรวนของนำ้�และดิน 

ส�ม�รถรักษ�พื้นที่สีเขียว แหล่งโอโซนธรรมชาติ 

ที่ช่วยเยียวย�มลพิษท�งอ�ก�ศให้คนในเมือง

โดยรอบพื้นที่ “กระเพาะหมู” คุ้งบ�งกะเจ้�แห่งนี้



คลองลัดโพธิ์     ๕คลองลัดโพธ ิ ์     ๑๓๗



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๓๘      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

สิ่งที่บอกถึง “ความผาสุก” 

ของร�ษฎรจ�กโครงก�รคลองลัดโพธิ์ 

ได้ดีที่สุดคือ 

วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เรียบง่าย

การไม่ย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่ 

อันเนื่องม�จ�กส�ม�รถทำ�กิน มีร�ยได้ 

จ�กทรัพย�กรในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น



คลองลัดโพธิ์     ๕คลองลัดโพธ ิ ์     ๑๓๙



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๔๐      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

“คลองลัดโพธิ์” 
ไม่ได้แก้ปัญห�เรื่องนำ้�แต่อย่�งเดียว
ยังแก้ปัญห�“สิ่งแวดล้อม 
และสังคม” ไปในคร�วเดียวกัน 
ผู้คนในท้องถิ่นรอบคุ้งบ�งกะเจ้� 
จึงมีง�นมีอ�ชีพจ�กผลิตผล 
ที่อุดมสมบูรณ์ในชุมชน ต่�งหวงแหน
และช่วยกันรักษ�สิ่งที่พระองค์ 
ทรงริเริ่มไว้

เมื่อสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ 
ส�ม�รถสร้�งง�น สร้�งร�ยได้ 
องค์กรที่เล็กที่สุดในสังคมที่เรียกว่�
“ครอบครัว” ก็เข้มแข็ง
และเป็นปกติสุข
คลองลัดโพธิ์จึงเป็นม�กกว่� 
ประตูระบ�ยนำ้�



คลองลัดโพธิ์     ๕คลองลัดโพธ ิ ์     ๑๔๑



๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๔๒       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

แค่ฟากนทีที่แบ่งกั้นพื้นที่สีเขียวกับป่าคอนกรีต 

“คลองลัดโพธิ์” ทำ�ให้พื้นที่ทั้งสองฝั่งไม่มีคว�มแตกต่�งใดๆ 

ต่�งพึ่งพ�กันและกันได้อย่�งสมดุล  กลมกลืน

เพียงพอจะยืนยันในพระร�ชปณิธ�นของพระองค์

ที่อย�กเห็นร�ษฎรอยู่ร่วมกันอย่�งผ�สุก



คลองลัดโพธิ์     ๕คลองลัดโพธิ์     ๑๔๓



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

   

โครงการ ป่าชายเลน๑๓
สมดุลธรรมชาติ เพิ่มสมบูรณ์สู่ท้องทะเล

“ปราการด่านสุดท้าย ก่อนสายนทีสู่ห้วงมหรรณพ”
ใครหลายคนคงคิดว่า “ป่าชายเลน” เป็นเพียงแค่ด่านสุดท้ายของสายนํ้ํา 
ก่อนที่นํ้ําจะไหลผ่านออกสู่ทะเล มหาสมุทร ไปอย่างเปล่าประโยชน์...
แต่เปล่าเลย “ป่าชายเลน” คือกลไกสําคัญของระบบนิเวศที่พระองค ์
ทรงให้ความสําคัญ ด้วยเพราะท้องทะเล มหาสมุทร คือแหล่งนํ้ํา 
และแหล่งอาหาร และสิ่งสําคัญที่สุดคือ การคงอยู่ของผืนแผ่นดิน

ปัจจุบันป่าชายเลนถูกบุกรุกทำาลายลงไปอย่างมาก  เปลี่ยนสภาพจากป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นป่าที่เสื่อมโทรม มีการทำานากุ้ง นาเกลือ มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การขยายตัว 
ของชุมชนเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน ทำาให้ป่าชายเลนลดลง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทราบถึงปัญหาและความสำาคัญ
ยิ่งของป่าชายเลน พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำาริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการป้องกัน
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ศึกษา ทดลองขยายพันธุ์สัตว์นำ้ำา พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ป่าโกงกางและปลูกป่า 
สร้างป่าชายเลนขึ้นมาทดแทนป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อให้ป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ต่อไป... 



