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พมิพ์ครัง้ที ่1 กนัยายน 2565

จ�านวนพมิพ์ 1,000 เล่ม   

ออกแบบ /พมิพ์ที ่ บรษิทั ธนอรณุการพมิพ์ จ�ากดั

เลขที ่2012 ซอยอรณุอมรนิทร์ 36 ถนนอรณุอมรนิทร์  

แขวงบางยีขั่น เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700

0-2447-8500 – 6  โทรสาร 0-2447-8561        

www.rdpb.go.th       

ส�านกังาน กปร.

สงวนลขิสทิธ์ิตามพระราชบญัญตั ิปีพทุธศกัราช 2558 (เพิม่เตมิ)

ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านกังาน กปร.)  

อาคารส�านกังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเสด็จพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ไปทอดพระเนตรโครงการจดัหาแหล่งน�า้ จงัหวัดสกลนคร
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ค�ำน�ำ

ภาพทีผ่มเคยเหน็เมือ่คร้ังอดตี ดร.สุเมธ ตันติเวชกลุ เลขาธกิาร กปร. 
คนแรก เดินทางไปท�างานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ กปร. เพื่อตามเสด็จ  
และบนัทกึพระราชด�าร ิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และพระบรมวงศ์ จากเหนอืจรดใต้ 
ตลอดทกุภมูภิาค นอกจากการรับพระบรมราโชบายเพือ่สนองพระราชด�าริ 
งานพัฒนา งานฟ้ืนฟ ูอนรัุกษ์ และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม 
ทัง้ดิน น�า้ ป่าไม้ รวมถงึการพัฒนาอาชพี และคณุภาพชีวติให้แก่ประชาชน
แล้ว ส�านักงาน กปร. ยังเป็นหน่วยงานหลักที่ประสานงาน จนก่อเกิด
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริขึน้มากมายจวบจนปัจจบุนั

ผมได้ยินสิ่งท่ีนายเมธ ไปบรรยายหรือพูดคุยกับลูกน้องเสมอๆ  
ถงึค�าว่า

“ครองแผ่นดนิ” ค�านีแ้บ่งเป็นค�า 2 ค�า คือ ครอง + แผ่นดิน  
มีทีม่าจากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ความว่า  

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”

แต่ละค�ามีความหมายและนัยของค�า แต่ใครจะเข้าใจจนตกผลึก
ในความหมายเหล่านั้น และสามารถบอกเล่าได้ถึงท่ีมาและความหมาย 
ในห้วงเวลาต่างๆ ได้ จะต้องเป็นบคุคลท่ีต้องผ่านกาลเวลา มปีระสบการณ์
ทีร่บัทราบเรือ่งราวในอดตีทีผ่่านมา เพือ่ให้คนรุน่ปัจจุบนัได้รบัรู ้และเข้าใจ
ความหมายทีแ่ท้จรงิของแต่ละค�า ซึง่ นายเมธ หรอื ดร.สุเมธ ตนัติเวชกลุ 
เลขาธกิาร กปร. คนแรก และเป็นผูรั้บสนองในการก่อตัง้ส�านกังาน กปร. 
ได้วิเคราะห์นัยของค�าดังกล่าวจากประสบการณ์การท�างานสนอง 
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พระราชด�าริที่ยาวนานกว่า 35 ปี เพื่อให้น้องๆ รุ่นต่อไป ได้เรียนรู้ 
เข้าใจถงึสิง่ทีพ่ระองค์พระราชทานมาตลอดรัชสมยั 

“เราจะครองแผ่นดนิ... ในปี 2475 พอเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พระเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่ 9) อยูภ่ายใต้รฐัธรรมนูญ อยูภ่ายใต้กฎหมาย 
ทรงไม่มีอ�านาจอะไรทางการปกครอง จึงไม่ใช้ค�าว่า ปกครอง แต่ใช ้
ค�าว่า ครอง ซึง่ค�าว่า ครอง นีเ้ป็นมติขิองจติใจ เป็นมติขิองความรกั และมติ ิ
ของความรบัผดิชอบ แล้วทรงดแูลแผ่นดิน คอือะไร ทรงดแูลดนิ น�า้ ลม 
ไฟ ซึง่ก็คอืชวีติของประชาชน 

โดยธรรม คอืธรรมะ คอืความดแีละถูกต้อง มเีป้าหมายคอื ประโยชน์สุข”
ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงเป็นเครื่องมือ

อย่างหนึง่ทีน่�าไปสูเ่ป้าหมาย ซึง่มกีารด�าเนนิงานผ่านกาลเวลามาพอสมควร
ทีจ่ะได้พบเห็นปัญหาทีห่ลากหลาย มีความแตกต่างตามภมูสิงัคม พระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และพระบรมวงศ์ ได้พระราชทานพระราชด�าริอันเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟ ูและการพฒันาต่อยอด ให้บงัเกดิความยัง่ยนื  

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในรัชกาลที่ 9 มีมากกว่า  
4,800 โครงการ1 หรือ 4,800 บทเรียน แต่ละโครงการมปีระวตัศิาสตร์ ผ่าน
กระบวนการพฒันาจากรุน่สูรุ่่นจวบจนวนันี ้มีผลส�าเรจ็เกดิขึน้ อนัเป็นการ
บรรลเุป้าหมายตามที่ ได้ต้ังไว้ คือ ประโยชน์สขุของประชาชน

วันนี้...เราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารในหลวงรัชกาลที่ 10  
มีจุดเชื่อมต่อที่เป็นเป้าหมายเดียวกันคือ ประโยชน์สุข ดังพระปฐม 
บรมราชโองการของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ความว่า 

“เราจะสบืสาน รกัษา และต่อยอด และครองแผ่นดนิโดยธรรม
เพือ่ประโยชน์สขุแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

1 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 5,151 โครงการ/กจิกรรม ณ กรกฎาคม 2565

1-8 �������� (����) NEW 9.indd   4 25/11/2565   16:04:07



สามค�าทีเ่ริม่ต้น คอื สบืสาน รกัษา ต่อยอด
สบืสาน  หมายความว่า ทรงส่งสญัญาณกบัพวกเราว่า 
สมเดจ็พระบรมชนกนาถทรงท�าอย่างไรนัน้ จะทรงท�าตามทกุอย่าง 
รกัษา คอื รกัษาสิง่ท่ีสมเดจ็พระบรมชนกนาถทรงท�าไว้
ต่อยอด คอื ต่อยอดในส่ิงทีส่มเดจ็พระบรมชนกนาถได้ทรงสร้างไว้ 

ให้ขยายผลการพัฒนาต่อไป เพราะฉะนัน้ ฐานรากท้ังหมดคอืรชักาลที ่ 9 
แล้วต่อเนือ่งมาถงึรชักาลที ่ 10 เราจึงจ�าเป็นต้องเรยีนรูจ้ากฐานราก เพือ่
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการสบืสาน รักษา ต่อยอดได้อย่างถกูต้อง 
ครบถ้วนบรบิรูณ์ ต่อไป

นีค่อื...ทีม่าของหนงัสอื “ครองแผ่นดนิ” 

จากที่เกร่ินมาข้างต้น เป็นข้อความที่ผมได้รับรู้รับฟังจากนายเมธ 
ซ่ึงเป็นเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ ผมอยากให้รุ่นน้องมี โอกาสได้อ่าน  
เราจะได้รับรู้ รับทราบถงึฐานรากของส�านกังาน กปร. อนัมทีีม่าอย่างไร 
เป็นประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ที่ส�าคัญที่มีค่าควรแก่การบันทึก  
หรอืจดจ�า อันจะได้น�าไปประยกุต์ใช้ หรอืววิฒัน์อย่างไร ให้เหมาะสมกบั
บรบิทของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพ่ือทีจ่ะได้พร้อมในการ สบืสาน รกัษา 
และต่อยอด ได้อย่างบรบิรูณ์

ลลติ  ถนอมสิงห์
เลขาธกิาร กปร.
กนัยายน 2565
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“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม 
เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2493

พระปฐมบรมราชโองการ 
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หน้ำที่ของพระมหำกษัตริย์

พระมหากษตัรย์ิ มีหน้าท่ีโดยท่ัวไป 3 ประการ

ประการแรก คอื The Right to Advice นัน่คือ การให้ค�าแนะน�า 

หลายคนบอกโครงการพระราชด�ารทิ�าเอาไว้ตัง้เยอะ เศรษฐกจิพอเพยีง

พระองค์ทรงสอนท�าไมไม่มคีนท�าตาม น่ีไงพระองค์ท่านได้แต่แนะน�า ไม่มี

อ�านาจบงัคบัให้ท�าตาม ชอบใจ เหน็ด้วย ก็ท�า ไม่เหน็ด้วย ไม่ท�าก็ไม่ผดิ

อะไร ขึน้อยู่กับศรทัธา

ประการที ่2 คือ The Right to be Consulted เม่ือใครมาขอ 

ค�าปรกึษาพระเจ้าแผ่นดนิต้องให้ค�าปรกึษาแนะน�า หลายคนถามว่าชาวบ้าน

ขอยงัไง ให้เขยีนจดหมาย เขาเรยีกว่าถวายฎีกา นีเ่ป็นทีม่าของโครงการ

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารอิกีทางหนึง่ ทุกวันนีก็้ยังมกีารพจิารณาร่วม

กนัอยูต่ลอดเวลา ค�าขอเข้ามาทุกสปัดาห์ พระองค์ท่านกส่็งผูท้ีเ่กีย่วข้อง  

ในเร่ืองการพฒันาส่งมาท่ีเรา (ส�านกังาน กปร.) เรากส่็งคนไปด ู แล้วก ็

กลับมารายงานทุกหน่วย ทุกคนให้ช่วยเหลือ ทรงค�านวณดูตาม 

ความเหมาะสม บางครั้งทรงลงไปดูด้วยพระองค์เองเลย ผลสุดท้าย 

กพ็ระราชทานให้จึงเกิดโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

แต่เดมินัน้เรยีก โครงการตามพระราชด�าร ิก่อนหน้านัน้เรยีกว่า 

โครงการตามพระราชประสงค์ ตอนนีเ้ปล่ียนใหม่หมดเลย แสดงถึง

ความเป็นประชาธิปไตยของพระองค์ท่าน ปี 2524 ตัง้ ส�านกังาน กปร. 
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คือ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ รับสั่งให้ ใช้ค�าว่า อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ไม่ใช่ตามพระราชด�าร ิรับส่ังว่า “ตามใจฉนัไม่ได้” 

ประการท่ี 3 คือ The Right to Warn เป็นอ�านาจในการตกัเตอืน 

เมือ่เห็นภยัอนัตรายใดๆ มาสูป่ระเทศแล้ว ในฐานะพระเจ้าแผ่นดนิต้อง

ออกมาเตือน เช่น เหตุการณ์ 14 ตลุา และพฤษภาทมฬิ ซึง่เห็นได้ชดัเจน

ธรรมะของรำชำ

สิง่ทีพ่ระองค์ท่านทรงสอนก่อนท�างานหรอืท�าอะไรกต็าม ทรงปพูืน้

ด้วยความดก่ีอน จะเป็นท่ีไหนก็ตามก่อนก่อสร้างบ้าน ส�านกังาน ต้องท�า

อะไรก่อน ต้องฝังเสาเขม็ ฝังฐานราก ไม่ใช่สิง่สวยงามแต่กต้็องฝังเอาไว้  

ให้ส่ิงสวยงามข้างบนมัน่คงถาวรต่อไปได้ มเิช่นนัน้กพั็งทลาย ความดกีเ็หมอืน 

ฐานราก เราไม่รูว่้าหน้าตาเป็นยงัไงด้วยซ�า้ไป แต่เราต้องมี ถ้าปราศจาก

ฐานรากน้ี ก็ไม่สามารถด�ารงชีวติอยู่อย่างถกูลกัษณะและยัง่ยนืได้ 

ถ้าไม่รูจ้ะปฏบิติัอย่างไรจรงิๆ ก็ให้ปฏบิตัติาม ทศพธิราชธรรม  

เรารูว่้ามี 10 ข้อ แต่ไม่มีใครตอบได้ว่ามีอะไรบ้าง เวลาน้ีทกุหน่วยงาน 

ก็บังคับให้ก�าหนดคุณธรรมประจ�าหน่วยงานขึ้นมา ทุกหน่วยงานต้องมี  

ถ้าจ�าได้ก็ขอแสดงความนับถอื 
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ความดีต้องซกัซ้อม เราจะได้ปฏบิตัคิวามดจีนเป็นนสิยั เหมอืนกฬีา 

ถ้าไม่ซ้อมคุณกท็�าดีไม่ออกหรอก เอกชนกม็เีหมอืนกนั จรรยาบรรณข้อนัน้ 

ข้อนี ้จ�าได้หรอืไม่ ซ�า้แบบนีทุ้กวนั ข้าราชการท�าไหม ทกุแห่ง แนะน�าเลยนะ 

ทุกหน่วยติดคุณธรรมไว้หน้าห้อง หน้าลิฟต์ หน้าส�านักงานเลยได้ไหม  

ทกุวันเราเห็นวนัแรกจ�าไม่ได้วันท่ี 2 กต้็องจ�าได้สกัวนั หาวธิกีารซักซ้อม

ความด ีซกัซ้อมปฏิบติัความดี

ทศพิธรำชธรรม

มี 10 ข้อปฏิบติั พวกเราเป็นข้าราชการ ข้าแห่งองค์ราชนั รบังาน 

จากองค์ราชนัมาท�า พระองค์ท่านทรง “ท�าราชการ” คอื อาชพีของ 

พระมหากษตัรย์ิ ส่วนพวกเรา “รับราชการ” เพราะฉะนัน้ ในเม่ือเรา 

รบัราชการ เราก็ต้องเดนิตามรอย 10 ข้อ น�าไปปฏบิตัิให้ได้

เริม่แรกทีเดยีวเลย คือ

ทานัง คอืการให้ เขาจะตอบแทนบญุคณุกลบัมาหรือไม่ ไม่เป็นไร 

ให้ ก็คอืให้ ให้เพือ่ให้

ศีล ขอ 5 ข้อพอ ไม่ต้องถึง 10 ข้อ หรอื 227 ข้อ และมีใน 

ทกุศาสนา ท้ัง 5 ข้อ

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 แมลงก็ไม่เคยฆ่า 35 ปี ที่เดินตามเสด็จ  

หลายคนก้มหน้าก้มตาเดนิตาม ไม่ได้เรียนรู้ส่วนผมถูกบงัคับให้เรียน คร้ังหน่ึง 
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ผมกม็องๆ ด ู มีทากหล่นใส่พระศอตอนไปนราธิวาส หล่นจากต้นไม้ไป

ลงพระศอ พระองค์ทรงวทิยุมาบอก ขอหยดุขบวนสกัประเดีย๋ว ขอหยดุ 

จบัตัวยกึยอืก่อน ทรงมีพระอารมณ์ขนัด้วย หยดุรถจบัทากเอาไปปล่อย 

ข้างทาง พระเจ้าแผ่นดนิโดนแล้ว เราจะเหลอือะไร โดนน่ีเลย จกักะแร้  

กลมเป็นลูกชิ้นเลยนะ ใหม่ๆ ตัวมันยาวๆ พอเลือดเต็มตัวก็กลมดิ้ก  

เลือดไหลโชก เพราะน�า้ลายมนัท�าให้เลอืดไม่จบัตวั ต้องเอายาฉนุตดิไว้ 

หรอืยาสฟัีนป้าย

ปริจาคะ ต่างจากทานงัอย่างไร คือ ให้แล้วขอคืน ให้ประโยชน์เล็ก 

เพือ่ประโยชน์ที่ ใหญ่กว่า ภาษาพระเรยีกอย่างนัน้ บรจิาคคนละ 5-10 บาท 

เราได้โรงเรยีน โรงพยาบาล กลบัมาหลังเบ้อเร่อเลย ทกุครัง้ทีเ่ราท�าเพือ่

ส่วนรวมเข้าข่ายปรจิาคะ

อาชชวะ คอื ซือ่สตัย์สจุรติ 35 ปี เดินตามพระองค์ท่าน ทรงไม่เคย

แช่งใคร ปิยวาจาโดยตลอด ครัง้เดยีวในชวิีตผมที่ ได้ยนิทรงแช่ง ใครทจุรติ

แม้นดิเดยีวขอให้มอีนัเป็นไป ในส่วนของ กปร. เองได้มกี�าหนดข้อบงัคบัว่า

โครงการพระราชด�ารอิยู่ท่ี ไหน รอบๆ อาณาเขต 10 กิโลเมตร ห้ามใคร 

ซือ้ขายที่ดนิ ตอนผมตามเสด็จไปในทีแ่ห้งแล้ง ที่ ไมม่อีนาคต สิง่ที่ ไป 

ประสบพบเจออยู่ตลอด คือ ชาวบ้านเอาท่ีดินมาขาย บอกอยู่ ไม่ ได้  

อย่างตอนที่ ไปส�ารวจพื้นที่เตรียมสร้างโรงเรียนนายร้อย จปร. รอบๆ 

เขาชะโงก (จงัหวดันครนายก) รบัสัง่ให้หาแหล่งน�า้เลีย้งคน 2 หมืน่คน แต่เกบ็ไว้ 

เป็นความลับก่อน ปรากฏว่าไปส�ารวจบริเวณปากทางเข้าโรงเรียน 

นายร้อย จปร. มีป้าคนนงึเอาท่ีนามาขาย ไร่ละ 4 หมืน่ บอกว่าอยาก 
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กลบับ้านแล้ว อยากกลบัอีสาน ไม่มนี�า้เลยปีไหนมนี�า้มากท่็วม เราก็ไม่กล้า 

เล่าเรือ่งโครงการ โรงเรยีนนายร้อย จปร. เพราะถกูสัง่ให้เก็บเป็นความลับ 

อยู ่ได้แต่บอกป้า ป้าเก็บไว้เถดิ เดีย๋วไม่นานกม็นี�า้ก็โดนด่าซ�า้อีก ข้าราชการ

กอ็ย่างนีบ้อกว่าประเดีย๋วมีๆ รอมา 4-5 ปีไม่มนี�า้ซะที ปัจจบุนัราคาไร่ละ  

7 ล้าน พอปีถัดมากรมชลประทานเข้ามาท�าน�้า พื้นที่เปล่ียนสภาพ  

เรากซ็ือ้พนัขายหมืน่ ซือ้หมืน่ขายแสน ซือ้แสนขายล้าน โกงอะไร ไม่ได้โกง  

ไม่ผดิกฎหมายแต่ฉวยโอกาส

ข้าราชการในกลุม่ทีท่�างานถวายบางคนมปีระพฤตติามซือ้ท่ี ไปเรือ่ย 

พอพระองค์ท่านรู ้รบัสัง่ว่า ไม่ผดิอะไรไม่ผดิกฎหมาย แต่ผดิจรรยาบรรณ 

ผดิคณุธรรม อาชชวะ ถ้าอยากรวยให้ลาออกไป ซ้ือขายทีด่นิไม่ว่า แต่ถ้า

อยูล่กัษณะแบบนีเ้รยีกว่า insider เป็นพวกฉวยโอกาสรูข่้าวสารภายในแล้ว

ได้เปรียบคนอ่ืน จงึเป็นข้อห้ามซ้ือขายทีดิ่นรอบๆ โครงการพระราชด�าริ 

มัททวะ คือ สภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ในหลวงรชักาลที ่9 เสดจ็ฯ  

ไปที่ไหน ทรงประทบัพบัเพยีบกบัพืน้ ทรงคุกเข่าต่อหน้าประชาชน ยามจะยืน 

ไม่ประทับนัง่ พระองค์ก็ทรงก้มลงไปหาประชาชน ไม่ท�าเป็นใหญ่เป็นโต 

ไปเบ่งใส่คนอืน่ ไม่ต้องมพีธิรีตีองมากมาย หรอืต้องให้คนอืน่เอารถน�าขบวน

พาไปไหน เหมือนคนใหญ่คนโตบางคน

ตบะ คือ เจตนารมณ์อย่างแรงกล้า จะท�าความดีปฏิบัติอะไร 

ถ้าไม่มีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าปฏบิตัิไม่ได้ ต้องมคีวามอยาก ยกตัวอย่าง 
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ฟังบรรยายทศพิธราชธรรม ถ้าวนัน้ีฟังทะลุหซู้ายทะลุหขูวา พรุง่นีคุ้ณก็

เป็นคนเดมิไม่ได้เปลีย่นอะไร อบรมกอ็บรมไป ได้กระดาษใบนงึแต่ไม่ได้

อะไร เพราะไม่มีเจตนารมณ์อยากจะปฏบิตัิ 

อกัโกธะ คอื อย่าโกรธ ทีท่ะเลาะทกุวันนี ้ มข่ีาวคราวลกุขึน้มา 

รถปาดหน้า เอาปืนไปยงิ โมโหหน่อยกฆ่็ากนัตดิคุกตดิตารางเพราะ โกธะ 

ค�าเดียว อารมณ์วบูเดยีวเท่านัน้เอง เหตผุลหายหมด

อวิหงิสา คือ อย่าเบยีดเบยีน เบยีดเบยีนกนัไปเบยีดเบยีนกนัมา

ทกุข์ท้ังคู่ ไม่มีใครได้อะไร เพราะฉะนัน้หยดุเถอะ

ขันติ จรงิๆ ไม่อยากแปลว่า อดทน เพราะอดทนมนัฝืนความรูส้กึ 

ผมแปลว่า เฉยๆ เสยี ชีวิตใครก็ตามตัง้แต่พระเจ้าแผ่นดนิไปจนถงึยาจก 

ไม่มชีวีติใครโรยด้วยกลบีกหุลาบ ทกุข์สขุมนัผลดักนัมา เพราะฉะนัน้เฉยๆ 

เดีย๋วมันก็ผ่านไปเอง

ในหลวงรชักาลท่ี 9 ขนัติท่ีสดุ ฝนจะตก แดดจะออก บอกเสดจ็ฯ 

ที่ ไหน ก็เสด็จฯ วันหนึ่งที่นราธิวาสฝนตก วันนั้นผมไปกับปราโมทย์1 

ระหว่างรอเฝ้าฯ รบัเสดจ็คุยกันว่า

“โมทย์ วทิยุกราบบงัคมทูลดกีว่า ว่าเปลีย่นจดุเถอะ ไม่ไหวแล้ว  

น�า้ในหมูบ้่านมนัเริม่ขึน้แล้ว มาถงึข้อเท้า กว่าจะเสดจ็ฯ ถงึหน้าแข้งแน่เลย 

1 นายปราโมทย์ ไม้กลดั อดตีอธบิดีกรมชลประทาน
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ฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุด” ก็เลยตัดสินใจวิทยแุจ้งว่า

“จากหนุมาน 1” โค้ดเนมผมเอง เป็นทีม่าของตรา กปร. ท่ีเป็น

หนมุาน ทรงต้ังนามให้ 

“ขอเปลีย่นจุด”

ทรงถาม “ท�าไม”

“ฝนตกหนกั น�า้ก�าลงัจะท่วม” ทรงตอบว่าไง รู้ ไหม

“รออยู่ตรงน้ันแหละ”

ผมกน็ัง่รอต่อ ตากฝนชุม่ พอเสดจ็ฯ มาถึง น�า้ถงึหน้าแข้งแล้ว  

ทรงพระด�าเนนิลยุตัวปลงิเตม็หมด รบัสัง่ว่า “ไม่ได้ เราสัญญากบัเขาว่า  

จะมาหาเขา เราต้องมา”

นี่คือค�าของพระเจ้าแผ่นดิน สัจจะนั้นส�าคัญ ขันติ ไม่มีอะไรมา

ขวางได้

ข้อสดุท้ายนี ้สุดยอด

อวิโรธนะ คอื ไม่ยอมผดิไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้เป็นเร่ืองผดิกฎหมาย 

ผิดศีลธรรม ผิดประเพณี ผิดค่านิยม ผิดฤดูกาล อะไรท่ีมีค�าว่า ผิด  

ข้างหน้าไม่เอาท้ังนัน้ ทรงต้ังอยู่ในความถกูต้องตลอดเวลา

ครองแผ่นดิน 16

9-18 ����� 1 (����).indd   16 25/11/2565   15:10:43



อำชีพของพระมหำกษัตริย์

อาชีพของพวกเราคือ รับราชการ อาชีพของพระองค์ท่านคือ  

ทรงท�าราชการ ท�าราชการท�ายังไง BBC ถามว่า การปฏิบัติตัวต่อ 

ราชอาณาจกัรของท่านท�าอะไร พระองค์ท่านทรงตอบว่า ท�าทกุอย่างทีเ่ป็น

ประโยชน์ อะไรทีเ่ป็นประโยชน์ฉันกท็�า  ฉนัไม่มแีผนไม่มกีารกะเกณฑ์อะไร 

มาก่อน ง่ายๆ เพราะฉะนั้นเราก็ควรเจริญรอยตาม ท�าแต่สิ่งที่เป็น

ประโยชน์ อย่าให้เวลาว่างมันเกิดขึน้ ความเจรญิประเทศชาติอยู่ในก�ามอื 

พวกเรา เพราะการกระท�าของคนในชาตนิัน้เป็นการระบวุ่า ชาตบ้ิานเมืองจะดี

จะชัว่ยงัไงอยู่ทีก่ารปฏบิตักิารกระท�าของเรา ผลประโยชน์แผ่นดนิมาก่อน 

ปรจิาคะ จ�าไว้เราต้องบรจิาคเพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวมของแผ่นดนิ 

และเราได้ประโยชน์ไม่ใช่ขาดทุนเพราะเราอยู่ในนั้น เหมือนท่ีเราลืมไป 

คดิว่าเราสบายแล้ว ไม่ใช่ รอบตัวคณุมีขยะมนี�า้เน่าคณุก็โดนกระทบ รอบตวั 

เราม ีPM2.5 คณุก็โดน ผมก็โดน แล้วมาจากไหนกม็าจากเราทัง้นัน้นัน่เอง 

เราโดนด้วยลกูเราก็โดน เวลาเราท�าน�า้เน่าคนรบัเคราะห์กค็อืลกูเรา 

ความยัง่ยืน แปลแบบชาวบ้าน อย่าแปลแบบนกัวิชาการ คือ ให้เรา

มคีวามสุขตามอัตภาพและส่งต่อแผ่นดนิ ส่งต่อดนิ น�า้ ลม ไฟ ให้ลกูได้ 

อยู่แบบตามอัตภาพ จะส่งภูเขาหัวโลน้ จะส่งน�้าเน่า ส่ง PM2.5 ให ้

ลกูเราเหรอ? เห็นไหม ท�าเพือ่ตัวเอง เห็นแก่ตวัอย่างสร้างสรรค์โดยผ่าน

ส่วนรวม ขอให้คิดกว้างขึน้ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเสด็จพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ไปทอดพระเนตรโครงการจดัหาแหล่งน�า้ จงัหวัดสกลนคร
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ก�ำเนิด กปร.

	 ก่อนอ่ืน	 เราควรจะรูจ้กัตวัเอง	 สิง่ทีส่�ำคญัท่ีสดุคอื	 เรำควร 

รูต้วัเรำ	 รูร้ำกเรำ	 รูท้ีม่ำที่ ไปของเรำ	 เพรำะมนษุย์เรำ	 ไม่ใช่อยูด้่วยวนั

ปัจจบุนัเท่ำนัน้	ควำมเป็นมนษุย์ควรจะรบัรูท้ีม่ำที่ ไป	รูป้ระวตั	ิให้เกดิควำม

ภำคภมูิใจ	 เพรำะฉะนัน้จะเล่ำถงึก�ำเนดิของ	 กปร.	 ซึง่ตอนนัน้ม	ี 3	 คน 

ทีร่่วมกนัท�ำ	คอื	คณุมนญู	มกุข์ประดษิฐ์	คณุพมิลศกัดิ	์สวุรรณทตั	และผม 

(ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล)

ย้อนเหตุกำรณ์กลบัไปประมำณปี	2523	ขณะนัน้	ผมเป็นหวัหน้ำกอง

วำงแผนเตรยีมพร้อมด้ำนเศรษฐกิจ	อยูท่ีส่ภำพฒัน์1			ซึง่เดก็รุน่ใหม่คง 

ไม่รูจ้กั	ว่ำคืออะไร	วำงแผนเตรยีมพร้อมฯ	ไม่ได้วำงแผนพฒันำประเทศ	 

แต่หน้ำที่คือวำงแผนรับสงครำม	 ซึ่งเวลำนั้นประเทศเรำก�ำลังเผชิญ 

สงครำมอยู่	 ตอนนัน้เป็นสงครำมก่อกำรร้ำยคอมมวินสิต์	 เวยีดนำมเริม่ 

ล่มสลำย	เขมรล่มสลำย	ลำวเปลีย่นระบอบเป็นคอมมวินสิต์	ตำมกฎโดมิโน	

เขำก็บอกว่ำ	 ไทย	 มำเลเซยี	 อินโดนเีซยี	 ทัง้ภมูภิำคจะเป็นคอมมิวนสิต์ 

ไปหมด	รฐับำลก็เลยต้ังภำรกิจขึน้มำ	เรยีกว่ำ	ศนูย์ประสานงานเตรยีม

พร้อมแห่งชาต ิ เตรยีมประเทศเข้ำสูภ่ำวะสงครำม	 และตัง้หน่วยงำน 

ขึ้นมำ	 2	 หน่วยด้วยกัน	 กองหนึ่งเรียกว่ำ	 กอง	 6	 ตั้งอยู่ที่ส�ำนักงำน 

สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ	 ท�ำเรื่องกำรเมือง	 ฯลฯ	 และกองวำงแผน 

เตรยีมพร้อมด้ำนเศรษฐกิจ	อยูท่ี่สภำพฒัน์1

1	ส�ำนกังำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิ(สภำพฒัน์)
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วำงแผนเตรยีมพร้อมด้ำนเศรษฐกจิ	ท�ำอะไรบ้ำง	เตรยีมสรรพก�ำลงั 

ทัง้หมดเพือ่เข้ำสูส่งครำม	เริม่งำนโดยเป็นเลขำของกรรมกำร	2	คณะ	คอื	

กรรมกำรเตรยีมพร้อมวำงแผนด้ำนก�ำลงัคน	และเตรยีมพร้อมด้ำนเกษตร

คอื	อำหำร	ก�ำหนดแผนไว้ล่วงหน้ำ	เช่น	แผนก�ำลงัพล	ไม่ใช่มำถงึเกณฑ์ 

ทหำร	 แต่ก�ำหนดไว้เลยว่ำใครควรจะไปรบ	 ใครควรจะอยู่ตรงไหน	 

ใครควรจะท�ำอะไร	วำงแผนไว้ก่อน	เป็นแผนทีแ่ปลกมำก	

เม่ือวำงแผนไปสกัพกัหนึง่ตำมค�ำแนะน�ำของผูเ้ช่ียวชำญจำกอเมรกิำ	

โดยตวัผมเอง	เพรำะโชคชะตำหรอือย่ำงไรก็ไม่ทรำบ	ผมเคยอยูเ่วียดนำม	

ไปเรยีนไฮสคูลท่ีเวยีดนำม	 ได้เห็นประเทศล่มสลำยคำตำ	 ได้บทเรยีนมำ

ไม่รูต้วั	ตอนนัน้ยงัเดก็ก็ไม่รูว่้ำเป็นบทเรยีน	นกึว่ำเมือ่ไหร่จะไปสกัท	ีเพรำะ

รบกันทุกวัน	 รบกันทุกแห่ง	 ฆ่ำกันเอง	 ขนำดไม่ใส่ใจ	 แต่มันก็เป็นข่ำว 

เข้ำมำเองจนทนอยู่ไม่ไหว	ย้ำยไปต่อและเรียนจบท่ีลำว	กเ็ห็นอกีประเทศหนึง่ 

พงัทลำยอีก	ผมก็เลยเป็นคนเดยีวในกองวำงแผนเตรยีมพร้อมฯ	ที่ ได้เหน็

สงครำม	 ของไทยนัน้วำงแผนตำมอเมรกิำ	 คอืระดมสรรพก�ำลงั	 จะเอำ

คนไปไหน	เอำคนไปใช้อะไร	ตำมโมเดลของ	Preparedness	Economic	

Planning	ของสหรฐัฯ	OEP	-	Official	of	Emergency	Planning		ซึง่

มีหมดทุกรัฐเลย	 เม่ือเกิดภำวะฉุกเฉินเกิดขึ้น	 เรำจะมีแผนให้เรำจะท�ำ

อย่ำงไร	อย่ำงน้ีเป็นต้น	

ครองแผ่นดิน 21

19-46 ����� 2 (����) NEW 3.indd   21 25/11/2565   14:52:51



พัฒนำเพื่อควำมมั่นคง

ในระหว่ำงนั้นผมเห็นแล้วว่ำไปไม่รอดแน่	 ต้องเปลี่ยนวิธี ใหม่	 

เลยคิดขึ้นมำเรียกว่ำ	พัฒนาเพื่อความมั่นคง	 แท้ที่จริงเป็นกำรต่อสู้

ระหว่ำงคนมกีบัคนไม่ม	ี หำกเรำเอำปืนไปไล่ยงิคนน้ัน	 มนัไม่ได้ท�ำให้ม ี

ขึ้นมำหรอก	 ปัญหำไม่ถูกแก้ ให้ถูกจุด	 เพรำะทุกศพที่เรำยิงไป	 จะยิ่ง 

เพิม่ขึน้มำอีก	ท้ังครอบครวัหนเีข้ำป่ำหมด	ยิง่ฆ่ำย่ิงโต	

เดชะบญุแปลกประหลำดมำก	ผมชัน้โท	ตอนนัน้เพิง่เริม่ชวิีตรำชกำรใหม่ 

ต้องเอ่ยชื่อคนหนึ่งที่ร่วมคิดตอนแรก	 พันเอก ท�าเนียบ ทับมณี 

เป็นหัวหน้ำกองวำงแผน	 กรป.กลำง1	 อยู่ทีก่องบญัชำกำรทหำรสงูสดุ2 

เกษียณยศพลเอก	 ตอนนั้นทหำรก็เริ่มมีควำมคิดแล้วว่ำ	 ให้มีหน่วย

พฒันำกำรเคลือ่นท่ี	ทำงซกีรฐับำลก็ม	ีรพช.	หรอืเร่งรดัพฒันำชนบท	แสดงว่ำ 

เข้ำใจเหมือนกนัแต่ท�ำไม่เป็น	คดิว่ำต้องใช้กระบวนกำรพฒันำเข้ำไปขจดัควำม 

ยำกจน	 กบัอกีแผนหนึง่คือไล่ฆ่ำ	 เหน็ผูก่้อกำรร้ำยเป็นโจรผูร้้ำยจงึไล่ฆ่ำ	

อย่ำงนีเ้ริม่ต้นก็ให้ยำผดิแล้ว	 และหน่วยพฒันำกำรเคล่ือนทีท่ีต้ั่งไว้ตอนที ่

ผมเข้ำไปท�ำงำนนั้น	 ประมำณ	 10	 หน่วย	 ไม่มีหน่วยไหนเคล่ือนที่เลย	 

พันเอก	 ท�ำเนียบ	 เจอผมที่หำดใหญ่แล้วบอกว่ำ	 “มันไม่ ไหวแล้วนะ	 

แต่ผมพดูท่ำนนำยพลท้ังหลำยเขำไม่เชือ่	ดร.	มำพดูให้ได้ไหม	ผมจะจดั 

เวทีให้”	ผมเลยบอก	พีจ่ะไปเอำนำยพลมำฟังได้หรอื	ผมชัน้โทเอง	ท่ำนบอก 

เดี๋ยวจัดกำรให้	 แล้วไปจัดกำรอย่ำงไรไม่รู้	 วันนั้นมีนำยพลประมำณ	 

1  กองอ�ำนวยกำรกลำงรกัษำควำมปลอดภยัแห่งชำต	ิปัจจบุนั	คอื	หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ	 
	 กองบญัชำกำรกองทพัไทย
2		กองบญัชำกำรทหำรสูงสดุ	ปัจจุบนัคอื	กองบญัชำกำรกองทพัไทย	
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20	คน	จำกกองบญัชำกำรทหำรสงูสดุ	สนำมเสอืป่ำ	มำนัง่ฟังผม	ผมก ็

เล่ำให้ฟังว่ำผมเคยอยูเ่วยีดนำม	 เจอคนรบกนัจะแก้ไขอย่ำงไร	 ทหำรฟัง

แล้วเช่ือ	ท่ีส�ำคัญคอื	มีหน่วยปฏิบตัท่ีิพร้อมอยู่แล้ว	คอื	หน่วยพฒันำกำร

เคลือ่นท่ี	

พอมหีน่วยปฏบิตัพิร้อมแล้ว	 ผมเดนิเข้ำไปหำ	 ท่ำนพลอำกำศเอก	

สิทธิ	 เศวตศิลำ	 ตอนนั้นท่ำนเป็นเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ	 

ท่ำนเก่งมำก	จบ	MIT1	ผมบอก	ท่ำนครบัรบอย่ำงนีแ้พ้ครับ	นัง่รอข้ำศกึ 

อยู่ในกรงุนี	้ ผลสดุท้ำยกเ็หมอืนเวยีดนำม	 เอำรถถงัวิง่ชนประตทู�ำเนยีบ 

เข้ำมำยดึเลย	ท่ำนถำมว่ำจะท�ำอย่ำงไร	?	ผมบอกต้องเข้ำไปลยุเลย	แล้ว

ไม่ใช้อำวธุด้วย	 ขอเรยีกชือ่ว่ำ	พฒันาเพือ่ความมัน่คง	 ให้ใช้เศรษฐกจิ 

และสงัคมเป็นเครือ่งมือเข้ำไปแก้ไขปัญหำ	ท่ำนบอก	“อัว๊เอำด้วย	พรุง่นี้ ไปหำ 

นำยกฯ	กันได้ไหม	ลือ้ว่ำงรเึปล่ำ”	ท่ำนพำผมไปพบท่ำนนำยกฯ	คอืท่ำน

ธำนนิทร์	กรยัวิเชียร	แล้วก็เล่ำว่ำ	นำยสเุมธเข้ำมำเสนอกำรแก้ไขอย่ำงนี้	

ท่ำนธำนนิทร์ฟังเสรจ็บอกผมเอำด้วย	แล้วถำมผมต้องกำรอะไร	ผมบอก	

“ต้องการ 2 อย่างครับ คืออ�านาจกบัเงนิ” 

ท่ำนธำนนิทร์มองหน้ำผม	ผมจงึอธบิำยว่ำ	หมำยถึงให้ช่วยหำอ�ำนำจ

อะไรให้ผมใช้หน่อยได้ไหม	เพรำะตวัผมไม่มอี�ำนำจ	ผมชัน้โท	ท่ำนบอกงัน้

ตกลง	 ท่ีผมต้องเล่ำเพรำะตอนหลงัมำ	ที	่ กปร.	ก็ใช้ระบบเดยีวกนั	 เรำ 

จะได้รูท่ี้มำที่ ไป	ระเบยีบของส�ำนักงำนทีเ่กิดขึน้ทกุวันนี	้เพรำะงำนชิน้น้ัน	

 1 สถำบนัเทคโนโลยีแมสซำชเูซตส์	(Massachusetts	Institute	of	Technology)	สหรัฐอเมรกิำ
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กค็อืมี	floating	fund	หรอืงบลอย	แล้วถำมผมต่อว่ำ	ต้องกำรเงนิเท่ำไหร่	 

ผมบอกสกั	20	ล้ำน	แต่	20	ล้ำน	เมือ่ปี	2515-2516	มนัเยอะมำก	ประมำณ	

100-200	ล้ำนในปัจจบุนั	ซึง่	20	ล้ำน	ทีผ่มขอมเีงือ่นไขคอืใช้เมือ่ไหร่ก็ได้	

จะเห็นได้ว่ำเหมือนงบ	กปร.	ในขณะนี้		

ผมใช้กระบวนกำรนีผ่้ำนส�ำนักงบประมำณ	โดยตัง้งบ	20	ล้ำนน้ีมำ

เป็น	floating	fund	เหมือนงบ	กปร.	คอืตัง้งบลอย	อนันีคื้อวธิกีำรบรหิำร	 

ผมของบประมำณ	20	ล้ำนมำเป็น	floating	fund	พอท่ำนนำยกฯ	เซน็อนมุตัิ

แล้วเบิกจ่ำยทันที	 ส�ำนักงบประมำณไม่ต้องดูรำยละเอียด	 ให้ดูไม่ทัน

หรอก	เพรำะพวกผูก่้อกำรร้ำยตัดสินใจเดีย๋วนัน้	เขำท�ำเลย	ของเรำนีก้ว่ำ

จะพิจำรณำ	3-4	เดอืน	จะเอำไปรบอะไร	ท่ำนเลยตกลง	ส่วนอ�ำนำจนัน้	

ตกลงท่ีจะใช้อ�ำนำจนำยกรัฐมนตรี	 และในพื้นท่ีนั้นใช้อ�ำนำจแม่ทัพภำค 

แล้วใช้อย่ำงไร	พล.อ.อ.	สทิธ	ิเศวตศลิำ	มคี�ำสัง่แต่งตัง้ผมเป็นเลขำแม่ทพั 

ภำคทัง้	4	ภำค	แล้วใช้กระบวนกำรอย่ำงน้ีด�ำเนนิกำร	เช่น		ชำวบ้ำนไม่มี

อะไร	หำกเขำไม่มีทีด่นิ	จดัสรรท่ีดนิให้	แจก	สทก.1	ไม่มีอำชพีก็ให้มหีน่วย

ฝึกอบรมออกไปฝึก	เขำไม่มสีญัชำติตำมรมิขอบประเทศชำยแดนกท็�ำกำร

ให้เขำถกูกฎหมำยเสยี	เขำไม่มีอะไรก็ไปอดุช่องโหว่	ใช้เวลำ	12	ปี	ตัง้แต่

ปี	2512-2524	ประชำชนระยะถดัมำ	พอเขำมแีล้ว	ชำวบ้ำนกห็ยบิอำวุธ

ขึน้มำปกป้องตัวเอง	เป็นกองก�ำลงัรกัษำถิน่ขึน้มำเลย

1  สทก.	คอื	สทิธทิ�ำกนิ	 เป็นทีด่นิในเขตป่ำสงวน	 ป่ำไม้เสือ่มโทรม	 เป็นพืน้ทีอ่ยูอ่ำศยัอยูแ่ล้ว	 
	 ไม่สำมำรถซือ้ขำยได้	แต่ตกทอดเป็นมรดกแก่ทำยำทได้
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ศกึคร้ังนีก้ล้ำพูดเลยว่ำ	 ไม่ได้ชนะโดยทหำร	 วนัท่ีเรำชนะคือวนัที ่

ประชำชนจับปืนขึ้นมำต่อสู้	 เพรำะเรำไม่รู้เลยวำ่ใครเป็นขำ้ศึก	 เหมือน

อย่ำงชำวบ้ำนท่ีเรำใช้ค�ำว่ำแนวร่วม	 ใครเป็นใครก็ไม่รู	้ แต่ชำวบ้ำนเขำรู้	

ผลสดุท้ำยก็ชนะ	สำเหตุท่ีต้องเล่ำ	เพรำะแนวควำมคดิตรงนัน้	ได้เอำมำ

ใช้ในเรือ่งก่อต้ัง	กปร.	เม่ือปี	2524		

ผมได้เร่ิมสัมผัสในหลวงรัชกำลที่	 9	 ตอนไปที่นำแก	 (จังหวัด

นครพนม)		ปรำกฏว่ำทรงน�ำไปแล้ว	เพรำะทรงวำงโครงกำรในพืน้ทีต่่ำงๆ	

แต่ทรงเรยีกต่ำงจำกเรำ	ทรงเรยีกว่ำ	ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ	แต่เรำขอ

เปลีย่น	 เพรำะมีค�ำว่ำยุทธศำสตร์เหมือนของทหำร	 เรำไม่อยำกจะให้ม ี

บรรยำกำศของทหำร	เลยเรยีกว่ำ	พฒันำเพือ่ควำมมัน่คง	รฐับำลกต็กลง

ให้ใช้แบบนี	้	ทรงไปสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้และโครงกำรต่ำงๆ	ทรงเริม่ต้นให้แล้ว 

ท�ำให้คนไม่มีได้มีขึน้มำ	และในปี	2524	ผูก่้อกำรร้ำยมอบตวัหมดเลย	

ภำรกิจสุดท้ำยคือ	 จัดสรรพ้ืนที่ตั้งหมู่บ้ำนเพื่อรองรับผู้กลับใจ		 

ไปส�ำรวจพืน้ท่ีดอนตำล1	ผมเกอืบตำยพร้อมกบัอกีคนทีรั่บผดิชอบภำคอสีำน

คอื	 คุณศภุฤกษ์	 โพธ์ิทอง2	 วนัน้ันผมไม่ยอมขึน้เฮลคิอปเตอร์ด้วยเหตผุล 

กลใดไม่รู	้ท่ำนรองแม่ทัพภำคท่ี	2	พลตร	ีเลศิ	กนษิฐนำคะ	บอกผมไปเอง	

และมรีองปลดักระทรวงเกษตรฯ	คณุกงัวำล	เทพหสัดนิ	ณ	อยธุยำ	ไปด้วย	

ส่วนผมบอกไม่ไปขอยกเลกิ	แล้วบอกคุณศุภฤกษ์ว่ำไม่ต้องไป	เฮลิคอปเตอร์

บนิขึน้ไป	10	นำที	ระเบิดกลำงอำกำศตำยหมดทัง้ล�ำ	โชคดอีย่ำงไรไม่รู้
1  อ�ำเภอดอนตำล	จังหวดัมุกดำหำร
2	 อดตีผูอ้�ำนวยกำรกองประสำนงำนโครงกำรพืน้ท่ี	2	ส�ำนกังำน	กปร.
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ที่ ไม่ยอมไป	 อ้ำงติดงำนในหลวงรชักำลที	่ 9	 เลยไม่ไป	 ตอนหลงัต้องไป

กรำบพระบำทแล้วบอกว่ำ	ได้ไปอ้ำงพระองค์ท่ำน	แท้จรงิไม่มงีำน	โกหกไป	 

กท็รงพระสรวลไม่ทรงว่ำอะไร

ตอนนีม้ำถงึ	 แม่ทัพภำคท่ี	 2	 ทีผ่มเคยเป็นเลขำ	 (คณะกรรมกำร

พฒันำเพือ่ควำมม่ันคง)	และต่อมำท่ำนได้เป็นนำยกรฐัมนตรี	คอื	พลเอก	

เปรม	ติณสูลำนนท์	ท่ำนก็เลยคิดตัง้ส�ำนกังำน	กปร.	ขึน้	เป็นครัง้แรกท่ี

พระเจ้ำอยู่หวัทรงงำนมำ	35	ปี	ไม่มรีฐับำลไหนนกึถงึ	พระองค์ท่ำนกท็รง 

ท�ำไป	 ด้วยเงนิส่วนพระองค์บ้ำง	 หรอืหน่วยงำน	 เช่น	 กรมชลประทำน 

มำสนองบ้ำง	กรมพฒันำท่ีดินบ้ำง	สนองตำมแต่งบประมำณจะเอือ้	

ทีนีท่้ำนพลเอก	เปรม	ก็จะต้ัง	กปร.	แล้วเรยีกผมมำ	ทแีรกผมไม่รบั 

และได้เสนอรองฯ	 วิทยำ1	 ตอนนั้นเป็นผู้อ�ำนวยกำรกองวำงแผนภำค 

และเมอืง	แต่ว่ำท่ำนอำจำรย์เสนำะ	อนูำกลู	(อดตีเลขำธกิำร	สศช.)	ให้ผมเป็น 

คนยกร่ำง	บอกว่ำงำนพระเจ้ำอยูห่วัอยู่ในเขตชนบทแถบพืน้ท่ีสแีดงให้สเุมธ 

ไปยกร่ำงระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรขีึน้มำ	 กเ็ลยถอดแนวคิดของงำน

พฒันำเพือ่ควำมม่ันคงมำใช้ใน	กปร.	คอื	งำนเหมอืนกนั	แต่งำนอะไรไม่รู้	

แล้วแต่จะทรงมพีระรำชกระแส	 หรอืพระรำชด�ำรสัมำ	 เพรำะฉะนัน้ขอ	

floating	fund	หรอืงบลอย	ด้วยเงือ่นไขกำรใช้เหมอืนกนั	ตอนแรกๆ	คนรุน่เก่ำ 

คงจะจ�ำได้ว่ำ	เรำมีแฟ้ม	กปร.	เข้ำเสนอนำยกฯ	ท่ำนนำยกเปรมเปิดแฟ้ม 

1		นำยวทิยำ	ศริิพงษ์	อดีตรองเลขำธกิำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและ	
	 สงัคมแห่งชำต	ิ(สศช.)
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ให้เรำเป็นพิเศษ	 บอกแฟ้มนี้ลัดคิวเลย	 ส่งเช้ำเย็นไปรับ	 ส่งตอนบ่ำย 

พรุ่งนีเ้ช้ำไปรบั	 ถ้ำมลีำยเซน็ท่ำนนำยกฯ	 แล้ว	 ไปถงึส�ำนกังบประมำณ	 

พอบอกว่ำมำจำกนำยกฯ	ก็อนมัุติทนัท	ีแต่บำงครัง้ต้องตดัสนิใจเดีย๋วนัน้ 

ให้ท�ำอย่ำงไร	ผมเสนอว่ำในฐำนะเลขำ	 (เลขำธกิำร	กปร.)	 ให้ใช้อ�ำนำจ

นำยกรัฐมนตร	ี(ประธำน	กปร.)	ได้ไหม	ถ้ำปัจจบุนัทนัด่วนนี	้เลขำตดัสนิ

ไปก่อนได้ไหม	 แล้วก็ช้ีแจงคณะกรรมกำรทีหลัง	 ก็โดนโวยกันว่ำ	 ไม่มี

ธรรมเนยีม	 ข้ำรำชกำรชัน้ผูน้้อย	 ตอนนัน้เป็นหัวหน้ำกองจะไปใช้อ�ำนำจ

แทนนำยกฯ	ได้อย่ำงไร	ซึง่ท่ำนนำยกเปรมกฟั็งๆ	แล้วสไตล์ป๋ำเปรมในที่

ประชุม	คือปล่อยให้คนพูดไป	ตอนสดุท้ำยท่ำนสรปุว่ำ		“ผมว่ำเพือ่สนอง 

งำนพระเจ้ำอยู่หัวให้ทันกำลเอำตำมท่ีนำยสุเมธเขำเสนอ	 ให้ ใช้อ�ำนำจ 

ผมไปแล้วมำบอกให้ผมทรำบก็แล้วกนั”	 ทกุคนเงยีบหมด	 ทนีีเ้ลขำธกิำร

สมยัผม	ส่ังกำรแทนนำยกฯ	ได้	แต่ผมก็ไม่เคยลแุก่อ�ำนำจ	

ขอย้อนกลบัไปตอนนัน้	 ตอนเริม่ตัง้	 กปร.ใหม่ๆ	 ตำมแนวคิดของ 

ป๋ำเปรมขึน้มำ	แล้วท่ำนเลขำเสนำะให้เข้ำมำท�ำ	แล้วก็ไม่รูว่้ำต้องพระรำช

ประสงค์หรอืเปล่ำ	ม.ร.ว.ทองน้อย	ทองใหญ่	รองรำชเลขำธกิำร	ในตอนนัน้ 

เป็นผู้ประสำนงำนท้ังหมด	ตอนแรกทีเ่ริม่มแีนวควำมคดิน้ี	พระองค์ท่ำน	

ไม่ทรงรับ	 สะท้อนเลยว่ำทรงเบือ่ระบบรำชกำร	 พระองค์ท่ำนบอกจะตัง้ 

หน่วยงำนขึน้มำอกีหน่วยแล้วหรอื	นีค่อืค�ำวจิำรณ์ของพระองค์ท่ำน	คณุชำย 

ทองน้อยบอกว่ำ	“สเุมธนำยซวยแล้วนะ”	ทรงถำมว่ำจะตัง้ขึน้มำอกีหน่วยแล้วหรอื 

ทีม่นีีย่งัยุ่งไม่พอหรือ	ไม่ช้ำพอหรอื	แต่เดชะบญุ	สดุท้ำยกร็บัสัง่ให้ลองดู	
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พอลองด	ู เรำก็เลยท�ำต่อมำเรือ่ยๆ	 ในตอนแรกส�ำนกัรำชฯ1	 ไม่เหน็ด้วย 

เพรำะไปคดิว่ำ	ในฐำนะงำนของในหลวงรัชกำลที	่9	ท�ำไมให้หน่วยงำนรฐั

อืน่ท�ำ	แล้วอยำกจะท�ำเอง	โดยจะมำตัง้หน่วยในส�ำนักรำชฯ	

สำเหตทุีจ่ะต้องไปตัง้ข้ำงนอกนัน้	เรำต้องดเูรือ่งกำรเมอืงด้วย	กรณนีี ้

ไม่ได้ดเูรือ่งกำรเมือง	 แต่หำกระหว่ำงกำรปฏบิตังิำนเกดิผดิพลำดขึน้มำ	 

ถ้ำเป็นวงัท�ำเอง	วงัจะโดนกระทบตรงๆ	เลย	รบัข้อผิดพลำดไปตรงๆ	บำงที

เวลำท�ำงำนเรำอำจจะผดิพลำดได้	 เช่น	 หำกไปกระทบกระเทอืนรำษฎร	

รำษฎรเดนิขบวนข้ึนมำในโครงกำรนี	้	ในวงัจะโดนตรงๆ	เลย	เพรำะฉะนัน้ 

ดแีล้วท่ีให้มีหน่วยงำนนีค้อยรบัผดิชอบ	หำก	กปร.	ผดิ	กปร.	ขึน้อยูก่บั 

นำยกฯ	 รัฐบำลผิดไม่ใช่วังผิด	 เรื่องไม่ถึงพระองค์ท่ำน	 มีฉำกกั้นก่อน	 

เสรจ็แล้วน�ำควำมกรำบบังคมทูล	กท็รงเหน็ด้วย	กเ็ลยมำเลอืกว่ำใครจะ

เป็นกรรมกำร	มนีำยกรฐัมนตร	ีเป็นประธำน	เรำกค็ดักระทรวงทีเ่กีย่วข้อง	

ไม่ได้เอำมำทกุกระทรวง	เช่น	กระทรวงมหำดไทย	กระทรวงเกษตรฯ	และ

กระทรวงอ่ืนๆ	อีก	รวม	4-5	กระทรวง	และ	ผบ.ทบ.	ก�ำลงัทหำรทีต้่องใช้ 

มอีงคมนตรเีป็นท่ีปรกึษำ	1	ท่ำน	องค์แรกเป็นท่ำนจกัร2		ทีค่อยดแูลแทน

พระองค์ท่ำนสดุท้ำยแล้วร่ำงเป็นระเบยีบส�ำนกันำยกรฐัมนตรขีึน้มำ	 พอ	

ครม.3		อนมัุติ	ก็ต้ัง	กปร.	ได้เลย	และตัง้ซ้อนกบักองวำงแผนเตรยีมพร้อมด้ำน

เศรษฐกิจ	พดูง่ำยๆ	คือ	กองวำงแผนเตรยีมพร้อมฯ	ยงัท�ำเรือ่งควำมมัน่คง 

1	ส�ำนักรำชเลขำธกิำร	ปัจจบุนัคอื	ส�ำนกัพระรำชวงั
2	หม่อมเจ้ำจกัรพนัธ์เพญ็ศิร	ิ จกัรพนัธุ	์ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 สถำปนำเป็น	 พระเจ้ำ 
	 วรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ำจกัรพนัธ์เพญ็ศิริ
3	คณะรฐัมนตรี
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อยู่เพรำะมีงำนจะต้องเก็บอีกเยอะ	 และพร้อมกันนั้นก็ท�ำหน้ำที่เป็น