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

   

ป่าชายเลน     ๑๔๕



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๔๖       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

สายนํ้ําที่ไหลมาบรรจบกัน  

เดินทางไกลมานับร้อยนับพันกิโลเมตร 

จากเทือกเขาสู่ลําธาร จากลําธารสู่แม่นํ้ํา 

เป็นนํ้ํากินนํ้ําใช้ ชําระล้างสิ่งสกปรก 

จากต้นนํ้ํามาจนสุดแผ่นดินที่ป่าชายเลน 

  

“ป่าชายเลน” เป็นเสมือนไตธรรมชาติ 
กรองของเสียออกจากสายนํ้ําก่อนปล่อยออกสู่ท้องทะเล 

ด้วยรากไม้ที่หนาแน่น ดักจับตะกอน 

และเกาะยึดผืนแผ่นดิน 

เพียงชั่วเวลานํ้ําขึ้นนํ้ําลงในแต่ละวัน 

ตะกอนดินก็พอกพูนเป็นแผ่นดิน

ให้ป่าชายเลนได้ขยายพื้นที่ออกไป 

รักษาแผ่นดินไม่ให้ถูกนํ้ําทะเลกัดเซาะ



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ป่าชายเลน     ๑๔๗



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๔๘      จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ตะกอนดินและสิ่งเจือปนที่มากับสายนํ้ํา 

ผ่านการบําบัดจากป่าชายเลน 

กลายเป็นโคลนเลนทับถม เป็นแหล่ง

อาหารและสถานอนุบาลสัตว์เล็ก 

สัตว์นํ้ําหลากหลายสายพันธุ์ 

เกิดเป็นวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิด 

ในป่าชายเลน ทิ้งซากพืชซากสัตว์ 

ย่อยสลายให้กลายเป็น 

ความอุดมสมบูรณ์ไม่จบสิ้น



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ป่าชายเลน     ๑๔๙



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๕๐       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ถ้าป่าไม้บนยอดเขาสูงคือต้นธาร 
ของสายนํ้ําที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต 
บนแผ่นดิน ป่าชายเลนก็คือต้นธาร
ของชีวิตในท้องทะเล 
อาจกล่าวได้ว่าดัชนีชี้วัด 

ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินใดๆ 

วัดได้จากความหลากหลายของชีวิต 

ในท้องทะเลที่สมบูรณ์ 



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ป่าชายเลน     ๑๕๑



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๕๒       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริต่างๆ ทําให้คน

สามารถอยู่ร่วมกับป่าชายเลน

ได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน 

เพราะป่าชายเลนมีวัฏจักรชีวิตมากมาย

ที่มีความสําคัญกับห่วงโซ่อาหาร 

หากขาดความสมดุลส่วนใดส่วนหนึ่งไป 

ทุกชีวิตในห่วงโซ่อาหารย่อมได้รับ 

ผลกระทบ รวมถึงพสกนิกร 

ของพระองค์



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ป่าชายเลน     ๑๕๓



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที๑๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที

ป่าชายเลนถูกลุกลํ้าด้วยบ่อกุ้ง บ่อปลา นาเกลือ 

จนหลายพื้นที่เสื่อมโทรม วัฏจักรชีวิตได้หยุดลง 

ส่งผลให้สัตว์นํ้ําธรรมชาติริมชายฝั่งลดน้อยถอยลง 

ต้องออกไปทําประมงไกลขึ้น เกิดปัญหานํ้ําเสียริมชายฝั่ง 

ตะกอนปากแม่นํ้ําที่เป็นอุปสรรคกับการระบายนํ้ําและการสัญจร 

จนผู้คนไม่สามารถดํารงชีวิตอย่างปกติสุขได้ 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกี่ยวกับป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆ 

ได้ฉุดวัฏจักรชีวิตที่หยุดไปแล้วให้กลับมาหมุนเวียนต่อไปได้

พระองค์ได้ทรงสอนให้รู้จักถึงความสําคัญของทุกวัฏจักรชีวิต 

แม้ชีวิตเล็กๆ ก็ล้วนมีความหมาย 

 

“ป่าชายเลน” จึงเป็นปราการสุดท้ายที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวด 

เป็นป้อมปราการที่แสดงความเข้มแข็งสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน 

และแสดงความเป็นมหาอํานาจของทรัพยากรทางทะเล 



ป่าชายเลน     ๕๔       จากนภา...ผ่านภูผา...สู่มหานที ป่าชายเลน     ๑๕๕







    