เลขำธิกำร	กปร.	ไปพร้อมกัน		ตอนนัน้มเีจ้ำหน้ำที	่กปร.	7-8	คน	เป็นกลุม่ 

เลก็ๆ	ท�ำงำนสวมหมวก	2	ใบ	อยูก่องวำงแผนเตรยีมพร้อมฯ	ท�ำงำนควำม

มัน่คงต่อด้วย	 รบังำนพระรำชด�ำรด้ิวย	 ท�ำงำนตำมระเบยีบต่ำงๆ	 กง็ง 

เหมอืนกนั	เพรำะไม่รูจ้ะเริม่ต้นอย่ำงไร	ไม่มตีวัอย่ำงให้ด	ูเรำเป็นหน่วยแรก 

จะยืนจะตำมเสดจ็ตรงไหนยงัท�ำตัวไม่ถกูเลย

เริม่แรกท่ีห้วยทรำย	ตอนน้ันยงัไม่มศีนูย์ฯ	ห้วยทรำย	ก�ำลงัจะเริม่

โครงกำร	พระองค์ท่ำนเสด็จฯ	ไป	จ�ำได้เลยว่ำเพ่ิงหำยประชวร	ตอนน้ัน

ทรงประชวรหนกั	ท่ีบอกว่ำท่ำนไปอยู่ใน	Twilight	zone	และจ�ำได้ว่ำเสดจ็ฯ	

ออกครัง้แรก	ตำมเสดจ็ครัง้แรกขึน้ไปบนห้วยตะแปด	มกีระโจมมงุแฝกอยู่	

ไม่รูจ้ะเอำตัวเองไปไว้ตรงไหน	ก็ยืนลบัๆ	ล่อๆ	อยู	่แล้วกเ็ริม่ท�ำงำนอย่ำง

กระท่อนกระแท่นเพรำะไม่รู	้ มำรูต้วัเองจรงิๆ	 ว่ำจะต้องท�ำอะไรและยืน

ตรงไหนนัน้	ก็ถดัมำอีกพกัหนึง่ตอนไปทีศ่นูย์พกิลุทอง	พกิลุทองนีร้ะหว่ำงท่ี

จะเร่ิมโครงกำรในวนัแรกท่ีเสดจ็ฯ	เข้ำไปดพูืน้ที	่รบัสัง่ว่ำ	“ถงุเงนิอยู่ไหน” 

ทกุคนงงกันหมดเลยว่ำถงุเงนิคอืใคร	 เพรำะเรำไม่กล้ำเข้ำใกล้เลยไปยนื

อยูท้่ำยขบวน	มหำดเลก็เข้ำใจว่ำอยำกทอดพระเนตรววัชน	เพรำะมวีวัชน 

ช่ือถงุเงนิ	บอกวนันีว้วัชนอยู่ทีส่งขลำเอำมำให้ทอดพระเนตรไม่ได้	แต่เดีย๋ว

พรุง่นี้ ให้เขำเอำใส่รถมำ	 ท่ำนบอกไม่ใช่วัว	 แต่เป็นคน	 พอมำผมก็โดนดุ 

ครัง้แรกเลยว่ำ	“ไปยืนไกลๆ ท�าไม หน้าท่ีเธออยูต่รงนี ้อยู่ใกล้ๆ ฉนัน่ี” 

จงึมีประโยคท่ีผมประมวลไว้ว่ำ	
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“ต่อไปน้ีมองทกุอย่างทีฉั่นท�า จดทุกอย่างท่ีฉันพูด และสรปุ

ทกุอย่างทีฉ่นัคิด” 

เรำรูแ้ล้วว่ำทีย่นืของเรำอยูต่รงไหน	 หน้ำทีข่องเรำคืออะไร	 และ

นัยส�ำคัญคือ	 ชื่อเล่นว่ำ	 “ถุงเงิน”	 นี้	 เพรำะเป็นคนดูแลงบประมำณ	 

กลัน่กรองให้ดแีละจะท�ำอะไรต่ำงๆ	นัน้	ต้องวิเครำะห์	สงัเครำะห์โครงกำร

ก่อน	 ไม่ใช่ว่ำรับสั่งอะไรแล้วจะด�ำเนินกำรได้	 และทรงทดสอบผมด้วย	 

พอมีค�ำสั่งออกมำต้ังส�ำนักงำน	 กปร.	 สัก	 2	 อำทิตย์	 ก็มีรับสั่งให้ไป 

เข้ำเฝ้ำฯ	ท่ีสวนจติรลดำ	และประโยคทีพ่วกเรำรูก้คื็อ

“ขอบใจนะทีม่าช่วยฉนัท�างาน แต่ฉันบอกก่อนนะว่า มาช่วย

ฉนัท�างาน ฉนัไม่มีอะไรจะให้ นอกจากความสขุทีจ่ะมร่ีวมกันในการ

ท�าประโยชน์ให้ผูอ้ืน่” 

ตำมทีเ่หน็	ทรงท�ำอย่ำงนีม้ำ	35	ปี	ผมด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขำธกิำร	

กปร.		เป็นต�ำแหน่งเดยีวรวดเลย	18	ปี	ในบนัทึกบอกว่ำมำเป็นเลขำธกิำร

ตอนแยกส�ำนกังำน	(ออกมำจำก	สศช.)	แต่ไม่ใช่	เป็นตัง้แต่ปี	2524	ตัง้แต่

หน่วยเลก็ๆ	 และค่อยๆ	 ววิฒันำกำรมำเรือ่ย	 ผมท�ำงำนถวำยมำ	 และ 

หลงัจำกรบัสัง่	ทรงยืน่กระดำษให้แผ่นหนึง่	ไม่รูว่้ำจะลองใจเรำ	โครงกำร

ท�ำนำข้ำวขัน้บนัไดท่ีนคิมสร้ำงตนเองสคุรินิ	(จงัหวัดนรำธวิำส)	ทำงใต้

“ไปดวู่าเหน็ด้วย หรอืไม่เหน็ด้วย อีกหนึง่อาทติย์มาให้ค�าตอบด้วย” 
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ผมก็ดูว่ำวัฒนธรรมทำงใต้ ไม่มีนำขั้นบันไดเพรำะพื้นที่แคบมำก	 

จะลงทุนสร้ำงโครงสร้ำงนำก็ไม่คุ้มแล้ว	 เพรำะจะต้องล�ำเลยีงหินและคน 

ในปรมิำณทีม่ำกอย่ำงมโหฬำร	 เป็นไปไม่ได้	 ไม่คุม้ทนุ	 กลุม้ใจ	 ครัน้จะ

บอกว่ำเหน็ด้วยมนักฝื็นควำมรูส้กึเรำ	ครัน้จะไม่เหน็ด้วย	ก็ไม่มีใครกล้ำไป 

ปฏิเสธ	 ผมนอนไม่หลับเป็นอำทิตย์	 ผลสุดท้ำยตัดสินใจไม่กล้ำกรำบ 

บงัคมทูล	เลยเขียนลงกระดำษ	วนันัน้ทรงรบัไปแล้วกย่ื็นคืนเรำ	ควำมจรงิ 

ควรเก็บไว้เป็นประวัติศำสตร์	 ผมเขียนไว้ ไม่เห็นด้วยเป็นข้อๆ	 อำทิตย ์

ถดัมำทรงเรยีกไปท�ำงำน	ทรงส่ังกำรเสรจ็กหั็นมำถำมว่ำ	

“แล้วเรือ่งทีฉ่นัถามว่าเหน็ด้วยหรอืไม่เหน็ด้วย ตกลงว่าอย่างไร 

เห็นด้วยหรือเปล่า”	 พระองค์ท่ำนทรงยืนรอค�ำตอบอยู่	 ผมไม่กล้ำ 

กรำบบังคมทูล	 คิดว่ำถวำยเสร็จแล้วเผ่นเลย	 คิดว่ำมีวำสนำอยู่แค่นั้น	 

แต่พระองค์ท่ำนไม่ทรงรับ	 ผมกรำบทูลว่ำ	 ควำมเห็นอยู่ ในกระดำษ	 

ตอนหลงัพระสุรเสยีงเขียวเลยว่ำ	“ให้ตอบมาค�าเดียว เหน็ด้วยหรอืไม่

เหน็ด้วย ฉนัต้องการแค่น้ัน” 

ผมเลยรวบรวมควำมกล้ำกรำบทลูว่ำ	ไม่เห็นด้วยพระพทุธเจ้ำข้ำ	

พระองค์ท่ำนรบัส่ัง “แค่น้ันแหละ รออย่างนีม้านานแล้ว”

ทรงทดสอบว่ำเรำโกหกไหม	 เพรำะอย่ำงนีจึ้งยดึไว้เป็นคณุสมบตัิ

เลยว่ำ	 อยู่	 กปร.	 โกหกไม่ได้	 มีควำมเหน็อย่ำงไรต้องกรำบบงัคมทูลไป 

ตำมตรง	 และขอพระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัยจำกพระองค์ท่ำน	 

แต่หน้ำทีข่องเรำคอื	 ต้องรำยงำนไปตำมควำมเป็นจรงิ	 และต่อจำกนัน้ 

เรำก็เริม่เรยีนรูแ้ล้ว	จำกไม่เป็นก็ค่อยๆ	เป็น
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จดุได้เปรยีบของ	กปร.	คอือะไร	เน่ืองจำกเรำไม่ได้มคีวำมเชีย่วชำญ

ด้ำนใด	 เรำก็เลยต้องรูท้กุอย่ำงในภำคควำมเป็นจรงิ	 พอเรือ่งน�ำ้จะเป็น 

พีเ่ล็ก	 จนิดำสงวน1	 หรอือำจจะเป็นนำยปรำโมทย์	 ไม้กลดั2	 นำยสหุะ	 

ถนอมสงิห์3	หรอืใครมำถวำยงำนเรือ่งน�ำ้	พอเสรจ็ภำรกจิเขำกถ็อยออกไป	

พอพดูเรือ่งป่ำไม้ก	็ดร.วรีะชยั	ณ	นคร4	พอหมดเรือ่งป่ำกถ็อยออก	แต่เรำ

ต้องอยู่ประจ�ำตลอดเวลำ	แล้วเห็นไหมทีเ่รำบนัทกึกนัเรือ่ยมำ	เวลำนีบ้อก

ให้ไปค้นด	ูพอเสรจ็งำนแล้วกลบัมำต้องถวำยงำนทีบ่นัทกึไว้ทัง้หมดเลยให้

พระองค์ท่ำนทรงตรวจ	บำงครัง้ผมถวำยไปแล้วโดนเรยีกทันทีเลยว่ำไปจด

อย่ำงนี้ ได้อย่ำงไร	เพรำะฉะนัน้เอกสำรน้ันมค่ีำ	ต้องจดให้ถ้วนถ่ี	พอตกเยน็

เรำเรยีกมำดกัูนว่ำใครจดตรงไหนไว้บ้ำง	แล้วจ�ำได้ว่ำผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั

นรำธวิำส	(นำยชิต	นลิพำนชิ)	ท่ำนมีสมดุแจกข้ำรำชกำรในจงัหวดัเวลำมี

ตำมเสดจ็	ทุกคนได้ยนิอะไรให้จดหมด	ซึง่เป็นจงัหวัดเดยีวท่ีท�ำงำนอย่ำง

เป็นระบบ	มำรวบรวมประมวลค�ำแล้วส่งมำให้เรำ	เพรำะนัน้เป็นกำรบนัทึก

ทีส่มบรูณ์แบบมำก	 ถงึเวลำนี้ ไม่รูร้วบรวมได้แค่ไหนแล้ว	 ต้องฝำกไปค้น	 

พอย้ำยส�ำนักงำนที	รำชกำรน้ัน	10	ปี	กท็�ำลำยเอกสำรหมด	แต่น่ำจะมเีหลอืบ้ำง 

ตอนหลังมีภำรกิจเพิ่มขึ้นมำ	 ให้ประเมินผลก่อนเสด็จฯ	 ไปแต่ละแห่ง	

ตัง้แต่ปีทีแ่ล้วมีอะไรเกิดขึน้บ้ำง	 เป็นระบบทีด่ทีีส่ดุเลย	 ได้รบัค�ำชมจำก 

คณะกรรมำธิกำรงบประมำณสมัยก่อน	คณุบญุช	ูโรจนเสถยีร	นีเ่ขีย้วทีส่ดุ	

บอกว่ำทุกหน่วยรำชกำรควรเอำแบบอย่ำง	กปร.	ทกุโครงกำรทีล่งไปให้

1	นำยเลก็		จินดำสงวน	อดตีอธบิดีกรมชลประทำน
2	นำยปรำโมทย์		ไม้กลัด	อดตีอธิบดกีรมชลประทำน
3	นำยสหุะ	ถนอมสงิห์	อดีตอธบิดกีรมชลประทำน
4	ดร.วีระชยั		ณ	นคร	อดตีผูอ้�ำนวยกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์		
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ประเมินเป็นรำยปีเลย	ทุกรอบทุกปีทีล่งไปให้ประเมินใหม่ว่ำ	ผลตอบกลบั 

ทำงเศรษฐกจิเป็นอย่ำงไร	 ทำงด้ำนสงัคมอย่ำงไร	 วถิชีวิีตควำมเป็นอยู่ 

ของเขำดอีย่ำงไร	 ให้เรำท�ำเป็นเล่มๆ	 เรือ่งพวกนีน่้ำเกบ็ทัง้นัน้	 มนัเป็น 

คูม่อืกำรท�ำงำนท่ีดี	

ผมก็ถวำยงำนมำเรื่อย	 จนมีอยู่วันหนึ่งผมเป็นเลขำธิกำร	 กปร.	 

ยงัเป็นหัวหน้ำกอง	ไม่ได้เป็นผูอ้�ำนวยกำรกอง	เพรำะยงัเป็นซ	ี7	อยู่	ปรำกฏ 

ว่ำวนัหนึง่	หม่อมหลวงทวสีนัต์	ลดำวลัย์	รำชเลขำธกิำร	(ขณะนัน้)	มำถำม

ในทีป่ระชุมต่อหน้ำท่ำนนำยกฯ	บอกว่ำ	ในหลวงรชักำลที	่9	รบัสัง่ว่ำ	งำน 

ยงัฝำกไว้อยูท่ีส่�ำนกังำน	กปร.	ซึง่โอกำสตอนน้ันจะขอแยกตัวก็ได้แล้วแต่ผม

ไม่ฉวยโอกำส	แล้วพระองค์ท่ำนคงเหน็ปัญหำอะไรบำงประกำร	บอกว่ำถ้ำ 

สเุมธเขำเกดิเปลีย่นต�ำแหน่งจะท�ำอย่ำงไร	เพรำะสภำพฒัน์ต้องมีโยกย้ำย 

เกิดเปลี่ยนขึ้นมำจะท�ำอย่ำงไร	 ดร.เสนำะตอบแล้วผมใจหำยวำบเลย	 

ตอบว่ำ	จะไม่มกีำรเปลีย่นต�ำแหน่งอะไรจนกว่ำจะเกษยีณ	เพรำะฉะนัน้พอสิง่ 

ทีต่ำมมำหลงัจำกเปลีย่นระเบยีบ	ผมกเ็ป็นผูช่้วยเลขำฯ	แล้วค�ำสัง่เปล่ียน

ตำมต�ำแหน่งผมเลย	คือลกัษณะกำรใช้เฉพำะตวัคน	เป็นธรรมเนยีมตัง้แต่ 

สมยัก่อน	 เพรำะฉะนัน้มำถงึจดุน้ีแล้ว เราต้องเป็นแบบอย่างหมดทกุ

อย่าง สายตาทกุคนเขามองว่าเราต้องเป็นตวัประสานงานของคน

ทัว่ไป เราต้องเป็นแบบอย่าง	แล้วเรำต้องน�ำด้วย	ในบำงช่วงบำงสมัย	 

ไปท�ำตำมหน่วยปฏิบัตินี้ขออย่ำให้เป็นอย่ำงนั้น	 เรำเป็นหน่วยนโยบำย	 

ต้องคุม	ต้องสัง่ให้ปฏิบติัเท่ำน้ัน	แต่บำงครัง้บำงครำวเรำอ่อนไป	เขำชกัจงู

ไปอย่ำงไรเรำจะท�ำตำมนัน้ไม่ได้	 เรำต้องระวงัตัวให้ทุกอย่ำงด�ำเนนิกำร 

ไปอย่ำงถกูต้อง
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ผมถวำยงำนมำเรือ่ย	งำนก็เยอะขึน้ๆ	กว่ำจะแยกตวัออกมำกน็ำน	

10	ปี	แยกออกมำประมำณ	ปี	2534	เพรำะทแีรกอดึอัดจำกสถำนท่ีก่อน	 

กย้็ำยจำกสภำพัฒน์มำเป็นตึกแดงเลก็	กว่ำจะเป็นกฎหมำยได้กน็ำนมำกเลย 

เพรำะขั้นตอนนั้นยุ่งยำกมำก	 แยกส�ำนักงำนแล้วเรื่องต้องเข้ำไปถึง 

สภำผูแ้ทนฯ	เข้ำไปช้ีแจงในเรือ่งกฎหมำย	เพรำะต้องออกมำเป็นกฎหมำย	

แต่ก็วิวัฒนำกำรเรื่อยมำ	 เพรำะตอนนั้นเรำก็เตรียมพร้อมอย่ำงเต็มที่	

พระองค์ท่ำนเสด็จฯ	ไปไหนเรำก็จะตำมไปด้วย	

มสีิง่ทีน่่ำชืน่ใจทีส่ดุเกดิขึน้	ตอนที่ ไปปฏบิตังิำนที	่สปป.ลำว	หลัก	22 

บงัเอญิมำกว่ำท่ำนไกสอน	 พมวหิำน	 อดตีประธำนประเทศสำธำรณรฐั

ประชำธปิไตยประชำชนลำว	ได้มำดงูำนประเทศไทย	เมือ่ปี	2535	ท่ำนมีโรค

เกีย่วกบัสำยตำ	เคยไปรกัษำทีร่สัเซีย	ก็ไม่หำย	ไปเมอืงจนี	ก็แก้ไม่ได้	แต่ได้

รบัพระมหำกรณุำธคิณุจำกในหลวงรชักำลที	่9	ทรงให้แพทย์ส่วนพระองค์

ไปรกัษำ	 ท่ำนไกสอนพดูกับผมว่ำ	 “เป็นพระมหำกรณุำของเจ้ำมหำชวีติ	 

หมอของเจ้ำมหำชีวิตกล้ำหำญมำก	ผ่ำตดัอะไรไม่รู	้แต่บล็อกไว้แค่นัน้	ไม่ให้ 

สำยตำเสือ่มลง”	เสรจ็แล้วท่ำนไกสอนก็ไปดูงำนทีศ่นูย์ฯ	ห้วยฮ่องไคร้ฯ	

วนัหนึง่ผมไปท�ำงำนในนำมสภำพฒัน์	 ท่ำนจ่วงเป็นเลขำของท่ำน

ไกสอนเข้ำมำท่ีประชุม	มำกระซิบบอกว่ำท่ำนไกสอนอยำกพบผม	แต่ต้อง

บนิไปปำกเซนะ	 เพรำะท่ำนไปรกัษำตวัเป็นมะเรง็โดยแพทย์แผนโบรำณ

ทีน่ั่น	 ตอนนัน้ท่ำนทตูไทยไม่ยอมให้ไป	 บอกว่ำต้องมหีนงัสอืทำงกำรมำ	 

ผมบอกเขำนดัผมเป็นส่วนตัว	ผมก็ไปกบัเลขำจ่วง	คณุโย่ง-ทรงศักดิ์1	และ
1	นำยทรงศกัดิ	์ทวเีจริญ	อดตีสถำปนิก	กรมชลประทำน
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คณุพิมลศกัดิ์1	โดยเครือ่งบนิ	ท่ำนไกสอนมำยนืรอทีห่น้ำบ้ำน	ท่ำนบอกว่ำ

ไปดท่ีูห้วยฮ่องไคร้มำ	ท�ำอย่ำงไรถงึจะได้โครงกำรแบบนีท่ี้ลำวบ้ำง	ผมก็

เรยีนให้ท่ำนท�ำหนงัสือถึงเจ้ำมหำชวีติ	(ในหลวงรัชกำลที	่9)

ท่ำนไกสอนได้เขียน	 “ขอให้เจ้ำมหำชีวิตเป็นร่มโพธ์ิร่มไทร 

ของคนลำวด้วย”	 ท่ำนเขยีนเพรำะมำก	 ในหลวงรชักำลที	่ 9	 รบัสัง่ว่ำ  

ให้ ไปช่วยเขาเถอะ เพราะคนเราอยูต่ดิกนัอย่างนี ้ ถ้าอยู่ไม่เสมอกัน 

จะคบหาใจกนัไม่สะดวก	เรำก็เลยรเิริม่โครงกำรนัน้	ควำมสมัพนัธ์ส่วนตวั

เวลำไปท�ำงำนมนัง่ำย	เนือ่งจำกมคีวำมสมัพนัธ์ส่วนตัว	แทบไม่ต้องประชมุ

กนัเลย	จนกระทัง่งำนเสรจ็	จงึนกึได้ว่ำ	ยงัไม่มกีำรเซ็นอะไรกนัเลย	รฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	(ท่ำนสมสะหวำด	เล่งสะหวดั)	ในตอนนัน้	

กแ็นะน�ำให้เซน็เอกสำรกัน	อันนีก้ฝ็ำกไว้ด้วยเรือ่งพธิกีำรให้ระวงักนั	เพรำะ

ว่ำในกำรเซน็สญัญำใดๆ	ระหว่ำงประเทศ	ผู้เซ็นสญัญำท้ังสองฝ่ำยจะต้องมี

ต�ำแหน่งทดัเทยีมกนั	ฝ่ำยลำว	ท่ำนสมสะหวำด	เล่งสะหวดั	รฐัมนตรว่ีำกำร

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ	 ฝ่ำยไทยควรเป็น	 รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง

กำรต่ำงประเทศ	 แต่เพรำะเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

สดุท้ำยจงึให้ผมในฐำนะเลขำธกิำรมลูนธิชิยัพฒันำลงนำม	 เพรำะฉะนัน้ 

ในปี	2537	ท่ีเล่ำมำท้ังหมด	ในหลวงรชักำลที	่9	ทรงพอพระรำชหฤทยั 

ในควำมส�ำเร็จของงำนของพวกเรำมำก	 ปีน้ันเอง	 เจ้ำหน้ำที่	 กปร.	 

ได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ2	 หลำยคน	 ทั้งที่ตอนนั้น 

มเีจ้ำหน้ำท่ีแค่	60-70	คน	
1	นำยพมิลศกัด์ิ	สวุรรณทตั	อดตีเลขำธกิำร	กปร.	คนที	่3
2	เครือ่งรำชอสิรยิำภรณ์จลุจอมเกล้ำ	พระรำชทำนตำมพระรำชอธัยำศัย	เป็นเครือ่งหมำย	
	 ระลึกถงึควำมดขีองบคุคลซึง่ได้รกัษำแผ่นดนิมำแต่ก่อนถงึปัจจบุนั
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ภาพวาดฝีพระหตัถ์ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร ทรงร่างโครงการทีค่วรพิจารณาด�าเนนิการ ในศนูย์พฒันาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน-ห้วยซัว้ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว
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ตำมทีพ่ระองค์ท่ำนทรงบอก	 ไม่มอีะไรจะให้	 แต่พระองค์ท่ำนให้ 

หลำยอย่ำง	 หรือทุกอย่ำง	 แม้กระท่ังตอนแม่ป่วยอยู่ท่ี โรงพยำบำล	 

ผมไปเย่ียมตอนกลำงคืน	 แม่บอกทำงวงัโทรมำว่ำผมได้ปฐมจลุจอมเกล้ำ	

ผมตกใจเลยเพรำะควำมจริงต้องเป็นองคมนตรีก่อน	 แต่ปีนั้นได้ 

ปฐมจลุจอมเกล้ำ	 2	 คน	 และไม่ได้เป็นองคมนตรด้ีวย	 ควำมทีผ่มอยำก 

ให้แม่เห็น	เพรำะหมอบอกว่ำแม่อยู่ได้อกีแค่	2	เดอืน	ผมเลยแต่งเตม็ยศ	

เอำเสือ้วอร์มคลมุและดิง่ไปโรงพยำบำลให้แม่ด	ู แม่พดูไม่ได้	 แต่พอเหน็	

แม่ยกมือขึน้ไหว้	แสดงว่ำรบัรูแ้ล้ว	ผมก็ปลืม้ใจท่ีแม่ได้เหน็	

จำกนัน้กม็ำถงึจดุหนึง่ทีส่�ำนกังำน	กปร.	สมควรจะแยกแล้ว	เพรำะ

ฉะนัน้จะเห็นว่ำ	 เรำไม่โลภ	 เรำไม่ฉวยโอกำส	รอจนอิม่ตวัเต็มที	่ จงึแยก

ออกไปด้วยควำมจ�ำเป็น	ไม่ใช่ฉวยโอกำส	ฉะนัน้กำรวพิำกษ์วจิำรณ์ทีม่ต่ีอ	

กปร.	จงึไม่มีเลย	ขอให้ยึดม่ันตรงนี้ ไว้	เพรำะว่ำเรำท�ำในสิง่ทีถ่กูต้องและ

ในเวลำอันสมควร	เม่ือมันสุกงอมแล้วมนัก็ไปได้โดยไม่ต้องชีแ้จงมำก	แล้ว 

เรำก็ย้ำยจำกสะพำนขำว	ไปตึกแดงเลก็	ไปตึกแดงใหญ่	ในท�ำเนียบรฐับำล

มำอำคำร	608	สนำมเสอืป่ำ	และมำพระรำม	8	นีค่อืจดุก�ำเนดิเบือ้งหน้ำ

เบือ้งหลงักำรก�ำเนดิของ	กปร.	

มีอีกประเดน็ท่ีอยำกให้พวกเรำทกุคนทรำบกค็อื	 ประเด็นว่ำเรำจะ

ใช้ชือ่อะไร	เรำเลยเสนอไปว่ำ	“โครงกำรตำมพระรำชด�ำริ”	รบัสัง่ว่ำ	ไม่ด ี

ไม่เหมำะเพรำะมนัดตูำมใจฉนั	 และมรีบัสัง่ว่ำแรกๆ	 ที่ ใช้กนัหนกักว่ำนี้	
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เช่น	“โครงกำรตำมพระรำชประสงค์-หบุกะพง”	เป็นต้น	ตอนนัน้ภำษำไทย 

ฉันไม่แข็งแรง	 เขำตั้งมำฉันก็รับหมด	 พอตอนหลังมำใช้โครงกำรตำม 

พระรำชด�ำร	ิ	ซึง่ไม่มคีวำมเป็นประชำธปิไตย	เพรำะฉะนัน้มีโครงกำรอะไร 

ต้องบอกว่ำเหมำะสมหรอืไม่เหมำะสม	 เป็นไปได้หรอืเป็นไปไม่ได้	 นีค่อื 

ควำมเป็นประชำธิปไตยของในหลวงรัชกำลที่	 9	 ซึ่งไม่มีใครรู้	 เวลำไป

บรรยำยผมก็หยิบยกอันนี้มำ	 แม้กระท่ังชื่อท่ีจะแก้	 ต่อไปนี้ ให้ ใช้ค�ำว่ำ	

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	คอืเม่ือรบัสัง่แล้ว	ฝ่ำยเจ้ำหน้ำที่

ต้องไปคดิมำว่ำเหมำะสมหรอืไม่เหมำะสม	และสำเหตแุรกทีต่ัง้ทีส่ภำพฒัน์ 

คอืเหตุผลอะไร	สถำบนัจะไปท�ำซ�ำ้ซ้อนกับกระทรวง	ทบวง	กรม	ไม่ได้	เพรำะ

ฉะนัน้จะมีพระรำชด�ำริโครงกำรอะไร	ต้องเชก็ก่อนว่ำในกระทรวง	ทบวง	

กรมมีโครงกำรไหม	ไม่อย่ำงนัน้สถำบนัก็ใหญ่กว่ำ	ไม่ได้อยู่ใต้รฐัธรรมนญู 

ไปใช้อ�ำนำจเหนือกว่ำกระทรวง	 ทบวง	 กรมไม่ได้	 ถ้ำมีแล้วเรำไม่ท�ำ	 

มฉิะนัน้ประเทศก็ไม่ต้องมรีฐับำล	 มแีต่พระมหำกษตัรย์ิ	 ได้กลบัไปเป็น

สมบรูณำญำสทิธริำชย์ตำมเดมิ		ซึง่ตำมจรงิมนัมรีำยละเอยีดเลก็ๆ	น้อยๆ	

ตอนหลงัก็เลยมีช่ือซึง่หลำยๆ	คนก็ใช้ผดิๆ	อยู	่เช่น	โครงกำรหลวง	เอะอะ

อะไรโครงกำรในหลวงรชักำลที	่ 9	 กเ็รยีกโครงกำรหลวงหมด	 ซึง่ไม่ใช่	

โครงกำรหลวงเป็นโครงกำรกับชำวเขำในภำคเหนอืเท่ำนัน้	ส่วนโครงกำร

ในพระรำชประสงค์มีอยู่	แต่มีในประวตัศิำสตร์	หบุกะพง	เวลำนีก้็ใช้อยู่		

ถัดมำเป็นโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ	 แต่หลังจำกปี	 2524	 

ทกุโครงกำรใช้	“อันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร”ิ	ทัง้หมดเลย	เพรำะฉะนัน้ชือ่

อะไรต่ำงๆ	นีต้้องระวงัให้ดแีละใช้ให้ถกู	พอเรือ่งชือ่เสรจ็	เมือ่พระรำชทำนมำ 
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เรำกต็ัง้ไปตำมนัน้	 พอตัง้ชือ่ตำมนัน้	 โดยควำมจรงิแล้วถ้ำโครงกำรไหน 

เกดิขึน้ก่อนปี	2524	ใช้ช่ือไหนมำก็จะคงไว้ชือ่นัน้	หบุกะพงก็ไม่ได้เปลีย่นชือ่ 

แต่ถ้ำจะเปลี่ยนเป็นอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริก็ได้ ไม่เสียหำย	 ถ้ำชิน 

เรยีกค�ำไหนก็ปล่อยค�ำนัน้ไปก็แล้วกนั	 “ชือ่นัน้ส�ำคญัไฉน”	 ถ้ำเปลีย่นแล้ว 

ไม่ดกีต้็องมำคิดใหม่	ซึง่โครงกำรเขำเต่ำนัน้เป็นโครงกำรส่วนพระองค์จรงิๆ 

เพรำะเป็นเงินของพระองค์ท่ำน

ทนีีเ้ล่ำต่อไปอกีสกันดิ	ตอนทีผ่มดีใจทีส่ดุคอื	ในปี	2526	เช้ำวนัหนึง่ 

พลเอก	 เปรม	 โทรมำท่ีออฟฟิศ	 โทรมำเองตอน	 7	 โมงเช้ำ	 แล้ววันน้ัน 

โชคดเีรำไปท�ำงำน	 7	 โมงเช้ำพอดี	 บอกว่ำ	 เมือ่วำนเข้ำเฝ้ำฯ	 ในหลวง 

รชักำลท่ี	9	พระองค์ท่ำนรบัสัง่ชมคณุ	ให้ฟังรบัใส่เกล้ำฯ	ไว้	รบัสัง่ว่ำ	

“สเุมธเป็นคนด ีสามารถประสานงานกบัคนอืน่ได้ และคนอืน่ก็

อยากทีจ่ะมาประสานงานกลบัด้วย” 

แล้วก็วำงสำยไป	ซึง่นัยคอือะไร	ท่ำนสอนแบบมีควำมหมำย	

หน่วยงานของ กปร. น้ัน จะต้องประสานงานกบัคนอืน่ให้ ได้ 

และหน่วยงานอืน่กอ็ยากประสานงานกลับมาด้วย เราต้องวางตวั 

ปฏบัิติตัวอย่างน้ันให้เป็นไปตามพระราชกระแส

ชือ่เตม็	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำร

อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	(ส�ำนกังำน	กปร.)

ตราเครือ่งหมายเป็นรปู	 “หนมุำนอำสำภำยใต้พระมหำพชิยั

มงกุฎครอบพระอุณำโลมภำยในซุ้มเรือนแก้ว	 มือขวำถือธง	 มือซ้ำย 

ถอืตรี	เหำะลอยอยูเ่หนือเมฆ”
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เพรำะเรำไม่ได้เป็นคนท�ำเอง	 เรำอำศัยมอืคนอ่ืนท�ำทัง้น้ันเลย	 แต่

ต้องท�ำตำมแนวของเรำ	 ทีเ่รำต้องควบคมุตำมนโยบำยและต้องประสำน

กนัอย่ำงไรทีจ่ะให้หน่วยงำนต่ำงๆ	 เขำไม่ฝืนใจทีจ่ะประสำนงำนกลับมำ

ทีเ่รำ	อันนีคื้อประเดน็ส�ำคญั	บำงทเีขำเกรงใจ	ของเจ้ำนำยมำกเ็อำ	แต่

ควำมเต็มใจไม่มี	และประโยคท่ีสองทีท่รงชมว่ำ	และคนอืน่กอ็ยำกประสำน 

งำนกลบัมำด้วย	เพรำะฉะนัน้ค�ำของในหลวงรชักำลท่ี	9	นีต้้องดใูห้ถีถ้่วนเลย 

ทรงชมมำก็ชม	 กปร.	 ส่วนเรำเป็นหวัหน้ำ	 กต้็องรบัผิดชอบ	 ซึง่มีทัง้ผิด 

และชอบ	ต้องเข้ำใจเรือ่งนี้ ให้ดี	

มีคร้ังหนึง่ถกูดอุอก	TV	เลย	วนัท่ี	4	ธนัวำคม	ว่ำท�ำงำนกบัระดับ 

ดอกเตอร์ยงัไม่เข้ำใจเลย	เหตกุำรณ์อะไรรู้ไหม	บำงทีเรำสือ่พลำด	เรำไม่ได้ 

เข้ำใจผิดหรอกเรื่องทฤษฎีใหม่	 คือวันหน่ึงผมผ่ำนท�ำเนียบแล้วมีคนมำ 

เดินขบวน	 เป็นชำวบ้ำนปำกมูล	 (จังหวัดอุบลรำชธำนี)	 เกิดเรื่องเกิด

รำวจำกเงนิเวนคนืช้ำ	 แล้วก็ไปปิดประตรูะบำยน�ำ้ต่ำงๆ	 แต่มส่ีวนหนึง่ 

ของชำวบ้ำนปำกมูลนี้แยกมำท�ำทฤษฎีใหม่กับเรำ	 กลุ่มน้ีก็ไม่มีปัญหำ	

ส่วนเรำด้วยควำมรีบร้อน	 เพรำะพระองค์ท่ำนทรงเปิดโอกำสให้ผม

ที่ถ้ำมีเรื่องด่วนสำมำรถแฟกซ์เข้ำห้องพระบรรทมได้เลย	 ผมก็แฟกซ์

เข้ำไปว่ำมีประชำชนปำกมูลเดินขบวนมำ	 ถ้ำมำท�ำทฤษฎีใหม่สัก	 50	

เปอร์เซ็นต์	 ก็คงจะไม่ต้องมำเดินขบวนมำกันแล้ว	 ก็ ไปตีควำมว่ำท�ำ

ทฤษฎีใหม่แค่	50	เปอร์เซน็ต์	ในขณะทีร่บัสัง่ว่ำท�ำแค่	20	เปอร์เซน็ต์ก็พอ 

นดิเดียวเท่ำนัน้เอง	แล้ววนันัน้ผมบรรยำยอยู่ทีก่ำรบนิไทย	พีณ่รงค์ฤทธ์ิ1 

1	นำยณรงค์ฤทธ์ิ	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยำ	อดตีรองเลขำธกิำรพระรำชวงั
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โทรมำบอกให้เข้ำเฝ้ำฯ	 เดี๋ยวนี้	 ซ่ึงผมก็บรรยำยเสร็จพอดี	 พอไปถึง	 

รบัสัง่ว่ำ	ฉันบอกแค่ท�ำเศษหนึง่ส่วนสีก่พ็อ	ไปเข้ำใจว่ำเป็น	50	เปอร์เซน็ต์

ได้อย่ำงไร	 แต่หลกัการคอืจะผิดจะถกูอย่างไรอย่าไปเถยีง ผมสอน

ไว้เลยว่าเวลาเจ้านายดอุย่าเถยีง ให้รบัฟังอย่างเดยีว	 เพรำะอะไร 

รู้ ไหม	 เพรำะท่ำนเริ่มเล่ำขบวนกำรใหม่หมดเลย	 เหมือนเรำได้เรียน 

ครั้งที่	 2	 ซึ่งโดนดุนิดเดียว	 ก็ทรงอธิบำยใหม่	 ผมเลยแม่นกว่ำเพื่อน 

เพรำะโดนดดุ้วย	โดนสอนซ�ำ้อีกด้วย	ค�ำว่ำ	30-30-30-10	แล้วกล็งมอืท�ำ	 

แง่ประหยดันี	้ให้ประหยัดสัก	20	เปอร์เซน็ต์กพ็อแล้ว	ไม่ต้องประหยัดถงึ 

50-100	 เปอร์เซ็นต์	 เพรำะมันเกินไป	 ผิดวิสัยมนุษย์	 พอดุผมเสร็จ	 

เห็นหน้ำจ๋อยๆ	 ก็เลยพระรำชทำนพระมำหน่ึงองค์	 ผมเลยมีพระ 

มำกกว่ำเพือ่น	เพรำะโดนดแุล้วได้พระบ่อยครัง้กว่ำคนอืน่

ขอเล่ำเรื่องตอนก่อนออกจำกสภำพัฒน์	 สภำพัฒน์นั้นพอจะ 

แยกตวัแล้ว	 มปีระเดน็ส�ำคญัว่ำใครจะมำใครจะไป	 เพรำะว่ำส่วนเดยีว

ของกองวำงแผนเตรยีมพร้อมฯ	เท่ำน้ัน	กองอืน่ถ้ำจะรบัใครเข้ำมำด้วยกเ็ปิด 

ให้สมคัรได้		แต่ผมขอคดัก่อน	แล้วเรำกเ็ลือกบำงคนเข้ำมำ	มบีำงคนขอมำแล้ว 

ผมไม่รับก็เป็นเดือดเป็นแค้นตำมด่ำผมไปที่ต่ำงๆ	 จนกระทั่งทุกวันนี้ 

ทีเ่รำไม่กล้ำรับเพรำะผมรูน้สิยัถ้ำรับเข้ำมำออฟฟิศป่วน	 เพรำะฉะนัน้คัด 

เลือกบุคลำกรนั้นส�ำคัญ	 ขอให้เรำใจแข็งไว้	 อย่ำไปดูว่ำเป็นญำติหรือ 

เป็นเพื่อนให้พิจำรณำกลั่นกรองให้ดีๆ	 เพรำะหำกเกิดเรื่องอะไรขึ้นมำ 

แก้ไม่ไหว	จะกระเทือนไปเยอะแยะมำก	ฉะนัน้ขอให้เข้มไว้	และกำรมอบ

ต�ำแหน่งให้แต่ละท่ำนก็ต้องค�ำนึงเรื่องของกำรบริหำรควำมเหมำะสม 

และกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอืน่ๆ	ด้วย	
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งานเราเลก็แต่สูง กเ็ป็นบทเรยีนทีต้่องบนัทกึให้เกดิควำมเข้ำใจ 

ทกุระยะเพรำะวธิกีำรท�ำงำนจะเปลีย่นไป	เพรำะฉะนัน้ถ้ำไม่ตัง้ตัวให้เข้ำใจ

ตัง้แต่ตอนนี	้ระยะต่อไปจะจบัต้นชนปลำยไม่ถกูและจะไม่รูท่ี้มำท่ีไป	กระท่ัง

ทกุวนันีท้ีผ่มไปบรรยำยที่ ไหนผมจะจบท้ำยด้วยว่ำให้สบืสำน	รกัษำ	ต่อยอด 

ของในหลวงรชักำลท่ี	 10	 แปลว่ำจะสืบสำนทกุอย่ำงทีพ่่อท�ำงำนไม่หยดุ	 

จะรกัษำสิง่ทีพ่่อท�ำไว้แล้ว	 และสิง่ทีพ่่อท�ำไว้แล้ว	 อะไรทีจ่ะต้องพัฒนำ 

ให้ดข้ึีนไปกจ็ะต่อยอด	ถ้ำไปที่ ไหนกอ็ธิบำยให้เขำเข้ำใจด้วย	อย่ำงไรกต็ำม

ให้บนัทึกทุกอย่ำงให้เป็นเอกสำรประวัตศิำสตร์ในกำลข้ำงหน้ำ

ก�ำเนิดมูลนิธิชัยพัฒนำ 

เริม่ถวำยงำนต้ังแต่ปี	2524	พอถวำยงำนไปสักประมำณ	6-7	 ปี	

ในช่วงปี	 2531	 วนัหนึง่ผมตำมเสดจ็อยูท่ีส่กลนคร	 กม็รีบัสัง่ให้เข้ำเฝ้ำฯ	

มพีี่ โด่ง	 องคมนตรกี�ำธน1 และผม	 รบัสัง่ว่ำ	 งำนรำชกำรมนัช้ำท�ำอะไร 

ไม่ทนักำรณ์	ตอนหลงัส�ำนกังบประมำณกเ็ข้มงวดขึน้	จงึใช้เวลำวเิครำะห์มำก 

ท�ำให้ช้ำ	ถงึจะท�ำงำนรัดกุม	แต่ชักช้ำ	ฉะนัน้ท�ำแบบ	 โง	 (NGO)	ดกีว่ำ	 

ให้ไปต้ังมูลนิธ	ิพระรำชทำนมำให้ชือ่ว่ำ	“มลูนิธชิยัพฒันา” 

ท�ำไมถึงชัยพัฒนำ	 เพรำะกำรแก้ ไขปัญหำของผู้คน	 ปัญหำ 

สิง่แวดล้อม	ปัญหำต่ำงๆ	เหมอืนท�ำสงครำม	ต้องต่อสูก้บัปัญหำ	แต่เป็นกำร

ต่อสูท้ี่ ไม่ใช้อำวุธ	เรำจะใช้เรือ่งกำรพัฒนำเข้ำเอำชนะกัน	เพรำะฉะนัน้จงึใช้

1	พลอำกำศเอก	ก�ำธน	สนิธวำนนท์	อดตีองคมนตรี
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ชือ่ชยัพฒันา ก็ให้ไปจดทะเบยีนต้ังมลูนธิิและพระราชทานเงนิมา 3 ล้านบาท 

เป็นเงนิก้นถงุ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้าฯ1 ทรงเป็นประธานบรหิาร ผมเป็น 

เลขาธิการ คุณมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ เป็นรองเลขาธิการ คุณพิมลศักดิ ์

สวุรรณทัต เป็นรองเหรญัญิก และให้คณุเชาวน์ ณศลีวันต์ หม่อมเจ้า

จกัรพันธ์เพญ็ศริ ิจกัรพนัธุ ์คณุปราโมทย์ ไม้กลัด และ พลตร ีประถม บรุณศิริ 

คนที่ ใกล้ชิดของพระองค์ท่านมาดูแลด้านการเงนิ ให้เป็นเหรัญญกิ 

พอจดัตัง้มลูนธิเิสรจ็แล้ว เรากก็ราบบงัคมทลูจะเลอืกใครมาเป็น

นายกมูลนธิ ิและแปลกประหลาดทีส่ดุ ยงัไม่เคยปรากฏมาก่อน รบัสัง่ว่า 

“ฉนัเป็นเอง” เพราะตามปกติต้องตัง้และขอถวายอยู่ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

แต่ชัยพัฒนานี้แปลกมาก รับสั่ง “ฉันสั่งงานเอง” ซ่ึงเป็นโครงการ 

ส่วนพระองค์และในหลวงรชักาลที ่9 ทรงท�าเองเลย แล้วทรงมาประชุมด้วย

พระองค์เอง ทรงส่ังงานท่ีอาคารชัยพฒันาเป็นระยะๆ และรบัส่ังว่า ห้าม

เรีย่ไร ห้ามขอเงนิใคร เพราะถ้าเร่ียไรเราไม่แน่ใจว่าเขาเตม็ใจให้หรอืเปล่า 

เขาอาจให้ด้วยความเกรงใจ เรากน็กึถามในใจว่า ถ้าเราไม่เรีย่ไรเราจะเอา

เงนิมาจากไหน ก็เหมือนเดาค�าถามในใจเราได้ ทรงให้เราเล่าให้สาธารณชน 

ฟังว่าเราท�าอะไรบ้าง และประชาชนเขาเกดิศรทัธากจ็ะเอาเงนิมาให้เราเอง 

เพราะฉะนัน้จงึมวีารสาร มฝ่ีายประชาสมัพันธ์ ไว้เอาเรือ่งไปลง หรอืออก

สือ่ทีวี บางคนเชิญให้ไปต้ังโต๊ะ ต้ังกล่องรบัเงนิหน้างานเพือ่ฉลองวนัเกดิ แต่

เราไม่เอา เขาก็ไปฟ้องพระองค์ท่านว่าชยัพฒันาหยิง่มาก จะให้มารบัเงนิก็

1 สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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ไม่มำ	พระองค์ท่ำนเลยมำติเรำว่ำเขำให้ท�ำไมไม่ไปรบั	เรำกท็ลูว่ำเขำให้ไป

ตัง้โต๊ะรบัเงิน	ไม่ใช่ไปรบัเงินเฉยๆ	เหมือนในหลวงรชักำลท่ี	9	ไปประทบั

นั่งขอเงินใคร	 ซึ่งขัดกับพระบรมรำโชบำย	 เพรำะฉะน้ันจึงไม่สำมำรถ 

ท�ำอะไรได้	นอกจำกคนอ่ืนเขำจดัให้เรำ	เรำกเ็ลยมำเน้นทีก่ำรเล่ำเรือ่งผ่ำน 

วำรสำร	 ผ่ำนสื่อต่ำงๆ	 แล้วเวลำใครมำ	 เรำก็อธิบำยว่ำท่ำนเอำมูลนิธิ 

ชยัพฒันำไปตัง้รบัเงนิหน้ำงำนเหมอืนเอำในหลวงรชักำลที	่9	ไปนัง่โต๊ะรบัเงนิ 

ไหวหรอื	ท่ำนเข้ำมำบรจิำคให้เรำได้เลย	และออกใบเสร็จรบัเงนิได้ทนัที

ต้ังมูลนธิชัิยพฒันำในปี	2531	ผมเกษยีณในปี	2542	ซึง่ในระหว่ำง	

2531-2542	ผมด�ำรงต�ำแหน่ง	2	ต�ำแหน่ง	ข้อดเีกดิขึน้อย่ำงไร	หมำยควำม

ว่ำผมมีกระเป๋ำเงิน	2	ข้ำง	สร้ำงถนน	สร้ำงสะพำนรอผ่ำนงบประมำณได้

ให้	กปร.	ไปเลย	ครัง้หนึง่มีโทรศพัท์จำกขอนแก่นมำถงึ	แจ้งว่ำ	สมเดจ็ 

พระกนิษฐำธริำชเจ้ำฯ	ทรงพบว่ำ	คนในหมูบ้่ำนประมำณ	60	ครอบครวั	 

อดข้ำว	ไม่มีข้ำวกิน	แล้วทำงรำชกำรยังไม่ได้ขนข้ำวไปให้	จดักำรด่วนได้ไหม 

เลยบอกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอเบิกข้ำวจำกคลังจังหวัดออกมำก่อน	 

ใส่เป็นถงุ	ถงุละ	5	กิโลกรมั	จะอยู่ได้	1	อำทติย์	เอำไปแจกคนละถุง	แล้ว

คดิเงนิมำว่ำเท่ำไหร่	 สกัประเดีย๋วผมจะให้คนของผมออกเดนิทำงไปจ่ำย

เงนิค่ำข้ำวเลย	 และไปเอำรถ	 GMC	 ตชด.แพก็ขึน้รถไป	 เชือ่ไหมว่ำท่ำน

สัง่ตอน	6	โมงเช้ำ	พอ	6	โมงเยน็ข้ำวถงึมอืประชำชนหมดเลย	นีค่อืสิง่ที่

หน่วยรำชกำรท�ำไม่ได้
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เหตุกำรณ์ที	่2	สกัประมำณ	4	ทุม่	คณุอำทร	จนัทรวิมล	โทรมำแจ้ง

ว่ำ	มคีณุครตูดิอยู่ในซำกโรงแรมถล่มที่ โครำช	แต่เข้ำไปช่วยไม่ถึง	อยำกได้

เครือ่งเจำะพกพำ	10	อัน	ซึง่รำคำอนัละ	3	หมืน่บำท	แล้ว	4	ทุม่	จะให้ไป

ขออนมุตัทิี่ ไหน	ผมเลยตดัสนิใจให้ไปสัง่ซือ้เลยแล้วค่อยเก็บเงนิทีหลัง	ซึง่ก็

ช่วยมำได้	2	คน	อันนีคื้อจดุเด่นของชยัพัฒนำ	และทำง	กปร.	กเ็หมือนกนั	

บำงทีเงนิชดเชยประชำชนในเขตพืน้ทีบ่ำงแห่งเบกิล�ำบำก	 คอืท่ำนให้เอือ้ 

กนัเงนิ	2	กระเป๋ำนีท้ี่ ให้คนเดยีวเป็นตอนนัน้	หำกอนัไหนเรว็เอำกระเป๋ำนี้ ไป 

อนัไหนรอได้เอำกระเป๋ำนี้ ไป	 ให้ประสำนกนั	 ซึง่พระองค์ท่ำนมรีบัสัง่ให้

มำอยูด้่วยกันเพรำะกำรนี	้ทำงด้ำน	กปร.	ถ้ำรบัฎีกำมำกจ็ะเชญิมำทีเ่รำ 

ให้ ไปแบ่งงำนกัน	 ทำงด้ำนเรำพอไปเจองำนอะไรที่เป็นสำธำรณะก็ส่ง

ให้	 กปร.	 ต้องเดนิไปด้วยกนั	 เพรำะเป็นหน่วยงำนเป็นเครือ่งมอืทีท่รง

สร้ำงขึน้	 ด้ำนหนึง่รำชกำรสร้ำง	 อกีด้ำนหนึง่ทรงสร้ำง	 เอำ	 2	 ด้ำนนี้ 

มำประกบกัน	ผลสุดท้ำยงำนส่วนรวมของพระองค์ท่ำนกจ็ะได้เดนิไปด้วย

ควำมรวดเรว็	

ทรงออกแบบตรำสัญลกัษณ์มำ	 แต่เดิมเป็นตัวโล่ลอยๆ	และมขีอง	

4	อย่ำง	คือ	พระแสงขรรค์ชัยศร	ีธงกระบีธ่ชุ	พระมหำสงัข์หล่ังน�ำ้	และ

ดอกบวั	ผมเห็นว่ำเรยีบๆ	เลยขอพระรำชทำนพระมหำพชิยัมงกฎุประดบั 

ข้ำงบน	 และเป็นช่อเขียนว่ำมูลนิธิชัยพัฒนำด้ำนล่ำง	 พระองค์ท่ำนก็

พระรำชทำนพระบรมรำชำนญุำตเพรำะดสูวยงำมขึน้	 ส่วนควำมหมำย

ของสัญลกัษณ์ในนัน้คอื
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พระแสงขรรค์ชยัศร	ีเป็นสญัลักษณ์อำวุธประจ�ำพระองค์	หมำยถงึ

กำรศกึครัง้นีพ้ระองค์ท่ำนจะทรงน�ำทพัเองซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูข้่ำงพระวรกำย

ตอนประทับบนเสล่ียงในวันพระรำชพิธบีรมรำชำภเิษก	

ธงกระบ่ีธุช เป็นธงท่ีน�ำทัพไปสูช่ยัชนะ	 และถำมว่ำใครเป็นทหำร	

พระองค์ท่ำนปรำรถนำเหลอืเกนิให้คนไทยทกุคนตำมมำช่วยพระองค์ท่ำน

รบด้วย	นยัของธงกระบีธ่ชุเป็นอย่ำงนี	้และก�ำลงัของทัง้สองนัน้	คอืแม่ทัพ

และกองทัพท�ำให้เกิดผลแห่งชัยชนะสองอย่ำง	ผลแรกคือ

พระมหาสงัข์ หลัง่น�ำ้สูแ่ผ่นดนิ	 คอืควำมเจรญิงอกงำม	 หรอืจะ

เรยีกว่ำควำมร�ำ่รวยก็ได้	แต่ควำมเจรญิงอกงำมในกำรพฒันำน้ัน	ต้องมี

ดอกบัว	 คือ	 คุณธรรมประกอบด้วย	 ต้องซื่อสัตย์	 สุจริตและมี

คณุธรรม	ไม่ใช่รวยเพรำะคดโกง	หรอืท�ำลำยบ้ำนท�ำลำยเมอืง	
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แหล่งเรียนรู้พระราชทาน
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ตรงไหนดี : ภูมิสังคมย่อส่วน