บทสรุป
นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เสด็จข้ึนครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นขวัญและความหวัง 
อันยิ่งใหญ่ของพสกนิกร ณ เวลานั้น พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ต้อง
เผชิญกับพระราชกรณียกิจที่ท้าทายในหลายๆ เรื่อง ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ และพระราชภาระอันหนักอึ้งตลอดรัชสมัยของพระองค์คือการต่อสู้กับ 
“ความยากจน” ของราษฎร

การเสด็จพระราชดำาเนินไปในพ้ืนท่ีทุรกันดารหลายคร้ัง ด้วยพระปรีชาญาณ
ทำาให้พระองค์ทรงล่วงรู้ว่าต้นตอของปัญหาความยากจน นั่นคือความ 
แห้งแล้ง และ “นํ้ํา” ก็คือคำาตอบ นับแต่นั้นพระองค์ทรงประกาศว่า
พระองค์จะรบกับความยากจน ความแห้งแล้งกันดาร โดยจะทรงนำาทัพเพื่อ
พัฒนาแหล่งนำ้ำาให้กับราษฎรด้วยพระองค์เอง และภาพที่พสกนิกรเห็นจน 
เจนตาคือ พระมหากษัตริย์ที่มีกล้องถ่ายภาพและแผนที่เป็นศาสตราวุธข้าง 
พระวรกายขณะทรงงาน

ตลอดเวลากว่า ๗๐ ปี พระองค์ทรงสร้างกองทัพในการบริหารจัดการนำ้ำาอย่าง
ครบวงจร มีทัพฟ้าเป็นฝนหลวงที่เปลี่ยนก้อนเมฆเป็นสายฝนชุ่มฉำ่า มีทัพหน้า
เป็นหญ้าแฝกที่ส่งไปฟ้ืนฟูสู้ภัยแล้งให้เกิดความชุ่มชื้นและแร่ธาตุแก่ผืนดิน 



    

มีทัพหลังเป็นป่าไม้ต้นกำาเนิดสายนำ้ำาหลัก มีกองหนุนเป็นฝายชะลอนำ้ำายังความชุ่มชื้นให้ 
ผืนป่า มีทัพหลวงเป็นเขื่อนปราการหลักกักเก็บนำ้ำาขนาดใหญ่เพื่อการชลประทาน

มีหน่วยกำาลังสำารองเป็นฝายต้นนำ้ำา อ่างเก็บนำ้ำา ตามรายทางเพื่อส่งกำาลังนำ้ำาสำารอง 
มีกองพลาธิการเป็นทางนำ้ำาผ่าน คันกั้นนำ้ำา คลองลัดโพธิ์ และแก้มลิงเพื่อจัดการ
กับความผันผวนของสายนำ้ำา มีทัพเรือเป็นกังหันนำ้ำาชัยพัฒนาคอยบำาบัดนำ้ำาเสีย 
มีเสนาธิการเป็นทฤษฎีใหม่คอยแก้ไขปัญหานำ้ำาในระดับครัวเรือนเพื่อส่งต่อภาคสังคม 
และป้อมปราการอันแข็งแกร่งเป็นป่าชายเลนที่ช่วยฟื้นฟูสภาพนำ้ำา สร้างทรัพยากร 
ทางทะเล และรักษาผืนแผ่นดิน จะมีกองทัพประเทศใดที่สู้รบกับความแห้งแล้งความ
ยากจนที่ยิ่งใหญ่เท่ากองทัพของพระองค์ไม่มีแล้ว ยังความอยู่ดีกินดีของราษฎรขึ้นเป็น
ลำาดับตลอดรัชสมัย

จากเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพถ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเกี่ยวการพัฒนา
แหล่งนำ้ำา จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาท่ีเป็นแบบอย่างให้พสกนิกร 
ในหลายๆ เร่ือง ทรงมีความเพียรเป็นท่ีต้ัง ใฝ่ศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เข้าใจถึงปัญหาท่ีแท้จริง
หาวิธีแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อยอด อย่างไม่ท้อถอย เพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกของ
ราษฎรอย่างยั่งยืน

ความสำาเร็จของพระองค์ไม่ใช่ถ้วยและเหรียญรางวัลมากมายที่พระองค์ทรงได้รับ 
หากแต่เป็น “รอยยิ้ม” และการดำาเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบริหาร
จัดการนำ้ำาสืบไปของพสกนิกรของพระองค์ต่างหากท่ีคือความสำาเร็จของกษัตริย์ 
นักพัฒนา ปราชญ์แห่งนำ้ำา ผู้ที่ทรงอยู่ในดวงใจของพสกนิกรตราบนิรันดร์ ด้วยสำานึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
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