ท่านจักร (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพนัธ์เพญ็ศริ)ิ อดีต 

ทีป่รกึษา กปร. องค์แรกได้รบัพระราชกระแสกน็�ามาถ่ายทอดผม บอกว่าม ี

รบัสัง่ให้จดัตัง้ศนูย์ศกึษา ในครัง้แรกพระราชทานมาแค่ 3 ค�า เท่านัน้ 

“ศนูย์ศึกษา” ในฐานะท่ีเราเคยอยูส่ภาพฒัน์1  กน็กึถงึค�าว่า R&D2  เรา

หลายคนก็สรปุว่าเป็นศูนย์ R&D แต่ผดินะ ไม่ใช่ ซ่ึงเป็นความเข้าใจผดิ 

ตอนแรกเข้าใจว่าเป็น R&D ไปกราบบงัคมทูลครัง้แรก R&D ใช่หรอืไม่

พระพทุธเจ้าข้า และได้พระราชทานต่อมาอกีค�าหนึง่ “ศนูย์ศกึษาการ

พฒันา” นัน่คอื Research (วจัิย) และ Development (พฒันา) ท�าไป

พร้อมกัน ได้ผลอย่างไรมาค่อยน�ามาขยาย น่ันคอื ศนูย์ศึกษาการพฒันา 

การพัฒนาท้ังหมดท่ีพระองค์ท่านทรงท�ามาตลอด 35 ปี ถงึเวลาจะต้อง

สรปุ เพราะฉะน้ันอย่าเข้าใจผดิว่าศนูย์ศกึษาการพฒันา คือศนูย์ R&D 

แต่เป็นกระบวนการศกึษาในภาคต่างๆ ในลกัษณะ ภมิูสงัคม โดยวจิยั 

ไปพัฒนาไปพร้อมกัน ซึ่งพระราชทานค�าอธิบายตามมาในตอนหลัง  

เพราะแต่ละศูนย์ฯ นัน้ ภูมิสังคมไม่เหมอืนกนัเลย

หากสังเกตผมรบัต�าแหน่งปี 2524 ศูนย์ฯ ทกุศนูย์เริม่ในปี 2525 

เกอืบทัง้สิน้ จงึได้บอกว่าเริม่ลดัขัน้ตอนท�า ดร. (ปรญิญาเอก) ก่อนเลย คือ

สรปุงานท่ีพระองค์ทรงท�าตลอดระยะเวลา 35 ปี แล้วบรูณาการทัง้หมด

ให้มาอยู่ในศูนย์ฯ ให้ได้ ยุง่ยากต้ังแต่เริม่หา ท่ีตรงไหนเหมาะทีจ่ะสรปุ

1 ส�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
2 Research and Development การวจิยัและพฒันา
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กจิกรรมในภมูภิาคนัน้ให้ได้ ไม่ใช่ทีว่่างตรงไหนก็ไปเอาตรงนัน้ ความยุง่

ยากเร่ิมต้ังแต่ตอนแรก ท่ีแคบๆ เลก็ๆ ทีจ่ะสามารถแสดงถงึลักษณะของ

ทัง้ภูมภิาคนัน้ๆ แม้แต่การเลอืกพืน้ทีก่แ็สดงถงึพระอจัฉรยิภาพ พวกเรา

ไม่ได้เลอืก ทรงเลือกเองทุกแห่ง ทัง้ 5 แห่ง ส่วนแห่งที ่6 เป็นงานพิเศษ 

ห้าแห่งทรงเลอืกหมด แล้วเป็นพืน้ทีย่่อส่วนจ�าลองภมูปิระเทศทัง้ภมูภิาค

มาอยูต่รงนัน้ ถ้าใครไม่รูเ้รือ่งแผนที ่ไม่รู้เรือ่งภมิูศาสตร์ เลอืกไม่ได้หรอก

จะสังเกตเห็นได้ว่า แต่ละแห่ง ลกัษณะจะไม่เหมอืนกนัเลย เหมอืน

กับภูมิสังคมย่อส่วนของพื้นที่แต่ละภาค ส่วนเขาหินซ้อนนั้นเกิดขึ้นก่อน 

แต่เป็นศูนย์พัฒนาธรรมดา พจิารณาแล้วงานลกัษณะเดยีวกนั จึงเปลีย่น

ชื่อจาก ศูนย์พัฒนา เป็น ศูนย์ศึกษา และยกให้เป็นแห่งแรก ดังนั้น  

ศนูย์ศกึษาการพัฒนา จงึมี 6 แห่ง

หลักการของ “ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ”

ภารกิจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

คอือะไร 

หนึง่ เป็นสถานทีเ่รยีนรูข้องราชการ สอนข้าราชการว่า การท�างาน

ร่วมกันนัน้ท�าอย่างไร เพราะหน่วยราชการต่างกระทรวง ต่างกรม ต่างกอง 

มกัจะแยกกันท�า แม้กระทรวงเดยีวกนัแต่ต่างกรม บางทกีย็งัไปคนละทิศ

คนละทาง ประชาชนได้รบัความล�าบากมากเพราะเข้าหาการบรกิารได้ยาก 

สอง เป็นพพิธิภัณฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ ท�าไมถึงมชีวิีต เพราะมกีาร

เปลีย่นแปลงตลอดเวลา อย่างศนูย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ เริม่จากเป็นป่าโปร่ง
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แล้วไปเป็นป่าเบญจพรรณ จนกลายเป็นป่าดิบชื้น มีการเปล่ียนแปลง 

ไม่คงท่ี มีการเจรญิเติบโต หรอืมีการพฒันา เปลีย่นแปลงในทางทีด่ข้ึีน 

สาม เป็นสถานท่ีให้ข้าราชการมาท�างานร่วมกนัแบบ One-stop 

Service เป็นเกษตรกรนียุ่้งยากมาก จะเอาดนิมาตรวจสถานพีฒันาทีด่นิ

อยูมุ่มหนึง่ เข้ามาทัง้ทอียากได้พนัธุข้์าวสกัถงุแต่สถานข้ีาวก็อยู่อกีแห่งหนึง่ 

อยากได้พนัธุป์ลาสถานปีระมงก็ไปอยู่อกีท่ี กว่าจะได้ของครบ ต้องจ่าย 

ค่ารถไปไม่รูเ้ท่าไหร่ ศนูย์ราชการท่ีแจ้งวัฒนะ หรอืทีเ่ชยีงใหม่กมี็ แต่ไม่ใช่ 

ศูนย์บริการ ศูนย์ราชการแบบนั้นคือเอาหน่วยงานราชการมาท�างาน 

แห่งเดยีวกัน แต่ไม่ใช่ศูนย์บรกิารส�าหรับประชาชน จะขอใบอนญุาตอะไร

สกัใบได้ไหม ขอใบขบัขี่ ได้ไหม ขอท�าบตัรประชาชนได้ไหม แต่ทีศ่นูย์ศกึษาฯ 

เป็น One-stop Service ต้องการปฏริปูการให้บรกิารของราชการมาอยู่

ร่วมกนั ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้วย ทัง้เจ้าหน้าทีแ่ละอปุกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ  

ก็ ใช้ร่วมกันได้เป็นการประหยัดงบประมาณและให้ความสะดวกแก่

ประชาชนในการรบับรกิารจากรัฐ 

ถ้าใครถาม ท�าไมไม่สร้างเยอะๆ กต้็องขอบอกว่า พระองค์ท่านไม่ใช่ 

รัฐบาล ไม่ใช่กระทรวง ได้แต่ท�าตัวอย่างให้ดูเท่านั้น หลักนี้ต้องจ�าไว้  

อย่าไปล�า้ซ�า้ซ้อนกับราชการ น่ีเป็นหลักการตัง้แต่แรกเลย ทกุพระราชด�าริ 

ต้องมกีารตรวจสอบก่อนว่ามหีน่วยงานไหนท�าไหม ถ้ามเีราไม่ท�า เพราะไม่

อย่างนัน้สถาบันจะไปก้าวก่ายหน่วยงานราชการ นอกจากหน่วยราชการ 

มาขอว่า โครงการนี้เร่งด่วน ประชาชนมีความจ�าเป็นแต่งบยังไม่มา  

ขอมาเป็นโครงการแบบนี้ ได้ พอได้ มเีหตุมผีลอธบิายได้ 
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One-stop Service Model 

ผลส�ารวจ 6 ศูนย์ฯ เจอดนิ 6 อย่าง เพราะฉะนัน้การบรหิารแต่ละ

อย่างของพระองค์ท่านทรงอัจฉรยิะมาก ทรงเลอืกพืน้ที ่6 แบบไม่เหมอืน

กนัเลย ดนิ น�า้ ลม ไฟ ต่างกัน ย้อนกลับไปในสิง่ท่ีทรงสอนเรือ่งภมูสัิงคม 

แต่ละแห่งจะมลีกัษณะจ�าเพาะของเขา เพราะฉะนัน้จะถอดบทเรยีนให้จบ

ต้องเรยีนทัง้ 6 ศูนย์ เพราะแต่ละศูนย์จะไม่เหมอืนกนั แต่หลกัการอย่างหนึง่

ทีเ่หมอืนกนัคือ เป็นแหล่งให้บรกิารเบด็เสรจ็ท่ีจดุเดยีว ท่ีเราชอบพดูกันคือ 

One-stop Service เพราะจดุอ่อนของข้าราชการนัน้ไม่สามารถเอือ้อ�านวย

ความสะดวกให้ประชาชนได้ เพราะเราแยกกันอยู่หมดเลย กรมชลประทาน

ไปทาง กรมป่าไม้ไปทาง ข้าวไปอีกทาง พืชไร่พชืสวนไปทาง ทีน่าทีดิ่น 

ไปทาง ไม่เคยอยู่ด้วยกัน

ศนูย์จรงิๆ ม ี6 แห่งเท่านัน้ ทรงปฏริปูระบบราชการให้ดเูลย 15-16 

หน่วยงานไปรวมอยู่ทีเ่ดยีวกนั รวบรวมการบรกิารให้ประชาชนโดยไม่ต้อง

ตระเวน เพราะกว่าจะได้ของครบกต้็องตระเวนทัว่ไปหมด แล้วแต่ละแห่ง

บางทอียู่ไกลกันมาก ประชาชนได้รบัการบรกิารล�าบากล�าบนอย่างมาก 

ทรงท�าให้ดแูละท�าให้เป็น One-stop Service แล้วค่าใช้จ่ายกล็ดลง เพราะ

ม ี15 หน่วย ค่าใช้จ่ายมันกเ็ป็น 15 ยนูติ แต่พอรวมเป็นหน่ึงแล้วนีค่้าใช้จ่าย

ลดได้มาก ไม่ต้องมีรถ 15 คนั ไม่ต้องมรีถแทรกเตอร์ 15 คนั เจ้าหน้าที ่

ไม่ต้องคูณด้วย 15 ก็น้อยลงทุกอย่าง และช่วงตอนตั้งใหม่ๆ ก็ชื่นชม 

กนัใหญ่ แต่พอตอนหลงัแนวความคิดดงักล่าวนี้ ไม่ได้รับการปฏบิตั ิมาดงูาน

เฉียดๆ แต่หน่วยราชการไม่ได้น�ากลับไปปฏบิติั ไม่ได้ท�าให้สถานการณ์ 
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ดขีึน้ เดีย๋วนีก็้เหมือนกันก็แยกกันอยู ่ไม่มท่ีีแห่งเดียวจะเบ็ดเสรจ็ได้ ซึง่ได้

ทรงแสดงให้ดอีูกว่า หลกัการนัน้ก็คอืให้เรารูจ้กัใช้ ดนิ น�า้ ลม ไฟ อย่าง

สมบรูณ์ และวิธแีก้แต่ละอย่างก็แตกต่างไปตามภมิูประเทศ

ก�าเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 เมื่อเริ่มต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

เสดจ็ฯ ไปท่ีแรกคอื ห้วยทราย เริม่ก่อนแต่เสรจ็ทหีลัง เพราะมปัีญหา 

หลายเรือ่ง ประชาชนไม่ยอม เดนิขบวนขดัขวางเพราะบางกลุม่เสยีประโยชน์  

และรกุทีด่นิอยู่แต่เรากว่็าของเราไปเรือ่ยๆ ก็เลยกระโดดไปศนูย์ฯ พิกลุทอง 

เลย รบัสัง่ว่า “ภาคใต้มีโครงการเยอะนะ แต่เวลามแีขกมาไม่รู้จะเอา

โครงการไหนไปโชว์เขา ให้พาไปเทีย่วก็ไม่รูจ้ะพาไปที่ ไหน เพราะ

มันกระจัดกระจายเป็นโครงการเล็กโครงการน้อย ฉะนั้นให้ ไป

ตัง้ศนูย์ศกึษา” และทรงชีพื้น้ที่ ให้เลย เอาหน้าวงั1 นีแ่หละ สะดวกด ี

ใครมาใครไปก็จะได้ลงไปเท่ียวตรงนัน้ ให้ดูเป็นทางการเลย ตอนนัน้กง็งๆ 

อยู ่ พ้ืนท่ีก็เป็นท่ีน�า้ท่วม มีท่ีนดิเดยีว รบัสัง่ว่าถ้าไม่พอให้ไปซือ้ท่ีเพิม่เตมิ 

ตรงนีต้้องเอ่ยถงึคนคนหนึง่คือ ผูว่้าชติ นิลพานชิ2 ถ้าไม่ได้ผูว่้าชติ ศนูย์ฯ 

พกิลุทอง จะส�าเรจ็หรอืไม่ ยังไม่รูเ้ลย เวลาใครท�าอะไรให้เรา ต้องจ�าให้ได้นะ 

เพราะต้องให้เกยีรติเขา งานหลายอย่างเราต้องพึง่คนอืน่ ผูว่้าชติขยนัมาก 

1 พระต�าหนกั ทักษณิราชนเิวศน์ จงัหวดันราธวิาส
2 นายชติ นลิพานชิ อดตีผูว่้าราชการจงัหวัดนราธวิาส
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เมือ่มีพระราชกระแสให้ซือ้ทีเ่พิม่ กด็�าเนนิการเลย เป็นผูว่้าทีข่ยนัทีส่ดุ 

เท่าทีผ่มเคยเหน็มา ประชมุประชาชนก็ไปร่วมด้วย มีบางคนลกุขึน้ค้าน 

เพราะบางคนไม่เหน็ด้วย  ผูว่้าชติก็ใจเยน็มาก พดูตะล่อมอธบิายไปเรือ่ยๆ 

และน่าอัศจรรย์มาก จ�าได้ว่าใช้เวลาไม่นาน ไม่ถงึปีกซ็ือ้ทีด่นิได้ ชาวบ้าน

ยอมขายให้ 

 เนือ่งจากสถานการณ์ไม่ค่อยปกตนิกั แต่ไม่รุนแรงเท่าปัจจบุนั  

จึงด�าเนนิการอย่างรวดเรว็ ออกแบบเสรจ็ก็ให้ทหารช่าง หรอืหน่วยทหาร

พัฒนาด�าเนินการ ทหารพัฒนาท�างานทั้งกลางวันกลางคืน มีชาวบ้าน 

มาร้อง อันน้ีแสดงให้เห็นถงึความเรว็ การท�างานตอนกลางคนื การวดั

ต่างๆ ก็ไม่แม่นย�า ชาวบ้านมาร้องบอกว่าท�าถนนผ่าเข้าไปหน้าบ้านเขา 

กินที่หน้าบ้านเขาไป ต้องไปเจรจาเอาเงินชดเชยไปให้ ท�าเร็วเกินไป  

ชาวบ้านต่ืนมาตอนเช้ามีถนนตัดผ่านสนามหน้าบ้าน ที่หายไปครึ่งหนึ่ง  

ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไร แต่เอาเงินไปใช้เขา ความรวดเร็วบางที 

กต้็องระมัดระวังเหมือนกัน 

ศูนย์ฯ พกิลุทอง1 ถอืเป็นงานที่ โหดมาก เพราะเจอปัญหาร้อยแปด 

ไม่ใช่ปัญหาดนิอย่างเดียว มีบนัทึกที่ ได้พระราชทานมาเป็นกระดาษ 1 แผ่น 

พมิพ์ด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ ทรงวิเคราะห์ดนิแต่ละแห่ง ทรงพถิพีถินั

อย่างมาก รู้สภาพดนิทีน่ัน่ ลกัษณะดนิเป็นอย่างไร มปัีญหาซบัซ้อน ไม่เคย

เจอที่ ไหนดนิมปัีญหา น�า้มปัีญหา สภาพแวดล้อมมปัีญหา และเป็นปัญหา

ทีแ่ปลกด้วย อันเป็นท่ีมาของค�าว่า พร ุเราก็ไม่รูจั้กมาก่อนว่าพรคุอือะไร 
1 ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จงัหวดันราธวิาส
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 ก่อนท่ีจะมาท�าท่ีพกุิลทองนัน้ พระองค์ท่านก็ได้ลองไปขดุคลอง 

มโูนะเพือ่ลองระบายน�า้ออก เพราะทีม่โูนะเป็นพืน้ทีแ่ช่น�า้ซึง่ใน 3 จังหวดั 

ยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส มีเกือบ 5 แสนไร่ทีท่�าประโยชน์อะไรไม่ได้เลย 

ท�าทดลองเพื่อศึกษาดูว่าจะแก้ไขต่อไปอย่างไร ทรงวิเคราะห์ทุกอย่าง

และบันทึกไว้

 เริม่สร้างศูนย์ฯ ก็ได้สร้างอ่างเกบ็น�า้ใกล้บ้าน รูส้กึเครือ่งมอืที่

ทรงใช้ตลอดเวลาในการแก้ไขปัญหาดนิลกัษณะต่างๆ กค็อื เอาน�า้เป็น

ยาอย่างเดยีว ทรงใช้ต�ารบัเดียวกัน จ�าได้ว่าอ่างเก็บน�า้ใกล้บ้าน ปีแรกใช้ 

ไม่ได้เลย น�า้เป็นกรดอย่างแรงทีส่ดุ ทรงบอกให้ระบายออกไป รอน�า้ฝนใหม่ 

เหมือนซกัผ้า ท�าอย่างนัน้อยู ่3 – 4 ปี ก็ค่อยๆ ไล่กรดก�ามะถนัให้จางลง 

จนกระท่ังคุณภาพน�า้เริม่ดขีึน้เรือ่ยๆ กเ็ริม่ใช้การได้ อย่างทีส่องถัดไปก็

เริม่ขดุคลองน�า้แบ่ง โดยแบ่งแยก น�า้มีกรดไปซีกหน่ึง น�า้จืดไปอกีซีกหน่ึง

 สดุท้าย ศูนย์ฯ พกุิลทองทีม่ปัีญหาเรือ่งดินเป็นหลัก พระเอกคือ

ผูอ้�านวยการศนูย์ฯ มาจากกรมพฒันาทีด่นิ จะเห็นว่าผูอ้�านวยการศนูย์ฯ 

นัน้ไม่ได้มาจากท่ีเดยีว แล้วแต่ภารกจิของศนูย์ศกึษาฯ นัน้ๆ ว่าหนกัไป 

ทางไหน ตรงน้ีเป็นเรือ่งดนิ กรมพฒันาทีดิ่นกร็บัไปด�าเนนิการ

ครองแผ่นดิน 54

47-64 ����� 3 (����) NEW 3.indd   54 25/11/2565   14:55:45



ย้อนกลบัไปศนูย์ฯ ห้วยทราย1 ตามกฎหมายพืน้ท่ีเป็นเขตอภยัทาน

สตัว์ ตัง้แต่สมัยรชักาลท่ี 6 ท่ีเรยีกห้วยทราย ไม่ใช่มทีราย แต่เป็นเน้ือทราย  

เพราะฉะนัน้ตราของห้วยทรายในตอนแรกจงึมรูีปเน้ือทราย (กวางชนิดหน่ึง) 

มีเน้ือทรายเต็มเลย ก็เลยมีโครงการขยายพันธุ์เนื้อทรายเพาะออกมา 

หลายร้อยตัว พืน้ท่ีน้ีส�านกังานทรพัย์สนิพระมหากษัตรย์ิดแูลอยู ่ แต่คน

บกุรกุเข้ามาเต็มพืน้ที ่ มเีรือ่งของอทิธพิล สูกั้นหลายปี รนุแรงถงึขนาด

มีการเขียนจดหมายไปฟ้อง UN (องค์การสหประชาชาติ) วันเสด็จฯ  

วนัหนึง่มีแผนจะน�าคนไปนอนขวางถนน ขวางขบวนเสดจ็ฯ แต่ไม่ได้ท�า  

บางคร้ังต�ารวจก็เอาไม่อยู่ มีเจ้าหน้าทีบ่าดเจบ็และเสยีชวีติ 

การด�าเนนิโครงการตอนต้น อย่านึกว่าจะราบร่ืนเรยีบร้อย มกีาร

ตายเกิดขึ้น แม้กระท่ังตัวเราเองก็เกือบแย่ ก็มีการกล่ันแกล้งมาเร่ือย  

พอโครงการห้วยทรายเริม่ด�าเนนิการฝ่ายเสยีประโยชน์ มญีาตทิ�างาน 

อยู่ในหน่วยงานแห่งหนึง่กแ็กล้ง มาขอทุบเสาดเูหลก็ข้างในเพือ่กลัน่แกล้ง 

จ�าเป็นต้องโทรหาผู ้บริหารของหน่วยงานนั้นก็รับทราบว่าไม่ ได้ม ี

ค�าสัง่ให้ไป

 ปัญหาถดัมา ห้วยทรายนีเ่จอปัญหาหนกัหนาสาหสั หนกัมาก

ทีส่ดุใน 6 ศูนย์ วันดคีนืด ีมีสนามกอล์ฟมาล้อมรอบและดักทางน�า้หมด 

มกีารบกุรกุเข้าไปเอาท่ีป่าสงวน ตามมต ิ ครม. ไปออกโฉนดกนั โดยม ี

เจ้าหน้าท่ีเกษียณไปแล้วร่วมด้วย เราสบืรูม้า กบัแดง (พล.ต.ท. ธรีเดช  

รอดโพธ์ิทอง อดตีผู้อ�านวยการศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ) นีเ่ราใจถงึ 
1 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดเพชรบุรี
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เหมือนกัน พอตกกลางคนื เอารถแทรกเตอร์ไถเลย ไถเป็นถนนรอบอ่าง 

ใครข้ามถนนมา เจอกัน นักเลงมาก็นักเลงไป ไม่รู ้ผ่านมาได้ยังไง  

ยุคน้ีสบายขึ้นเยอะ ตอนนั้นถึงขนาดจะฆ่าฟันกันเลย ตื่นเช้ามามีถนน 

กัน้เป็นเส้นแดง ผ่านเข้ามากจ็ดัการเลยเจอมาทุกแบบ บางทีเราเจอปัญหา

ต้องใช้ความสุขุม ใช้กลยทุธ์กลเม็ด และเครือ่งไม้เครือ่งมอืนานาประการ 

คนบางประเภทก็ต้องเข้าหา จนผลสุดท้ายเกดิความส�าเรจ็

ในสมัยก่อนคนท่ีเป็นผูอ้�านวยการศนูย์ฯ ไม่กรมชลประทาน กก็รม

พฒันาท่ีดนิ แต่ท่ีนีเ่ป็นต�ารวจตระเวนชายแดน เพราะมพีระราชประสงค์

ให้เป็นที่ฝึกของ ตชด.ด้วย เนื่องจาก ตชด. ต้องท�างานกับประชาชน  

ผลสดุท้าย ห้วยทรายกผ่็านอปุสรรคมากมายมาได้ และเน้นหนกัไปในเรือ่ง

ป่าไม้เพราะทรุดโทรมไปหมด รบัสัง่ว่า ตัง้แต่เขตชะอ�าเรือ่ยลงใต้ไปถงึ

กยุบรุ ีชาวบ้านตัดไม้ท�าลายป่า สมัยผมเดก็ๆ ผ่านไปแถวนัน้ ขากลบัต้อง 

ซือ้ถ่าน เขาวางขายอยูข้่างทางเต็มไปหมด ซือ้เป็นกระสอบๆ แสดงว่า 

ตดัไม้ท�าลายป่ากันเยอะมาก จงึรบัสัง่ว่า อกีหน่อยกเ็ป็นทะเลทราย ถ้าเรา

ไม่ท�าอะไร แล้วถ้าไปอ่านในเอกสารที่ ได้พระราชทานมา จะเหน็ว่าลกัษณะ

ดนิเป็นดนิทราย ดนิแห้งรมิทะเล ท�ายากทีส่ดุเลย แต่ผลสดุท้ายกท็�าได้

ส�าเรจ็ ทีแ่ห้งแล้งกก็ลบัคืนมาอดุมสมบรูณ์ ตอนนีก้ก็ลายเป็นป่า หลงัจาก

กระบวนการต่างๆ เกดิขึน้ กต้็องเอ่ยชือ่คนคนหนึง่คอื พีอ่าร ีสวุรรณจนิดา1 

คนน้ีก็ทุ่มเทมาก แต่ละแห่งก็จะมีพระเอกอย่างนัน้แหละ

1  ว่าทีร้่อยตร ี อาร ี สวุรรณจนิดา อดตีป่าไม้จงัหวดัเพชรบรุ ี และอดตีผูเ้ชีย่วชาญด้านการ 
 ป่าไม้และระบบนิเวศ ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ จงัหวดัเพชรบรุี
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ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้1 มี ดร. ผูเ้ชีย่วชาญปศสัุตว์มากราบบงัคมทลู 

ว่าพ้ืนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงวัว รับสั่งว่า ต้นไม้ก็หายไปหมดแล้ว 

เลีย้งววักต้็องตดัต้นไม้เพือ่สร้างทุง่หญ้า ฉะนัน้ลองไปด ูตอนแรกผมไปกบั 

ท่านจักรไม่มอีะไรเลย เข้าไปในทางธรรมชาตท่ีิขรขุระ เข้าไปอยู่ครึง่ชัว่โมง 

ต้องรบีออกมา มนัร้อนมากขนาดทีอ่ยู่รมิถนน ไม่มคีนบกุรกุแม้แต่คนเดยีว 

เพราะนอกจากความแห้งแล้งแล้ว ไม่มีอะไรเลย ไม่มต้ีนไม้เลย จ�าได้มเีพงิ 

ส�าหรับให้คนเลี้ยงวัวมาพักแล้วก็ต้อนวัวไปต่อ ดินเป็นก้อนหินหมด 

เรากเ็อาใส่ถุงกลบัมากราบบงัคมทลูว่า แย่พระพทุธเจ้าข้า มีแต่ก้อนหนิ 

ทอดพระเนตรแล้ว รบัส่ังว่า ใครว่าหนิ นีม่นัดนิ แต่มนัแห้งแล้งจนกระทัง่ 

กลายเป็นหิน ท่ีเรยีกว่าดนิดาน ตอนหลงัถึงได้รูจั้ก รบัสัง่ว่า ลองเอาไป 

แช่น�า้ดซู ิ เดีย๋วพรุ่งนีเ้ช้ามันก็ละลายกลายเป็นดนิ ไม่เป็นไร จะท�าให้มนั

กลบัมาเขยีวให้ได้ จงึเป็นท่ีมาของฝายชะลอน�า้ 

เวลาจะท�าอะไร ไม่ใช่ฟ้ืนฟปู่า ท�าแบบทีเ่ขาท�ากนั อุม้ต้นไม้ลงหลมุ 

ไม่ใช่บนความรูอ้ย่างแท้จรงิเลย ดนิ น�า้ ลม ไฟ แถวนัน้ปลกูเท่าไหร่ไม่มี

ขึน้เลย แห้งแล้งมาก เพราะฉะนัน้ก่อนอืน่ต้องสร้างอาหารให้ต้นไม้ก่อน 

รบัสัง่ให้เริม่สร้างอ่างเก็บน�า้ เริม่สร้างน�า้ก่อน แต่ก็ไม่พอ อกีวันจงึบอก

ให้สร้างฝายชะลอน�า้ ก็ให้กรมชลประทานท�า ไปเจอพืน้ทีม่ร่ีองน�า้ห้ามเอา 

วสัดหุ้ามเอาปนูซเีมนต์ไป ส�าหรบักรมชลประทานนัน้ตามทฤษฎสีร้างฝาย

ต้องก่อขึน้มาด้วยปนูซเีมนต์ แต่ตรงน้ันท�าตามที่ ในหลวงรชักาลที ่9 รบัสัง่ 

คอืเอาก้อนหิน เอาก่ิงไม้แห้ง หรอือะไรท่ีตกอยู่ในป่า ไปเรยีงๆ ขวางๆ ทางน�า้ 

1 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวดัเชยีงใหม่
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ไว้พอหน้าฝน มนักเ็กบ็น�า้ไม่ได้น�า้รัว่ซมึ กถ็วายรายงานเข้ามา วทิยเุข้า

มาบอกว่าไม่ส�าเร็จ บอกว่าฝายทีร่บัสัง่ให้ท�า เก็บน�า้ไม่ได้สกัแห่งน�า้ซมึ

ออกหมด รบัสัง่กลบัมาว่า ยินดด้ีวยส�าเรจ็แล้ว กรมชลประทานกง็ง 

“ฉนัไม่ได้ ให้เกบ็ ฉนัให้ชะลอน�า้ ให้เป็นระบบน�า้หยด ถ้ามฝีาย

ไหนท่ีมันเกบ็น�า้ ช่วยเอากระบอกไม้ ไผ่ทะลวงมนัด้วย” 

สอนเสรจ็ให้เอาไม้ไผ่มาทะลปุล้องแล้วกเ็สยีบๆ ให้น�า้หยดมา แทนที่

จะไหลพรวดพราดลงข้างล่าง ลงแม่น�า้ปิง ลงเข่ือน ให้มนัเกบ็ไว้อยู่ทีน่ัน่ได้

นานข้ึน ท�าเสรจ็แล้ว หลังจากนัน้ต้นไม้จะขึน้เอง กเ็ป็นทีม่าของประโยคว่า 

ปลกูป่าโดยไม่ต้องปลกู และป่าต้องมชีัน้ๆ ไม่ใช่เรยีงแถว อนันัน้กม็ศัีพท์

อกีคอื ป่าแถวทหาร ขึน้เรยีงแถวตรงเลย มนัไม่ใช่ป่า ป่าไม่เข้าแถวแบบนัน้ 

ทรงสร้างแหล่งน�า้สร้างความช้ืนให้เกดิป่าโดยอาศยัความชืน้ เพือ่ให้ 

ป่าเกดิขึน้เอง  แต่ป่าต้องอยูแ่ละคนอยู่ได้ ปลกูป่าโดยไม่ต้องปลกู ให้ขึน้เอง 

เป็นป่าโดยธรรมชาต ิ จะมปัีจจยัสีอ่ยู่พร้อมแล้ว ทรงเน้นในภายหลังว่า  

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือเอา คนเป็นศนูย์กลาง ไม่ได้เอา

ป่าเป็นศูนย์กลาง เอาความต้องการของคนมาก่อน คนต้องการป่าทีซ่ึง่ 

มีไม้ 3 ชนดิ 

ชนดิแรก คือ ไม้เน้ือแข็ง ส�าหรบัปลกูบ้าน ท�ารัว้ พวกนีส่้วนมาก

โตช้า แต่ไม่มีปัญหาเพราะนานๆ ใช้ท ีไม่ได้ปลกูบ้านทกุวนั รอได้ 
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ไม้ท่ีสอง คือ ไม้กนิ ทุกอย่างท้ังไม้ผล ผกั จะกนิอะไรกม็อียู่ในป่า  

จะกนิอะไรกเ็ดนิเข้าป่า อนันีต้้องโตทกุวนั งอกทุกวนัเพือ่ให้มทียอยกนิได้ทุกวัน 

ไม้ท่ีสาม คือ ไม้เช้ือเพลงิ เพราะว่าพวกเราอยู่ในวฒันธรรมแก๊ส แต่

ชาวบ้านเขาไม่มี เม่ือใช้ฟืนมันก็ต้องมต้ีนไม้อกีประเภท คอืแตกเรว็ แตกให้ 

ทนักับการถกูเผา ในอตัราหมนุเวยีนของการใช้ เพราะฉะนัน้ประโยชน์ 

สามอย่างเกดิขึน้แล้ว ปัจจยัทีห่นึง่เพ่ือกนิ ปัจจยัทีส่องพลงังาน ปัจจยั 

ทีส่ามส�าหรบัใช้สอย และประโยชน์ท่ีสีก่ค็อืเป็นป่านัน่เอง พร้อมกนันัน้ก็

ให้เป็นโรงเรียนด้วย แต่ละมุมของห้วยฮ่องไคร้นัน้ ปศสุตัว์กม็ ีแต่สอนไม่ใช่

แบบท่ีเคยๆ ท�ากัน แบบท่ีเคยท�ากนัหากจะเลีย้งสตัว์เพือ่ขายนัน้ต้องตดั

ถางป่าก่อน แล้วสร้างเป็นทุ่งหญ้า แต่พระองค์ท่านกลบักนัเลย เอาปศสุตัว์ 

เข้าไปอยู่ในป่า ให้มนัเดินไป กนิไป ถ่ายไปเป็นปุย๋ ปรบัให้เข้ากับอกีค�าหนึง่ 

ทีเ่รามาเรยีนรูภ้ายหลงัคือ ภมูสิงัคม ปรบักจิกรรมให้เข้ากบัภมิู ไม่ใช่

ดัดแปลงภูมิให้เข้ากับกิจกรรม มีการสอนป่าเศรษฐกิจ ที่มีหน่วยงาน

ราชการเข้าไปเต็มไปหมด ท้ังกรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสรมิการเกษตร 

กรมประมง ใช้ประโยชน์ให้เตม็ที ่ผลสดุท้ายความชืน้เกดิขึน้ ป่ากก็ลบัคนืมา 

พอป่ากลับมา สัตว์ป่าก็กลบัคืนมา 

วันนี้น่ายินดีมีนกยูงเป็นฝูงๆ ชีวิตกลับมาแล้ว และปล่อยน�้าลง 

เบือ้งล่างต่อไป หลงัจากทีป่ลูกต้นไม้เสรจ็ อย่างทีก่ล่าวว่า จากนภา ผ่านภผูา  

สูม่หานท ีน�า้นัน้ปลกูต้นไม้ส่วนหนึง่ มาพกัอยูก่ลางเขา ห้วยฮ่องไคร้นีจ่�าลอง

ชดัเจน ภาพภูมิประเทศ เพราะตีนเขากม็อ่ีางเกบ็น�า้ ฉะน้ันจากยอดเขา 
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กลางเขา ถงึตนีเขาน�า้จะถูกกกัเกบ็ในป่าบนเขา อ่างเกบ็น�า้บนเขา และ

ตนีเขา น�า้จงึถูกพกัเป็นระยะ แต่จะท�าหน้าทีต่ลอด ท�าหน้าทีจ่นกระทัง่

ลงแม่น�า้ปิง ลงเขือ่นภูมิพล จ�าได้วนัแรกไปกย็งัไม่เขยีวเท่าไหร่ รบัสัง่เลย 

เจด็ปีฉันจะท�าให้มันเขียว ประกาศกลางโครงการเลย ผมก็ไปขออนญุาต

ใช้ 7,000 ไร่ เสดจ็ฯ มาทอดพระเนตรเป็นระยะๆ ผลกส็�าเรจ็ จากป่าที่

สญูสลายเป็นป่าโปร่ง เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าดบิชืน้ โดยสรปุ ทรง

แสดงให้เห็นว่าสามารถเอาป่าคนืมาได้หมด เพียงแต่จะท�ากนัจรงิๆ ไหม 

ถกูต้องตามหลักวชิาไหม บทเรยีนพระองค์ท่านวางไว้ให้หมดแล้ว 

ศูนย์ฯ ภูพาน1  พระองค์ท่านไปหาพืน้ทีย่งัไม่ได้ อกีวันหนึง่รบัสัง่ว่า 

เอาน�า้ก่อนก็แล้วกัน จึงไปสร้างอ่างเกบ็น�า้ก่อน พออ่างเกดิขึน้แล้ว กเ็ริม่ 

ส่งน�า้ ชาวบ้านกล็มืตาอ้าปากได้ บงัเอญิไปเจอพืน้ทีป่่าสงวนนานกเค้า 

กร็บัสัง่เอาตรงน้ี ก็รับส่ังเอาตรงนีเ้ลย เพราะมนี�า้แล้ว ศูนย์ภพูานกเ็ลย

เกดิขึน้ ค่อนข้างจะรวดเรว็ เพราะปัญหาทีด่นิก็ไม่ม ีคนบกุรุกก็ไม่แสดงตัว 

ทีภ่พูานนีรู่สึ้กจะง่ายท่ีสุด

ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน2  เปิดประวัตดิแูล้ว ท่ีมบีนัทกึว่า รับสัง่กบั

ผูว่้าฯ ให้ท�าสถานปีระมง อาจจะมีรบัสัง่ก็ได้ แต่การเกดิของคุง้กระเบน

มนัคนละเรือ่ง เริม่จากฝ่ายทหารก่อน ตอนนัน้รบกนั สิง่ทีน่่ากลวัมาจาก

ด้านตะวันออก เพราะฉะนั้นทหารเสือก็เลยมากราบบังคมทูล บอกว่า 

1 ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวดัสกลนคร
2 ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัจันทบรุี
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อยากต้ังศูนย์ฯ ตรงนี ้เพ่ือความม่ันคง ตรงคุง้กระเบน มคีนมาเล่าให้ฟัง

แบบน้ี

 วนัหน่ึงรบัสัง่กบัท่านจกัร ท่านจักรก็ให้ผมไปด้วย ไปดซูว่ิาเรือ่งราว 

เป็นอย่างไร พืน้ท่ีเป็นอย่างไร จ�าได้ว่าเอา ฮ. (เฮลิคอปเตอร์) ไป ข้ึนไป

กเ็ห็นสภาพแบบทุกวนันี ้ จงัหวดักร่็วมไปด้วย เสนอให้สร้างพระต�าหนกั  

แต่ทรงไม่เหน็ด้วย แล้วรบัสัง่ว่า ดีเหมอืนกนั ศนูย์ทะเลยงัไม่ม ีจากนัน้กร็บัสัง่ 

ให้เราไปด�าเนนิการแทนทหาร ก็เลยไปท�าทีศ่นูย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน ทีน่ีม่ี

ปัญหาท่ีดนิพอสมควร ส่วนมากจะต้องจดัซ้ือ ใช้เวลานาน เพราะบางราย 

ไม่ยอมขาย สดุท้ายกเ็กดิขึน้ แต่ศนูย์ฯ นีก้แ็ปลก ตอนเกดิขึน้ CIDA1   

เกดิสนใจ ซด้ีา คือหน่วยงานความร่วมมอืด้านการพฒันาของแคนาดา สนใจ 

มากอยากจะมาช่วย ช่วยเหลอืเป็นร้อยล้านเลย เกอืบจะทัง้ศนูย์ เนือ่งจาก

เน้นไปทีป่ระมง ศูนย์ฯ นีก้เ็ป็นกรมประมงดแูล ภารกจิคุง้กระเบนนัน้ ไม่ใช่

กจิกรรมท่ีอยู่รมิทะเลเท่านัน้ ไล่ต้ังแต่รมิทะเล ระหว่างทะเล และขึน้บกด้วย 

แต่กจิกรรมระยะหลงับนบกไม่ค่อยมมีากนกั เริม่ตัง้แต่ฟ้ืนป่าชายเลนให้

กลบัคืนมา เล้ียงกุ้งแบบปิด ด�าเนินการจนเป็นแบบทกุวันนี้ 

ศูนย์ฯ เขาหนิซ้อน2  มาทหีลงั เขาหนิซ้อนไม่ใช่ศนูย์ศกึษา เริม่จาก 

นายอ�าเภอคนหนึ่ง จะสร้างพระต�าหนักถวาย รับสั่งว่าไม่มีประโยชน์  

อย่าสร้างเลย นานๆ มาที ไม่คุ้ม ขอเปลี่ยนได้ไหม เป็นศูนย์เกษตร  

1 CIDA ย่อมาจาก The Canadian International Development Agency
2 ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา
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ชาวบ้านยอม นายอ�าเภอยอม จงัหวดัยอม จึงได้ตัง้คณะกรรมการขึน้มา

ชุดหนึง่ ท่านจกัร เป็นประธาน กด็�าเนนิการด้านเกษตร สร้างแหล่งน�า้ แต่

ยงัไม่ได้ต้ังเป็นศนูย์ศกึษาฯ ตอนนัน้ท่านจกัรก็ให้ผมไปนัง่เป็นกรรมการด้วย 

เรากเ็ป็นกรรมการคนหนึง่เท่านัน้  ทรงซือ้ทีส่่วนพระองค์ไว้ข้างหลงั เผือ่ว่า

จะท�าอะไรเป็นส่วนพระองค์ และทรงเรียกพระต�าหนกัของพระองค์ท่านว่า 

บ้านสามจัว่ ก็เหมือนทุกแห่ง ท่ีนีด่นิสิน้สภาพเน่ืองจากปลูกมนัส�าปะหลงั 

กส็ร้างน�า้ก่อน ทุกอย่างจะวนเวยีนแบบนี้ 

 ถ้าจบัหลกัการได้ เริม่จากน�า้ก่อน รบัสัง่ว่า 

“ดนิดีไม่ดฉีนัไม่กลวั ดนิเสยีไม่เสียฉนัไม่กลวั ขอให้มนี�า้”

ทรงแก้ได้หมด แล้วกเ็ป็นจรงิ พอด�าเนินการมาเรือ่ย พวกเราก็

ด�าเนินการศูนย์ฯ 5 ศูนย์ และคิดว่าเขาหินซ้อนก็มีลักษณะเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นจึงขอเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ศึกษาฯ ดีกว่า ตอนแรกไม่ ใช่  

เป็นโครงการพฒันาเขาหินซ้อน หลงัจากนัน้ จงึเปล่ียนเป็นศนูย์ศกึษาฯ 

กลายเป็น 6 ศูนย์ ก็เลยมีศูนย์ฯ เดยีว ทีผ่มไม่ได้ต้ังคอื ศนูย์ฯ เขาหนิซ้อน 

น่ีคือประวัติของศูนย์ศึกษาฯ  เพราะฉะน้ัน ทรงหวังเหลือเกินว่า  

ทรงสร้างอะไรมาแล้ว ใครเห็นดเีหน็ชอบ ช่วยเอาไปขยายผล น�าเข้าสู ่

ในระบบ ถ้ารัฐบาลเห็นชอบแล้วสร้าง ก็จะเกิดความสะดวกสบายแก่

ประชาชนและการพัฒนาส่วนรวมกจ็ะดีขึน้ด้วย 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ครองแผ่นดิน 63

47-64 ����� 3 (����) NEW 3.indd   63 25/11/2565   14:55:53



ต�ำรำฝนหลวงพระรำชทำน
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ทุกสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงกัน

ตามแนวพระราชด�าร ิเวลาทีท่รงงานนัน้ ไม่แยก ดนิ น�า้ ป่า ลม ไฟ 

แต่พจิารณาเป็นลกัษณะบรูณาการ เราไม่สามารถพดูเรือ่งดนิอย่างเดยีวได้  

ถ้าไม่มีน�า้ ดินก็หมดความหมาย มีน�า้เฉยๆ ไม่มดีนิ ก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึน้ 

ป่าเป็นผลพวงจากทั้งน�้าและดินผสมกัน ออกพืชพันธุ ์กลายเป็นป่า  

เพราะฉะน้ันทั้งหลายนี้เป็นการบูรณาการทั้งหมด ซึ่งตรงกับที่รับสั่ง  

จึงพยายามทีจ่ะสร้างความเข้าใจว่า การทีท่รงครองแผ่นดนิ ทีย่�า้แล้ว 

ย�า้อกีให้พวกเราได้มองเห็นภาพ มี ดนิ น�า้ ป่า อากาศ ไฟ คอืพลังงานกท็รงท�า 

ไบโอดีเซลจากพืชต่างๆ แต่เพื่อความสะดวกก็เลยแยกเป็นเรื่องๆ ไป  

เพ่ือความเข้าใจในส่วนรวม อยากให้พวกเรามองโดยมีความสัมพันธ ์

เช่ือมโยงระหว่างกนั ทกุสิง่ทกุอย่าง สรรพสิง่ทกุอย่างน้ันคือแผ่นดนิ และ 

แผ่นดนินัน้คอืชีวติเรา ถ้าขาดปัจจัยทัง้หลายนีช้วิีตเรากจ็บ ไม่ใช่ชวีติเรา 

เท่าน้ัน แต่คอืชีวติของมนษุย์ แต่เรากลบัไม่ให้ความส�าคญั ไปผกูติดกบั

เงนิทองกิเลสตัณหาต่างๆ 

น�้ำ
น�้ำคือชีวิต

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า 4,7001 โครงการนั้น  

จะเหน็ได้ว่า ถ้าคิดเป็นเปอร์เซน็ต์ กเ็กนิ 75% ทีเ่ป็นเรือ่งน�า้ พระองค์ท่าน

รบัสัง่ว่า “น�ำ้ คือ ชีวิต” และ “หลกัส�ำคญัว่ำต้องมนี�ำ้บริโภค น�ำ้ใช้  
1  ปัจจบุนัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจ�านวน 5,151 โครงการ/ข้อมลู ส�านกังาน  
 กปร. เดอืนกรกฎาคม 2565
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น�ำ้เพือ่กำรเพำะปลกู เพรำะว่ำชวีติอยูท่ีน่ัน่ ถ้ำมนี�ำ้คนอยู่ได้ ถ้ำไม่มนี�ำ้  

คนอยู่ ไม่ได้ ไม่มี ไฟฟ้ำคนอยู่ ได้ แต่ถ้ำมี ไฟฟ้ำไม่มีน�้ำคนอยู่ไม่ได้”   

ซึง่เป็นสิง่ท่ีรบัส่ังเสมอๆ

จำกนภำ ผ่ำนภูผำ สู่มหำนที  

มีคนเคยถามผมว่า ถ้าจะสรุปงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  

สีพ่นักว่าโครงการ 70 ปีของการทรงงานในกระดาษแผ่นเดยีวจะได้ไหม 

กเ็ลยวาดรปูมารปูหนึง่ ภาพไม่สวยหรอกนะ เพราะไม่ใช่ศิลปินนักวาด 

ไม่ใช่จติรกร เอาแต่พอรูเ้รือ่ง และโดยท่ีไม่ได้ช�านาญการภาษาไทยนกั 

ประโยคมันผุดขึน้มาในหวัเลย “จากนภา ผ่านภผูา สูม่หานท”ี เวลานี้ ใช้กนั 

เกลือ่นเลย ขโมยลิขสิทธ์ิเรา ไม่อ้างด้วยว่ามาจากเรา ไม่เป็นไร เชิญใช้กนั 

ได้ตามสบาย

เริม่บนฟ้า เรามองบนฟ้าเราเหน็เมฆ แต่ทรงมองเหน็น�า้ ไม่ได้เห็น

เป็นเมฆ แต่เหน็เป็นน�า้ ทรงคดิต่อเลยจะท�ายงัไงให้เอาน�า้ทีล่อยอยูบ่นฟ้า

ลงไปใช้ทีด่นิ กเ็กดิโครงการฝนหลวง หลกัการใหญ่ๆ คอื โซเดยีมคลอไรด์ 

(Sodium chloride, NaCl) ไปโรย พดูภาษาเคมหีน่อย หรอืพดูภาษา 

ชาวบ้านคือเอาเกลือไปโรย เพราะเกลือมันดูดซึมซับความชื้นแล้วมัน

ก็ตกลงมาเป็นหยดน�้า แล้วก็พัฒนาเป็นสูตรร้อนสูตรเย็น Sandwich  

Super Sandwich สรปุว่าสามารถเอาน�า้ข้างบนฟ้าลงมาให้ข้างล่างใช้ได้ 

โครงการฝนหลวง เวลานีย้งัมีส�านกัฝนหลวง1 อยู่
1 ปัจจบุนัยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ในปี 2556 คอื กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร
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ฝน

เครือ่งบนิฝนหลวง

โครงการหลวง

พืน้ท่ีป่าสงวน

พืน้ท่ีป่าเศรษฐกจิ

Checkdam

พืน้ท่ีเพาะปลูก

อ่างเกบ็น�า้

บรเิวณช่วงกลาง

ของภูเขา

-  ปลกูป่าในทีส่งู

-  ปลกูป่าทดแทน

-  ป่า 3 อย่าง 

 ประโยชน์ 4 อย่าง

- ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลกู

อ่างเกบ็น�า้

บรเิวณตนีเขา

หญ้าแฝกป้องกนั

การพงัทลายของดนิ

และเพิม่ความชืน้ให้แก่ดนิ

เขือ่น

ครองแผ่นดิน 68

65-146 ����� 4 (����) NEW 7.indd   68 25/11/2565   15:12:55



จำกนภำ  ผ่ำนภูผำ  สู่มหำนที

แหลมผกัเบีย้

ทะเล

ทฤษฎีใหม่

พืน้ท่ีอตุสาหกรรม

และใช้ทีอ่ยูอ่าศัย

กงัหนัน�า้ชยัพัฒนา

แกล้งดนิ

ป่าชายเลน

น�า้เสีย

ระบบบ�าบดัน�า้เสยี

แก้มลงิแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม
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ผมจะเอา หยดน�ำ้ จากท้องฟ้าเป็นมคัคุเทศก์น�าทางไป เพราะว่า 

80% ของโครงการนัน้เป็นน�า้ น�า้หยดแรกทีต่กลงมาบนแผ่นดนิกก็ระทบ

ลงที่สูงก่อนคือยอดภูเขา พอกระทบดินบนยอดเขาปั๊บ เริ่มท�างานเลย  

อยูกั่บในหลวงรชักาลท่ี 9 ต้องขยัน

งานแรกนัน้ท�าอะไร จากยอดเขามาสูก่ลางเขานัน้ น�า้ปลกูต้นไม้ 

ปลูกต้นไม้ในสิง่ทีป่่าไม้เรยีกว่าโซน 1 ป่ำอนรุกัษ์ อย่าได้เอาไม้ต่างถิน่

เข้าไป พืน้ท่ีต้องทะนุถนอมอย่างท่ีสดุเพราะอะไร นอกจากเป็นป่าแล้ว ยงั

เป็นแท็งก์น�า้ธรรมชาติให้เราด้วย เมอืงนอกยอดเขามีหิมะค่อยๆ ละลายน�า้ 

ในหน้าร้อนลงมาให้ข้างล่างใช้ แล้วหน้าหนาวกม็หีมิะมาเตมิ เราไม่มีหิมะ

แต่เราอาศัยต้นไม้เป็นพืน้ท่ีเก็บกักน�า้ไว้ เพราะฉะนัน้ถ้าต้นไม้หาย น�า้ฝนตก 

จะไหลพรวดพราดลงข้างล่างแล้วลงทะเลเลย ไม่ม ีสถานทีเ่กบ็กกัน�า้ตาย

กบัตายเท่านัน้ ถงึได้กลายเป็นทะเลทรายเขาหวัโล้น เป็นต้น

น�า้เริม่ท�างานแล้ว ปลกูต้นไม้บนพืน้ทีอ่นรุกัษ์น�า้เสรจ็ก็ไหลมาเรือ่ยๆ  

พอมาถงึกลางเขา เหน่ือยแล้วให้พกัสกัหน่อย กมี็อ่ำงน�ำ้กลำงเขำให้พัก

สกัหน่อย ระหว่างพกัช่วยท�างานเสรมิให้หน่อยได้ไหม ท�าอะไร ท�าโปรตนี 

ให้หน่อย เลีย้งปลำ ไปท่ีห้วยฮ่องไคร้ ท่ีผมไปเดนิส�ารวจเป็นคนแรก ไปยนือยู ่

ตรงหน้าห้องประชุมข้างบน มองลงไปข้างล่างยอดสดุตรงนี ้ในอ่างน�า้จดื 

จะเหน็เป็นกระชงัปลา น�า้อยูเ่ฉยๆ กเ็ล้ียงปลาให้เป็นของแถม นอกจากนัน้ 

น�า้กจ็ะซมึเข้าไปข้างใต้ให้ความช้ืน เพราะฉะนัน้ในป่าข้างบนโดนทัง้ผวิดนิ 

และซึมมาจากข้างใต้นี ้ ป่าจะหนาทบึมากมนัจะเขยีว ป่าเหนอืขอบเขือ่น 
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จะอดุมสมบรูณ์ทัง้นัน้ พอพกัสกัหน่อยเสรจ็แล้ว ให้ปลาเสรจ็แล้ว ไหลจาก 

กลางเขาลงมาสู่ตีนเขา ระหว่างน้ันก็ปลูกป่าครั้งที่ 2  ป่าที่ 2 นั้น 

คนละชนดิกับป่าแรก พืน้ท่ีนีเ้รยีกว่า ป่ำเศรษฐกจิ ซึง่อาจจะเป็นสวน 

อาจจะเป็นสวนล�าไยในภาคเหนอื อาจจะเป็นสวนลิน้จี ่อาจจะเป็น

สวนยาง สวนปาล์ม ในภาคใต้ อาจจะเป็นสวนผลไม้แถวจนัทบุร ีคอื สวน

ที่ ให้เงินให้ทอง ปลกูกันเยอะๆ ก็เป็นป่า อนันีเ้ป็นป่าเศรษฐกจิ 

น�้ามาถึงตีนเขา งานยังไม่เสร็จ ไม่ยอมให้ ไปท�าเขื่อนกั้นไว้อีก  

เหน็ไหมน�า้ก้อนเดยีวใช้งานหลายภารกจิ น�า้ก้อนเดยีวเป็นระยะๆ อนันี้

เป็นการจดัการ ไม่ใช่งานเดยีว พยายามไล่น�า้ยงัไง เรากม็ทีางวนกลับมาใช้

อกียิง่ด ีพอมาถงึตนีเขา สร้างเขือ่นเกบ็ไว้อกี นีถ้่าไปห้วยฮ่องไคร้มเีขือ่นไว้ 

ตีนเขำลอ็กไว้ด่านสดุท้าย ต่อไปด่านสดุท้ายห้ามอยูเ่ฉยอกี ก็ให้เลีย้งปลา

อกีเป็นครัง้ท่ี 2 พอหลังจากท�างานยอดเขา กลางเขากเ็ริม่ปล่อยลงทีร่าบ 

ทีร่าบนีคื่ออะไร  คือพืน้ท่ีท่ีเลีย้งดชูวีติเรานีแ่หละ ไร่นา ข้าวในจานเรา 

ผลผลติจากพืน้ท่ีราบมา พืน้ท่ีเพาะปลกูไร่นา เสรจ็แล้วมารวมตวักนัทีเ่ขือ่น 

ทีแ่ม่น�า้ เลีย้งดใูคร คนในเมอืง วฒันธรรมไทยนัน้สร้างเมืองรมิแม่น�า้ สมยัก่อน 

สัญจรทางน�้า คนในเมืองมีจุดอ่อนประการหนึ่ง คือ กินแล้วก็ถ่ายแต ่

ไม่ผลิต ฉะนัน้จงึต้องขวนขวายหาของมาบริโภคจากนอกเมอืง 

เดีย๋วนี้ ใช้ดาดฟ้ามาท�าเป็นสวนพชืไฮโดรโปนกิส์ (Hydroponic) คอื 

ไม่มทีีจ่ะกนิแล้ว ตกึมนักนิไม่ได้อาหารมันขาดแล้ว ในเมอืงนีก่นิอย่างเดยีว 

กนิเสรจ็ไม่พอ แล้วกถ่็ายออกมาเป็นน�า้เสยีเป็นขยะ น�า้เสยีกเ็ป็นภาระ 
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อย่างแรง สร้างโรงบ�าบดัน�า้เสยีทีค่ลองด่าน (จงัหวดัสมุทรปราการ) เสยีที ่

เป็นหมืน่ล้าน ท�ายงัไงถึงบ�ำบดัน�ำ้เสยีโดยราคาถกูทีส่ดุ นัน่กเ็ป็นภารกจิด้วย

ใช้ธรรมชาติ คือ สายลมแสงแดด แสงแดดก็จะฆ่าเชื้อบางตัว 

ออกซิเจนในอากาศก็จะเข้าไปเจือปนบนผิวน�้า หลักการส�าคัญตัวอย่าง

เช่น กังหันน�้ำชัยพัฒนำ ปัญหาคือจะท�ายังไงให้ออกซิเจนเข้าไปเจือ  

เพื่อท�าให้มีค่า BOD เพ่ิมขึ้น ค่า BOD คือออกซิเจนที่ละลายในน�้า  

ถ้าค่าลดน�า้ก็เน่า วธิกีารคอืเอาออกซิเจนไปฟอก ออกซเิจนอยู่ในอากาศ

นีเ่อง จะท�ายงัไงให้ลงไปอยู่ในน�า้ พระองค์ท่านก็ออกแบบมาเป็นกังหัน

ชยัพัฒนา อย่างนีเ้ป็นต้น 

หลังจากตกตะกอนในสระเสร็จแล้วน�้าใสผ่านแปลงพืช ให้น�้าลด

เลีย้วผ่านแปลงพชืเพ่ือซกัฟอกน�า้เสยี เราก ็Monitor น�า้ตลอดเวลา แล้ว

ผ่านด่านสดุท้าย คือ ป่าชายเลน ให้ป่าโกงกางฟอกเป็นครัง้สดุท้าย แต่น�า้ 

ทีล่งไปอยู่ในป่าชายเลนนัน้ยงัมีจลุนิทรย์ีเจอืปนอยู ่ และจลุนิทรย์ีนัน้เป็น

อาหารของกุ้งหอยปปูลาท่ีก�าลังโตอยู่ในป่าชายเลน จนกระทัง่โตได้ขนาด

มาตรฐาน จงึออกสูท่ะเลและให้คนท�าประมงจับมาให้เรากนิต่อไป 

ชวีติมนษุย์ทีจ่ะต้องพึง่ดนิ น�า้ ลม ไฟ ไม่ใช่เทคโนโลยีแต่อย่างเดยีว 

อนันัน้ช่วยให้ชวีติดขีึน้สะดวกง่ายขึน้ แต่ไม่ได้ช่วยชวีติเราตรงไปตรงมา 

อาจจะท�าให้เราตายช้าลงจะได้ทรมานมากข้ึน ถ้าเป็นสมยัก่อนควรตาย

ได้แล้วแต่ปัจจบุนัใส่เครือ่งหายใจให้ทรมานต่อ ตายไม่ได้เพราะเงนิยงัจ่าย 

โรงพยาบาลไม่เยอะพอ เลีย้งไว้ต่อวนัละแสนๆ สจัธรรมมันเป็นแบบน้ี
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อ่ำงใหญ่เติมอ่ำงเล็ก 

หลกัการบรหิารน�า้ท่ัวไป คอื การสร้างเขือ่นใหญ่ตามลุม่น�า้ต่างๆ 

และประชาชนก็มักจะเคยชินที่จะใช้ของหลวง คือทุกคนใช้น�้าในเขื่อน

ใหญ่ท้ังหมด ทางการปล่อยน�า้ลงตามล�าน�า้ใหญ่ๆ โดยทีก่ารใช้ประโยชน์ 

อาจจะน้อยนดิ แต่ต้องปล่อยน�า้ไปเป็นจ�านวนมาก เท่าไหร่ก็ไม่พอ จงึรบัสัง่ 

เสนอวิธีการบริหารน�้าใหม่ จากเขื่อนใหญ่นั้นในท่ีลาดชันถัดมาสร้าง 

อ่างเลก็ๆ กระจายให้ครอบคลมุพ้ืนทีม่ากท่ีสดุ และปล่อยจากเขือ่นใหญ่

มาเตมิเขือ่นเลก็ จากเขือ่นเลก็ท�าล�าน�า้เข้าสู่ไร่นาของประชาชน และให้

ประชาชนมแีหล่งกกัเก็บน�า้ของตวัเองในแปลงเกษตร คอื ขดุสระในแปลง 

เขือ่นใหญ่เตมิเขือ่นเลก็ และเตมิสระตามความจ�าเป็น ถ้าระบบบรหิาร

อย่างนีก้จ็ะท�าให้ประหยดัน�า้ เพราะส่งน�า้ตามวตัถปุระสงค์และปรมิาณ

ทีต้่องการเท่านัน้ ถ้าท�าอย่างนีจ้ะท�าให้การบรหิารน�า้ไปสูค่วามพอเพยีงได้
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“แก้มลิง”

วันหนึ่งน�้าท่วมใหญ่ไหลบ่ามาจากทางเหนือ สองข้างทางนี้ท่วม

หมดเลย พระองค์ท่านก็รบัสัง่ให้ไปท�าแก้มลงิ ผมก็ไม่รูว่้าแก้มลงิคอือะไร 

รบัสัง่ให้ไปดลูงิมันส ิให้มันกนิกล้วยไปเยอะๆ แล้วดซิูว่า ลงิจะท�า

อย่างไร 

ประเด็นของพระองค์ท่านก็ต้องอธิบายให้ชัด เพราะเห็นใช้กัน 

ไม่ถูกต้อง เห็นแหล่งน�้า บ่อน�้า ก็ ให้เป็น แก้มลิง ซึ่งมีหลายแห่ง 

หลายโครงการ ท่ีเจอบ่อน�า้ทีไรเรยีกแก้มลงิ ซึง่จรงิๆ ไม่ใช่ แก้มลงิ คอื 

ต้องมร่ีองน�า้ จะเป็นคลองหรอืแม่น�า้ เวลาน�า้มาเยอะๆ น�า้ก็ไหลทะลัก

ออกข้างๆ ฉะนัน้ รบัสัง่ให้สร้างเป็นแก้มลงิ คอื เป็นบ่อ เป็นสระทีลุ่ม่  

ให้น�า้ทะลกัเข้าไปบรรจใุห้เต็ม และปากทางเข้านัน้ให้ท�าประตนู�ำ้ไว้ด้วย 

เมือ่น�า้ทะลกัเข้าเต็มแล้วก็ให้ปิดประต ู เม่ือน�า้ในล�าคลองและแม่น�า้ลดลง 

น�า้กยั็งตกค้างอยู่ในแก้มลงิ สามารถน�ามาใช้ในยามหน้าแล้งได้ นัน่คอื

หลกัการ
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ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร พระราชทานแนวพระราชด�ารเิก่ียวกับโครงการแก้มลิง เมือ่วันที ่4 ธันวาคม 2538
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ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร ทรงวาดโครงร่างของโครงการพฒันาลุม่น�า้ก�า่อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
จงัหวดัสกลนคร-นครพนม  ขณะประทบัเครือ่งบนิพระทีน่ัง่ 

ตัวยึกยือ

อีกตัวอย่างหนึง่ของ แก้มลงิ ทีเ่หน็ชดัเจน คอื โครงการตวัยกึยอื 

ซึ่งทรงเสนอแนะใช้กับแม่น�้าโขงในหน้าน�้าหลาก แม่น�้าโขงจะขึ้นมา  

จากนัน้กท่็วมภาคอสีานในบรเิวณรมิแม่น�า้ ทรงท�าให้ดทูีล่�าน�า้ก�า่ทีเ่ชือ่มต่อไป 

ถงึหนองสนม ในทนีีห้นองสนม คือ แก้มลงิ นัน่เอง เมือ่ยามน�า้ในแม่น�า้โขง 

หลากเข้ามาท่วมนัน้ น�า้กจ็ะไหลตามล�าน�า้ก�า่ทะลกัเข้าไปอยู่ในหนองสนม 

ยามน�้าในแม่น�้าโขงลดถ้าไม่มีระบบประตูน�้าก็จะไหลกลับคืนล�าน�้าโขง 

ออกทะเลต่อไป แต่ทรงสร้างประตูปิดปากล�าน�า้ก�า่ไว้ เมือ่น�า้ขึน้ปล่อยให้

ทะลกัเข้าแก้ม คอื หนองสนม พอทะลักเสรจ็แล้ว ยามน�า้ลดรบีปิดประตู 

น�า้จะถกูกกัไว้ ในล�าน�า้ก�า่และหนองสนม สามารถน�ามาใช้ในยามแล้งได้  

และฤดกูาลถดัไปก็บรหิารน�า้อย่างนีอี้ก เม่ือน�า้มาเอาไปเกบ็ไว้โดยให้ไหล

ทะลกัเหมอืนลงิกนิกล้วย กนิไม่หมดเอาเกบ็ไว้ทีก่ระพุง้แก้ม ยามน�า้แล้ง

เอาออกมาใช้ ฉันใดฉันนัน้
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4 น�้ำ 3 รส (ปำกพนัง)

ปากพนังก็เรื่องน�้า น�้าก็มีรสต่างๆ น�้าเปรี้ยว น�้าเค็ม น�้ากร่อย  

น�า้จดื วธิกีาร คือ พยายามท่ีจะแบ่งน�า้ให้เป็นสัดส่วน อย่างทีพ่กิลุทอง  

เจอน�า้อยู่ 2 อย่าง หนึง่น�า้ท่ีเป็นกรด ก็สร้างน�า้จืดขึน้มา ให้น�า้กรดไป 

คลองนงึ น�า้จืดไปคลองนงึ ให้สลบักนั ให้น�า้จดืไปล้าง แกล้งดนิ กค็อื 

แกล้งให้เป็นกรดแล้วล้างออก สกัสามสีห่น ดินกจ็ดืได้ 

 เพราะฉะนัน้ปากพนงักเ็หมอืนกัน น�า้เค็มไปซกีนึง น�า้กร่อยไปซกีนงึ 

น�า้จืดไปซกีนงึ ท�าไมต้องแยก เพราะกจิกรรมทีเ่หลือ่มๆ กนันัน้ ผูค้น 

จะทะเลาะกนั ท�านาต้องการน�า้จดื พอน�า้เค็มเข้าไปก็โวย เล้ียงปลากะพง

ต้องการน�า้กร่อย น�า้เค็มมากไปปลากต็าย น�า้จดืมากไปกต็าย ปากพนัง

บางคนตัดลกูจาก1 ขาย พอไปก้ัน น�า้มนัจืดลกูจากก็ตายหมด อาชพีมนั

หายไป เพราะฉะนัน้มิติต่างๆ ขดัแย้งกนัมาก ไม่มีอะไรส�าเร็จรปู ต้องด ู

ทกุมิต ิ ทรงมศีลิปะขัน้สงู แยกน�า้ออกจากกนัหมด แยกน�า้นัน้แบ่งเป็น  

แยกน�า้โดยธรรมชาติ ใช้คคูลองให้น�า้ไหลไป แต่บางครัง้กต้็องใช้สิง่ก่อสร้าง 

บงัคบั ส่ิงก่อสร้างอาจจะเป็นประตูในกรณปีากพนัง ถ้าทางน�า้เชือ่มกนัหมด 

มนัทุเลาแล้ว น�า้ท่วม น�า้แล้ง จะทเุลา เพราะจะส่งต่อกนัได้หมด เวลานี้

ล�าน�า้ไม่ต่อเชือ่มขาดช่วงเป็นตอนๆ เพราะถมคลอง ตดัถนน หน่วยงาน

ราชการไม่ประสานงานกัน

1 ต้นจาก ไม้ชนดิหนึง่เจรญิเตบิโตได้ในพ้ืนทีน่�า้กร่อย ส่วนมากพบในพืน้ทีภ่าคใต้
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 ปากพนงั ก็เลยแยก ซกีหน่ึงน�า้มาจากพร ุแน่นอนมีไพไรต์ น�า้ใสมาก 

ถ้าดูด้วยตา แต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าพื้นเป็นสีด�า น�้าใสมากแต่มีความ 

เป็นกรด จงึแยกออกโดยใช้ประตูก้ันทศิทาง และปรบักจิกรรม โซนน�า้จดืก็

เป็นกจิกรรมน�า้จดื เช่น ปลกูข้าว ปลูกผกั น�า้กร่อยก็ไปท�าประมง ให้ลงตวั

แบบนี ้คนจะได้ไม่ทะเลาะกนั และการผลิตจะไม่ขดัแย้ง เพราะถ้าปล่อยให้ 

มนักร่อย บางทมัีนกร่อยมาก กร่อยน้อย แล้วแต่ฤดกูาล แต่น่ีเราควบคมุไว้ 

บงัคบัความกร่อย บงัคบัความจดืได้ หมายความว่าเราสามารถบงัคบั

ระบบนิเวศได้ ทกุอย่างมันต้องเช่ือมโยง ทรงสอนให้ทกุอย่างเป็นลกูโซ่ 

กนัหมด เพราะฉะน้ันเราต้องอ่านให้ออก ดนิ น�า้ ลม ไฟ อ่านออกไม่พอ 

ต้องประสานและบรหิารกันให้ถกูต้องด้วย

บ�ำบัดน�้ำเสียและก�ำจัดขยะโดยวิธีธรรมชำติ

 ศูนย์ใหญ่อีกท่ีหนึง่คอื แหลมผักเบีย้1  วนัหนึง่รบัสัง่ว่า ไปหา 

ที่ริมทะเลให้ประมาณ 1,000 ไร่ ได้ไหม ไปซื้อก็ได้ เราก็เริ่มออกหา  

รายแรกเสนอมาจากสมทุรปราการ มท่ีี 1,000 ไร่ จะขาย นดัวนัให้เราไปดู 

แต่กลบักลายเป็นทีร่กุเข้าในทะเล และไม่มีโฉนด หาเท่าไหร่กห็าไม่ได้ พืน้ที่ 

1,000 ไร่ ตอนหลงัผูว่้าเพชรบรุบีอก ท่านจะไปหาที่ ไหน ในบ้านท่าน 

นีแ่หละ 900 ไร่ ใช้ได้ไหม ผมตอบ ได้ๆ ก็เลยได้ตรงแหลมผกัเบีย้ 

1  โครงการศกึษาวิจยัและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
 อ�าเภอบ้านแหลม จงัหวัดเพชรบรุี
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ที่แหลมผักเบี้ย ท�ำเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะ เน้นเรื่องของ 

น�ำ้เสยี ล�ำเลยีงน�ำ้เน่ำจำกเพชรบรุ ีใส่ท่อมำ 18 กิโลเมตร ตรงนัน้เป็นพืน้ท่ี 

ชุม่น�ำ้ เขำเรยีกว่ำ Constructed Wetland พ้ืนทีชุ่ม่น�ำ้ แต่ก่อนไม่มีใคร

เหน็ประโยชน์ จะถมแล้วน�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอืน่ แต่วนันีท้ัว่โลกรูแ้ล้ว 

ว่ำพื้นที่ชุ่มน�้ำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมมีควำมส�ำคัญมำก ใครมีที่ ไหนต้อง 

เกบ็รักษำไว้เลย ใช้กระบวนกำรตกตะกอน มสีระน�ำ้ แล้วเอำพืชมำกรอง 

แปลงพชื 22 ชนิดท่ีค้นคว้ำวจิยัมำแล้ว เช่น ธปูฤำษี กกกลมหรอืกกจัน

ทบรู และพทุธรกัษำ เยอะแยะไปหมด พชืเขำจะท�ำงำนเอง พอมรีะบบ

สร้ำงระบบเสร็จแล้วนั่งดูเฉยๆ ให้ธรรมชำติท�ำงำนให้เป็นกำรกรองน�้ำ 

ขัน้สดุท้ำยอย่ำงท่ีเรำเห็นทุกวนัน้ี จนไปสิน้สดุทีป่่ำโกงกำง 

ก่อนลงทะเลนั้น ยังให้สิ่งที่มีอยู่ ในนั้นเป็นตัวกรองอีกชั้นหนึ่งคือ  

ไม้โกงกำง ป่ำชำยเลน ป่ำชำยเลนน้ันท�ำกำรกรองอกี ป่าชายเลนมนัจะกรอง 

สดุท้ายพอได้มาตรฐานแล้วส่งเข้าห้องแลบ็แล้วกป็ล่อยน�า้ไปเรือ่ย พอสดุท้าย

ได้มาตรฐานแล้วแต่ยงัมีจลุนิทรีย์ทีเ่ป็นประโยชน์อยู่ในน�า้กเ็ลีย้งกุ้งหอยปู

ปลาทีมั่นโตอยู่ในป่าโกงกางไปเตบิโตต่อในทะเลต่อไปได้อกี ประโยชน์ครบ

วงจร แบบทีเ่ขาชอบพดูกัน นอกจำกนัน้ป่ำโกงกำงปีหนึง่จะงอกเกอืบ 20 ไร่ 

เริม่จำก 800 ไร่ เดีย๋วนีเ้กอืบพนัไร่ เพรำะด�ำเนนิกำรไป 20 ปีแล้ว 

ใครต้องกำรควำมรูเ้ดนิทำงเข้ำไปเลย โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 

มีแต่ ให้ แม้กระทั่งควำมรู้ฟรี ไม่ต้องจ่ำย เวลำนี้ที่แหลมผักเบี้ยนั้น 

สิ่งที่นำ่ทึง่ที่สดุคือ ปลำวำฬบลูด้ำทีเ่คยอยูท่ี่ปำกน�้ำเพชรบุรีย้ำยมำอยู ่

ที่น่ีหมดเลย เพรำะปำกแม่น�้ำเพชรบุรีน�้ำเสียเยอะมันก็หนี ปรำกฏว่ำ 

ครองแผ่นดิน 79

65-146 ����� 4 (����) NEW 7.indd   79 25/11/2565   16:41:29



มาอยูท่ีน่ีอ้่วนพเีพราะอาหารการกนิ ดนิ น�า้อยู่ในสภาพทีด่มีาก แล้วกเ็ป็น 

สถานทีส่วยด้วยมนีกมากมาย กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วซึง่ประหลาดมาก 

มนีกพันธุห์นึง่โผล่ให้ชาวโลกเห็น 7 ครัง้ มาโผล่ในบ่อน�า้เสยีของเรา 3 ครัง้ 

เพราะฉะนั้นปีหนึ่งพอหน้านกมาทีจะมีฝรั่งเดินทางมาจากทั่วโลก 

เพื่อจะได้มาเฝ้าดูนกตัวนี้จะได้นอนตายตาหลับแปลกมาก น�าเงินเข้า

ประเทศได้มากมายก่ายกอง แต่แปลก 3 ครัง้ ใน 7 ครัง้ มาโผล่ทีเ่รา 

ไม่รูบ่้อน�า้เน่าดงึดดูอย่างไร 

นอกจากนีร้บัสัง่เกีย่วกบัเรือ่งขยะด้วย แต่ตรงนี้ ไม่ได้ท�า ไม่ได้ท�า 

ตามที่รับสั่งไว้ เพราะอาจจะบริหารยุ่งยากมาก เดิมส่วนหนึ่งรับสั่งว่า  

ท�าเป็นแปลงได้ไหม ขดุเป็นบ่อยาวๆ เอาดนิขึน้มากองไว้ น�าขยะไปถม  

เอาขยะสดท่ีจัดการยากมาก เมือ่คดัแยกแล้วกน็�ามาใส่ในแปลง พอหลมุเต็ม 

ให้เอาดนิท่ีกองไว้ถมทับลงไป ไม่ต้องไปขนดนิมาจากทีอ่ืน่ แล้วกท็�าไล่ไป 

ทลีะแปลง ประมาณว่าปีละแปลง จนแปลงที ่5 เต็มกค็รบห้าปี แปลงแรกก็

ย่อยสลายหมดพอด ีก็ขุดดนิน�าไปท�าปุย๋ได้ โครงการน้ีท�าไม่ได้ เพราะต้อง 

ขนขยะ เราไม่รูจ้ะขนอย่างไร กเ็ลยชะลอไป แต่ท�าเป็นบลอ็กปนูส�าหรบั 

ย่อยสลายทดลองใช้จุลินทรีย์ เราก็เลี่ยงไปนิดนึง แต่ความจริงมีรับสั่ง 

ให้ทดลองทดสอบอย่างนี ้ผลสดุท้ายวนันีก้เ็ป็นศนูย์การบ�าบัดน�า้เสยีโดยวธิี

ทางธรรมชาตท่ีิสมบูรณ์ท่ีสุด และสามารถสร้างผลได้ ทีด่ีใจกคื็อ ตอนน้ีใคร 

ท�าปริญญา เอกปรญิญาโทเกีย่วกบัขยะน�า้เสีย ต้องไปท�าท่ีน่ี อนัน้ีกเ็ป็น

ศนูย์ใหญ่อกีด้านหนึง่ อกีกจิกรรมหน่ึงคอื สิง่แวดล้อม ขยะ และน�า้เสีย 

เพราะฉะนัน้ ถ้าจะจดัอบรมสามารถประสานมาได้ ส่งคนไปอบรม เพราะ
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อีกหน่อยจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะในปัจจุบันทั่วโลกมีปัญหาเร่ืองของน�้า

เสยีและขยะมาก

จำกพลังงำนน�้ำกลำยเป็นไฟฟ้ำ

พอท�าฝายชะลอน�า้ไป 3 ปี วันหน่ึงฝายชะลอน�า้นี ้ในกะเปาะมนัตืน้

ขึน้ๆ เพราะน�า้พดัตะกอนมาด้วย เพราะฉะนัน้ให้ท�าเขือ่นอกีอันแทรกลงไป 

ท�าแทรกด้วยฝายดกัตะกอน หลกัๆ คอืให้ท�าเป็นหลมุ พอน�า้มาถงึตวั

ตะกอนมนัหนกักจ็ะตกลงไป รบัสัง่ละเอยีดว่าดนิตรงนัน้ให้เป็นปุย๋ ให้น�าไป

ปลกูป่าปลกูอะไรต่อไป เพราะฉะนัน้ถ้าท�าให้ครบเครือ่งจรงิๆ บนภเูขานัน้ 

ให้ท�าฝายชะลอน�า้ เนือ่งจากตอนแรกๆ ต้นไม้ไม่ค่อยม ี ตะกอนมาด้วย 

อย่าให้ตะกอนเสีย มิเช่นนัน้น�า้จะท่วมเชียงใหม่เพราะตะกอนลงไปทบัถม

อยูข้่างล่าง เราจะได้ดกัไว้ใช้ในภเูขาไม่ให้เนือ้ดนิเสยีไป ไม่งัน้ดนิเสือ่มโทรม

หมดเพราะว่าหน้าดนิไปหมด จากน�า้ ทรงมองไปละเอยีดมาก และพอเหน็

น�า้ด ีพระองค์ท่านก็มองเห็นเป็นกระแสไฟฟ้า อย่างบนภเูขานัน้การไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาคก็ไม่ค่อยเดนิสายเพราะมนัแพง มนัไม่คุม้ หมูบ้่านชาวเขาอยู่ไกล 

แต่เผอิญบริเวณใกล้ๆ มีน�้าตก ก็รับสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปสร้าง 

Mini-hydro ซึง่กคื็อ เอาท่อไปวางตามกระแสน�า้ พอน�า้มาป่ันใบพดักห็มนุ 

พอหมุนเสรจ็ก็ป่ันไฟฟ้าข้ึนมาใช้ แล้วส่งใกล้ๆ ตามแถวหมู่บ้านนัน้ 
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จำกหลุกสู่กังหันน�้ำชัยพัฒนำ

วนัดคืีนดีทรงไปทดลองทรงออกแบบกงัหนัน�ำ้เพือ่แก้ปัญหำน�ำ้เสยี 

ยงัออกแบบสิง่ประดษิฐ์ต่างๆ คือ กังหนัน�า้ชัยพฒันา หรอื Model RX-2 

ซึง่ย่อจาก Royal Experiment แบบที ่2 มีการทดลองหลายรปูแบบ แต่

เวลานีเ้อาเรือ่งแผ่นโซลาร์มาทดลองใช้ด้วย มทีัง้สิง่ประดษิฐ์ ไม่ว่าจะท�า

อะไร ทรงคดิรอบด้านหลายรูปแบบ และมสีทิธบิตัรด้วย

บางคนบอกว่าพวกเราคงท�าถวาย ผมมหีลกัฐานการดีไซน์ออกแบบ

ทกุแบบของพระองค์ท่าน กังหันน�า้มหีลายแบบ แล้วทรงเอามาจากไหน 

ทรงเอามาจากภูมปัิญญาชาวบ้าน เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรทางภาคเหนอื 

เหน็ระหดัวดิน�า้ทีท่างภาคเหนอืเรยีกว่าหลกุ ท�าด้วยไม้ไผ่หมนุข้ึนมาแล้วก็

เทน�า้ใส่ในล�ารางซึง่จะท�าด้วยกระบอกไม้ไผ่ด้วยเช่นกันแล้วก็ส่งเอาไปใช้

ในหมูบ้่าน ทรงเอามาเติมเป็นมอเตอร์ใส่เครือ่งจกัรเคร่ืองกลแล้วโปรย 

น�้าลงมาระหว่างที่ละอองน�้าผ่านบนอากาศก็ผสมกับออกซิเจนลงไป  

เป็นวธีิการส่ือน�าเอาออกซเิจนลงไป ในน�า้แล้วกท็�าให้น�า้เคล่ือนไหว ด้วยการ 

ท�าให้ความเน่าเสยีของน�า้ทุเลาลง เชือ่ไหมว่ากงัหนัน�ำ้ชยัพัฒนำเวลำน้ี

ตัง้อยู่กลำงกรุงบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยยีมเลย ปรำกฏว่ำรฐับำล

เบลเยียมขอพระรำชทำนนวัตกรรมของในหลวงรัชกำลท่ี 9 ของ

ประเทศไทยต้ังกลำงเมอืงเขำ นอกจำกบรัสเซลส์แล้วยงัมทีีพ่ทุธคยำ 
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ไม่นกึประหลาดใจบ้างหรอื เราอยูข่องเราแล้วไปสรรเสรญิกษตัรย์ิประเทศ

อื่นบางทีก็ยากเหมือนกัน แต่นี่เขาขอพระราชทาน เวลานี้ต้ังอยู่กลาง 

กรุงบรัสเซลส์ท่ีสวนสาธารณะโวลูเว แซงค์ปิแอร์ เป็นสวนสาธารณะ

เหมือนกับสวนลุมพินี ใครเดินผ่านมาก็เห็น ก็มีติดป้ายนี้เป็นผลผลิต

นวตักรรมของพระเจ้าแผ่นดนิไทย 

รบัสัง่ไม่หวงหรอกใครจะก็อปป้ีแต่กลวัต่างชาตเิขาจะมาขโมยความ

คดิไป ต้องรกัษาไว้และทรงจดสทิธบิตัรเพือ่เป็นแบบอย่ำงให้นกัค้นคดิ

คนไทยไปจดสิทธิบัตรด้วย ต้องรู้จักปกป้องสติปัญญำที่เรำค้นคิด 

เราไม่จดพอเขาเอาไปก็โวยวาย เห็นไหมข้าวหอมมะลิ เราไม่จดกนัไว้เรา

ไม่ปกป้องสมบติัของเราไว้ เพราะฉะนัน้พระองค์ท่านทรงต้องการจะเป็น 

ตัวอย่างด้วย นอกจากทรงพัฒนาในเร่ืองต่างๆ แล้วยังทรงแนะน�า 

เรือ่งราวต่างๆ ให้เราปฏิบติัในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 
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สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร (กังหนัน�า้ชัยพฒันา)
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ภาพวาดฝีพระหตัถ์ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ทรงออกแบบกังหันน�้าชัยพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX - 5 เพื่อใช้เป็น 
เครือ่งมอืในการบ�าบดัน�า้เสีย
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ดิน
ฐำนรำกของชีวิต 

ดนิ เป็นเรือ่งใหญ่ เพราะว่าเรือ่งดนิ ตามล�าพงัใช้ประโยชน์ไม่ได้ คือ

หมายความว่าในลกัษณะทีว่่าดนิเฉยๆ ไม่มอีะไร ท�าอะไรไม่ได้ อย่างทีบ่อก 

พระองค์ท่านทรงต้องการน�้ามาเป็นส่วนประกอบ และพอน�้ากับดินจับ

คู่กันแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องเกษตร ฯลฯ แม้กระทั่งจากเรื่องเกษตรไป

เป็นเรือ่งพลังงานก็ได้ อย่างไบโอดเีซลก็เกดิขึน้จากดนิ เพราะฉะนัน้ดนินี ้

ต้องการมคีู ่ ต้องอยูร่่วมกนั อย่างน้อยทีส่ดุกค็อื น�ำ้ และ แสงแดด  

กจ็ะตามมาด้วย

ดนิ ก็เช่นเดียวกับน�า้ มีหลากหลายลกัษณะตามสภาพ น�า้ม ี3 รส 

ดนิก็มีหลายรส มีดนิเปรีย้ว ดนิเค็ม ดนิดาน ดินถล่ม ดนิสิน้สภาพ และ

อะไรต่างๆ 

เรือ่งดนินีท้�าอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีน�า้ เนือ่งจากดนิเป็นฐาน เป็นเหมอืน

เสารองรบัตึกรามบ้านช่อง ซึง่มันไม่ค่อยสวยหรอก เราไม่ค่อยอยากจะมี

แต่กจ็�าเป็น เราไปสนใจท่ีฝาผนังติดรปู แต่สิง่ทีค่�า้ยนัไม่ให้โค่นล้มลงไป  

กค็อืเสานัน่เอง เพราะฉะนัน้สภาพเหมอืนดนิ ดนิทัว่ประเทศมปีระมาณ 321 

ล้านไร่1  ครึง่หนึง่เป็นพืน้ท่ีท่ี ใช้ได้ จาก 100% มส่ีวนที่ ใช้เพือ่การเกษตร

ได้นัน้มีแค่ 12% ซึง่น้อยมาก และ 12% ถดัไปนัน้ท�าเกษตรได้แต่คณุภาพ

1 การใช้ทีด่นิประเทศไทย ปี 2562-2564, กรมพฒันาทีด่นิ 2564
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ต�า่มาก และนอกจากน้ันก็สกั 29% เป็นท่ีลาดชนั เป็นดนิเปรีย้ว ดนิเคม็ 

ฯลฯ และสภาพทัว่ไปของดนิ จะเหน็ได้ว่านบัวนัจะเหลือน้อยลงทุกทีท่ีจะใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ และใช้ผดิวตัถุประสงค์ด้วย บริเวณทุง่รวงทอง บรเิวณ

รงัสติ เดีย๋วนีแ้ทบจะไม่มีนาเหลอืเลย ทเุรียนเมอืงนนท์กเ็หลอืไม่กีส่วน 

นอกนัน้เป็นหมูบ้่าน บ้านจดัสรร โรงงาน ส่วนคลองน�า้เน่าหมด เพราะฉะนัน้ 

ทเุรยีน หรอืสมบติัเก่าด้ังเดมิก็หายไปหมด

เพราะฉะนัน้ ดนิเองกม็ปัีญหามาก และนบัวนักจ็ะมปัีญหาเนือ่งจาก

การบุกรุก เร่ืองการใช้ดินผิดประเภท นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับงาน

โครงการพระราชด�าร ิขอมาเพราะน�า้แล้ง ไม่มนี�า้เพยีงพอ เพราะฉะน้ัน 

ขอสร้างทีเ่กบ็น�า้ กพ็ระราชทานอ่างเก็บน�า้ พอไปส�ารวจอกี 2-3 ปี ปรากฏ

ไม่มีใครเป็นเกษตรกร กลายเป็นบ้านจดัสรรหมด โดยเฉพาะทางเหนอืนี้

ชดัเจน ใช้ประโยชน์ผดิประเภท เราสร้างเพือ่ใช้ในการเกษตร ปรากฏว่ากลาย

เป็นรสีอร์ท ผูค้นไปซือ้เป็นบ้านอยูส่่วนตวั อนันีเ้ราก็ไม่รูจ้ะแก้อย่างไร การ

แบ่งโซนเราก็แนะทางกระทรวงเกษตรฯ แต่กระทรวงก็ไม่สามารถจดัท�าได้ 

และก็ตัดไม้ท�าลายป่า ท�าให้ดินสูญสลายไปด้วย หน้าดินหายไปหมด  

จนกระท่ังตอนนัน้มีถกเถยีงทฤษฎอีนัหนึง่ ตอนนัน้โครงการหลวงท�ารายงาน 

ขึน้มาว่าบรเิวณท่ีตัดไม้ท�าลายป่ามีน�า้เพ่ิมขึน้ มกีารทะเลาะกนัพอสมควร 

ทกุคนงงกันหมดว่าท�าไมถงึรายงานอย่างนัน้ เพราะว่าเมือ่ไม่มีต้นไม้ จะมี

น�า้ได้อย่างไร แต่ตอนหลงักห็ยดุทะเลาะกัน คือพอไม่มต้ีนไม้แล้วเกิดฝนตก 

น�า้ก็ไหลลงไป ซึง่น�า้จะมากข้ึน หมายความว่ากระแสน�า้แรงขึน้มา เพราะ

ไม่มอีะไรเบรก แต่ไม่ได้พดูถงึความชุม่ชืน้ การกกัเกบ็ มาวัดเอาตอนฤดฝูน 
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ซึง่แน่นอนว่าน�า้มามากมาย แล้วน�า้ก็ไหลผ่านไป ไม่มอีะไรเกบ็ให้มากขึน้ 

ไม่อย่างนัน้ต้นไม้มันจะลอ็กไว้ ซมึซบัไว้และค่อยๆ ปล่อยลงมาข้างล่าง 

เร่ืองดินเปรี้ยว หรือดินต่างๆ นั้น ก็ ได้สัมผัส ได้เห็นวิธีการ 

แก้ไขของพระองค์ท่าน พร้อมกับตอนตัง้ศนูย์ศกึษาฯ ปี 2524 ผมเข้ารับ

ต�าแหน่งเลขานกุาร กปร. การบ้านชดุแรกคอืงานหนิ ยงัไม่มีการเล่าเรยีน 

แต่เป็นการเรยีนทางลดัจรงิๆ ได้งานชิน้ใหญ่คอื จัดตัง้ศนูย์ศกึษาฯ พอเข้า 

ไปถวายงาน รบัสัง่ว่า ผ่านมา 35 ปีแล้วนะ ถงึเวลาสรปุได้แล้ว คิดดวู่าเรา 

ยงัไม่ทันเรยีนรูอ้ะไรเลย เราจะสรปุได้อย่างไร? เพราะฉะนัน้ถงึบอกว่าตัว

ผมเองไม่ได้เรยีนประถม มัธยม แต่เรยีนป๊ับก ็Ph.D. (ปรญิญาเอก) เลย 

ของยากก่อนเลย ทรงมอบภารกจิแรกให้ทีห้่วยทราย ทีต่ามเสดจ็ครัง้แรก 

ตอนรบัต�าแหน่งแล้วจะให้ตัง้ศนูย์ศกึษาฯ ถดัมาตามล�าดบั พกิลุทองที ่

นราธิวาส ห้วยฮ่องไคร้ที่เชียงใหม่ ซึ่งไม่ได้ดูโครงการเล็กก่อน อันนี ้

เรยีนลดัเลย 6 ศูนย์ฯ จะเห็นว่าภูมสิงัคมแต่ละแห่งไม่เหมอืนกัน 

ประการแรกท่ีเก่ียวกับดนิ คอื ศนูย์ฯ 6 ศูนย์ นัน้ ปรากฏว่ามดิีน

ไม่เหมือนกัน ไปทางเหนือเจอดนิภูเขา หบุเขา ตรงกลางเชงิเขา พระองค์

ท่านทรงพยายามแบ่งซอยว่าการใช้ประโยชน์ของดนิในภมูภิาคนี้ ไว้อย่างไร 

เพราะฉะนัน้ดนิทางเหนอืนัน้จะท�าอย่างไร ทรงฟ้ืนฟดูนิก่อน สภาพดัง้เดมิ

ต้นไม้ถกูท�าลายไปส้ิน ท้ังถกูเผา ถูกตดั พอหน้าฝนมากช็�าระล้างเทลงมา

ข้างล่าง พอหน้าดนิหายไปหมด ความสกึหรอของดนิกเ็กดิขึน้ ทรงพยายาม

ให้ฟ้ืนฟปู่า ป่าจะช่วยยึดไว้ แล้วมีฝายชะลอน�า้ พอป่าเกดิขึน้ ดนิก็กลบัมา  
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เพราะดินก็มาจากใบไม้ วงจรชีวิตของป่าของธรรมชาตินี้เหมือนกัน  

มนัหมนุอย่างนี ้ถ้าเราไม่เข้าไปยุง่อะไร ก็ไม่มวัีนตาย เป็นสิง่ทีเ่ป็นสจัธรรม 

ดนิบ�ารงุต้นไม้ ต้นไม้โตขึน้ ใบไม้แก่ร่วงลงมาทีพ่ืน้ย่อยสลายแล้วกลาย 

เป็นดิน ตรงกับธรรมะ “เกิด แก่ เจบ็ ตาย”

ได้ตามเสด็จไปเวเนซุเอลา อเมริกาใต้ ปรากฏว่าไปดูที่สวน 

แห่งหนึง่ มีคนออกมาร้องเพลง เขาร้องเป็นภาษาสเปน ตรงหน้าทีเ่ขายืน 

เป็นปุ๋ยหมักท่ีมาจากใบไม้ แล้วในเนือ้หาของเพลงแปลได้ว่า สวรรค์น้ีเขา

ก�าหนดให้น�า้ ดนิ เช่ือมกันหมด ก็ให้ดทูีน่ี ่ดนิใช้เสรจ็แล้วหายไป แต่ต้นไม้ 

ผลิตใบมาเพิ่ม พอใบไม้ย่อยสลายแล้วก็กลับคืนเป็นดินอีก วงจรชีวิต 

เป็นอย่างนี้ 

ตอนอยูท่ี่วดัดอยธรรมเจดย์ี พระทกุรปูกวาดใบไม้ พระอาจารย์แบน 

(อดตีเจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดย์ี) ไม่ให้เอาไปทิง้ ไม่ให้เผา แต่ให้กวาด

แล้วกองที่ โคนต้นไม้ และให้เรยีนธรรมะจากการกวาดน้ีด้วย ซึง่ท่านให้โจทย์ 

ไว้แค่นี ้ เราก็นัง่ดูใบไม้ร่วงลงมา ใบมนัแก่ตายแล้วกร่็วง ร่วงเสรจ็แล้วก็

กวาดไปกอง กองไว้แล้วกเ็กดิย่อยสลายไปเป็นปุย๋ผลกัดนัให้ใบอ่อนเกดิมา 

เตบิโตขึน้ พอโตแล้วใบแก่ก็ร่วง วงจรกห็มนุอยูอ่ย่างนี ้ ดนิกส็มบูรณ์อยู่ 

ตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปท�าอะไร ฉันใดฉันนั้น พระองค์ท่านทรงสอน 

เหมือนกัน สอนเชิงพทุธว่าอย่าท�าลายดนิ อย่าไปท�าอะไร สร้างวงจรให้

หมนุไป โดยใช้ดนิ น�า้ ลม ไฟ ประกอบกนั เชือ่มโยงกนั ความสมบรูณ์ 

ความย่ังยนืก็เกิดขึน้อยู่ตลอดไป
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“แกล้งดิน”

ดินประเภทต่างๆ อย่างทางเหนือมีภูเขา ไปอีสานก็อีกแบบหนึ่ง 

เป็นท่ีราบสูงอีสานนีเ้จอบางแห่งไม่ได้อยู่ใกล้น�า้เค็มแต่เป็นดนิเคม็ และม ี

เกลอืสนิเธาว์ อย่างที่ โครงการในอีสานรูส้กึกม็บีางส่วนทีด่นิเคม็ ซึง่ดินเคม็นี้

แก้ยากทีส่ดุ ส่วนดนิเปรีย้วนี ้แก้ได้แล้วด้วยการ แกล้งดนิ ผลกส็�าเรจ็ขึน้มา

แล้ว แต่ดนิเคม็นีย้งัหาต้นไม้ทีส่ามารถจะซมึซับความเคม็ได้ เคยไปเจอต้นไม้

ชนิดหนึง่ทีอ่อสเตรเลยี ซ่ึงออสเตรเลยีดนิเคม็หมดเลย ทะเลทรายของเขาน้ี 

สุดลูกหูลูกตาเป็นดินเค็มหมด แต่มีหญ้าชนิดหนึ่งดูดซึมซับเกลือมาได้  

แต่ก็ไม่ได้เอามาท่ีนี ่กลวัเหมือนผกัตบชวา ตอนนีก็้เลยใช้น�า้ไล่อย่างเดยีว

ส�าหรับดนิเค็ม

ท่ีนราธิวาสในชุดแรกนี้มีคุณพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต1 และอีก 

หลายคนทีเ่ท้าเป่ือยกนัหมด เพราะในดนิเปรีย้วมกี�ามะถนัมนักดัขา มปีลิง

วิง่เข้าหาเป็นฝงูเลย ท่ีทุรกันดารมาก 

ตอนนั้นได้เผชิญกับดินที่แปลกประหลาด มีพรุควนเคร็งแถว 

ภาคใต้ตอนกลาง แต่ไม่มปัีญหาเพราะท่ีพรคุวนเครง็มคีนเข้าไปท�ามาหากิน

ยงัไม่มาก แต่ว่าท่ีนราธิวาส ยะลา ปัตตานน้ีีเยอะ เกอืบ 5-6 แสนไร่ 

ที่ ไม่สามารถท�าประโยชน์ได้

1 อดตีเลขาธกิาร กปร. คนที ่3
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ก่อนหน้าท่ีจะมีศูนย์ฯ พิกุลทอง ทรงทดลองระบายน�้าออกก่อน 

คลองบาเจาะ มนีกัส่ิงแวดล้อมออกมาโจมตมีาก หาว่างานของพระองค์ท่าน 

ท�าลายสิ่งแวดล้อม แต่ว่าพอน�้าแห้งก็ปรากฏอย่างที่เรารู้ ภัยร้ายก ็

ขึน้มา และกท็�าอะไรไม่ได้ ซึง่ตอนนัน้เรายงัไม่ได้เข้ารบัต�าแหน่งเพราะเป็น

ช่วงรอยต่อ พอเราเข้ามาถงึ ทรงอธบิายว่า เราต้องสบูน�า้ออก เพราะ

ถ้าไม่สบูน�า้ออกเราก็ไม่รูผ้ล พอไม่รูผ้ลเราก็ไม่รูจ้ะแก้อย่างไร เรากต้็อง

ปล่อยให้น�้าแช่อย่างนั้น นักสิ่งแวดล้อมก็พอใจกับการมองเห็นในสิ่งที่ 

ไม่สามารถจะก่อประโยชน์ได้กเ็ลยแช่น�า้อยู่อย่างนัน้ แล้วเราเข้ามารบัช่วง

ต่อก็เลยต้องอธิบาย 

พอตอนหลังรู ้ปัญหาก็มาที่พิกุลทอง ความรู ้ ประสบการณ ์

ของพระองค์ท่านรู้สึกว่าจะส�าเร็จรูปแล้ว รับสั่งให้ตัดคลอง แยกน�้า  

แล้วทดลองปล่อยปลา สรปุปลาเน่าทกุตวัเพราะถกูกรดกัด ไปปลกูบวั 

ก็ถูกกัดกินขาดเน่าคาคลอง อย่างอ่างใกล้บ้าน (อ่างเก็บน�้าใกล้บ้าน)  

ด้านหลังก็ ใช้ ไม่ ได้ รับสั่งให้ถ่ายน�้าออกเลย ผมจ�าได้มีประโยคหนึ่ง  

“ใช้ระบบเครือ่งซกัผ้ำ” ก็คือปล่อยน�า้ออก แล้วรอเก็บน�า้ฝนใหม่ น�า้กล้็าง 

ของมันไปเรื่อยๆ 2-3 ปี ถัดมาอ่างใกล้บ้านก็ ใช้ ได้ ซึ่งระบบนี้ก็ ใช้ 

มาโดยตลอด
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เป็นท่ีมาของโครงการ แกล้งดนิ ทีถู่กประกาศเป็นนวตักรรม ทรง

คดิแปลก แทนท่ีจะแก้ทันที แต่ให้แกล้งก่อน คอืให้ดนิเป็นกรดมากท่ีสดุ 

พอมนี�า้เราก็สบูน�า้ออกให้แห้งจนกระทัง่กรดขึน้ แล้วกย้็อนกลับมาอกีที 

คอืพอความเป็นกรดขึน้สูงสุดแล้วก็ reverse เลย จะใช้น�า้ล้าง หรอืจะ

ใช้ปนูมาร์ลใส่ จะท�าวธิีใด เริม่ออกมาเป็นสตูรแต่ละแปลงๆ จนกระท่ัง

ได้สตูรส�าเรจ็ ฉะน้ันถ้าดนิพรไุม่มแีกล้งอย่างนัน้ ไม่ล้างถงึรากเรากจ็ะ 

ใช้ประโยชน์ได้แค่ประมาณ 50 เซนติเมตร เพราะจะต้องใช้น�้ากดไว ้

ข้างใต้ 50 เซนตเิมตร เพราะถ้าระดับน�า้ต�า่กว่า 50 เซนตเิมตร กรดไพไรท์ 

(กรดก�ามะถนั) จะสวนกลบัขึน้มาทีห่น้าดนิ เราก็ใช้น�า้นีเ้ป็นตวักดไพไรท์ไว้ 

 ฉะนั้นโครงการแกล้งดินนี้ ก็ re-process อย่างนี้ หมุนไปหมุนมา  

ล้างไปล้างมา จนกระท่ังจดื พอจืดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ 

เม่ือก่อนนีก้ารปลูกข้าวตอนไปใหม่ๆ ได้ 5 ถัง มีแต่ใบ ปลกูอะไร 

กเ็ป็นใบหมด แต่ตอนหลังได้ 40-50 ถงั จากการทดลองทดสอบแล้วก็ได้ 

หมุนกลบัมาใช้ เป็นโครงการแกล้งดนิทีจ่ดสทิธบิตัรไว้ จนกระทัง่ระดบัโลก

กเ็กดิต่ืนเต้นข้ึนมาด้วย และสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที ่5 ธนัวาคม  

เป็นวันดนิโลก (World Soil Day)
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สทิธบิตัรในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร (โครงการแกล้งดิน)
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ดินเสื่อมโทรม ที่เขำหินซ้อน

เขาหินซ้อนก็เจอดนิอีกแบบ ทีน่ัน่ปลูกมนัส�าปะหลงัอย่างเดยีว ดิน

เสือ่มโทรมแบบสิน้ซากเลย และเผอญิมีทีส่่วนพระองค์ตรงนัน้ รบัสัง่เรยีก

บ้านสามจัว่ และชาวบ้านกม็าน้อมเกล้าฯ ถวาย เพ่ือสร้างพระต�าหนกัเป็น 

เรือนเล็กๆ อยู่ตรงกลาง รับสั่งว่าขอเปลี่ยนได้ไหม เพราะต�าหนักคง 

ไม่ได้ไปอยู่ นานๆ มาที ขอเปลีย่นเป็นทีท่ดลองการเกษตรแทน ชาวบ้าน  

นายอ�าเภอก็ยอม ทีนี้ก็เลยทดลองทดสอบการเกษตร ซึ่งก็หมุนเวียน 

กลับไปท่ีน�า้อีก ทรงไม่ได้มุ่งตรงไปทีด่นิอย่างเดยีว เพราะดนิจะเป็นอย่างไร 

ทรงไม่กลวั ให้สร้างน�า้ก่อน และพอมนี�า้ ทรงกลบัมาทีด่นิ คราวนีก้็ใช้

พชืสดไถกลบรบัสัง่ว่าไม่กลัว ใส่ปนูมาร์ลไปบ้าง ก็พยายามพฒันาจนดิน 

ค่อยๆ พฒันาปรับตัวเองมีความสมบรูณ์เพ่ิมขึน้มาเรือ่ยๆ และผลสดุท้าย

กจิกรรมการเกษตรกท็�าได้ ร่องรอย ณ วนันัน้ ถงึวนัน้ีกห็าไม่เจอแล้ว 

เพราะเปลีย่นสภาพไปโดยส้ินเชิง แต่น่าเสยีดาย รบัสัง่ให้พยายามถ่ายภาพ 

เพือ่เปรยีบเทียบก่อน-หลัง จะมหัศจรรย์มาก ผลสดุท้ายทีน่ีก่ส็�าเรจ็

ดินดำน ที่ห้วยทรำย

ท่ีห้วยทราย เพชรบรุ ีก็เป็นทีท่ีจ่ะเป็นทะเลทราย ตัดไม้ท�าลายป่า 

เผาถ่าน สมัยก่อนผมเด็กๆ ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมแก๊ส เพราะยังไม่มีใช้  

จ�าได้ว่ากิจกรรมท�าอยู่เสมอๆ คอื ซือ้ถ่านใส่รถมามวีางขาย ตัง้แต่เพชรบรุี

ไปถงึประจวบคีรีขนัธ์ สองข้างทางนีจ้ะมีถ่านกองขาย เพราะฉะนัน้ตดัไม้

ครองแผ่นดิน 94

65-146 ����� 4 (����) NEW 7.indd   94 25/11/2565   15:12:59



เผาถ่านเรยีบหมด เพราะเป็นรายได้ของชาวบ้านแถวนัน้ ปรากฏว่าวนัแรก 

ทีเ่สดจ็ฯ บรเิวณห้วยทราย รบัสัง่ว่าแถวนีจ้ะเป็นทะเลทรายหมดถ้าเรา 

ไม่รบีท�าเสยีก่อน แล้วกเ็จอดนิโหดอกีประเภทหนึง่ ดนิชายทะเลเป็นทราย

และแห้งจนกระทัง่กลายเป็นดนิดานและกลายเป็นหนิ บรเิวณแรกทีเ่รา 

เข้าไป นอกจากเจอเรื่องความขัดแย้งในพื้นท่ีแล้ว ดินอีกประเภทหนึ่ง  

ดนิสิน้ซากคือ ดนิทีถ่กูท�าลายโดยฝีมอืมนุษย์ ทีส่ดุจะกลายเป็นดินดาน 

แต่เม่ือใช้หญ้าแฝกระเบดิดิน สามารถกลบัมาท�าประโยชน์ได้อกีครัง้หนึง่

พัฒนำจำกบกสู่ทะเลที่คุ้งกระเบน

ส่วนท่ีคุ้งกระเบน จนัทบรุนีัน้ เดมิทีทหารจะท�า แต่รูสึ้กทรงลงัเล

และรบัสัง่ให้ท่านจกัร ลงไปส�ารวจว่าจะท�าอะไรด ีท่านจกัรทรงพาทมีงาน

ของเราไปด้วย นัง่เฮลคิอปเตอร์เพือ่ไปดสูถานที ่ผลสดุท้ายทรงก�าหนดให้

เป็นศนูย์ศกึษาฯ ซึง่ทีคุ้่งกระเบนนี ้มดีนิทีแ่ปลก เป็นดนิทีอ่ยูร่ะหว่างทะเล

กบับก ตรงนัน้เป็นแหลมย่ืนออกไปแล้วกมี็ทะเลภายใน หากพดูถงึสภาพ

พืน้ทีแ่ล้วเป็นพืน้ทีท่ีน่่าทึง่มาก ซึง่มกีจิกรรมทางทะเลแน่นอนถ้าหันหน้า

ออกทะเล แต่ข้างหลงัปรากฏว่าเป็นอ่าวระหว่างเกาะกบัฝ่ังและขึน้มาบน

ฝ่ังกจ็ะเป็นสวนผลไม้ ภารกจิทีศ่นูย์คุง้กระเบนนัน้กม็ภีารกจิให้ขึน้ไปบนบก 

ไม่ใช่แค่เฉพาะในทะเล แต่ให้ขึน้ไปถงึสวนผลไม้ ทรงพยายามเชือ่มโยงชวีติ

กนัหมด แต่ตอนหลงัสิง่ทีอ่ยู่ในบกอาจจะน้อยไปสกันิดเพราะมามุง่ตรง

ป่าชายเลนและรมิทะเล แต่ภารกจิตอนแรกทีก่�าหนดไว้คอืการเชือ่มโยง 
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ให้หมด แต่ตอนนั้นยังไม่ ได้อยู่ ในความสนใจเท่าไหร่เพราะเรายังไม่ 

เดอืดร้อน แต่นีแ่สดงให้เหน็ว่าทรงเหน็มาหมดแล้ว รบัสัง่ชวีติทะเลจะ

สกปรกหรอืไม่สกปรกกม็าจากบนบกด้านใน เพราะฉะนัน้เราต้องไปอยู่ท่ีนัน่ 

เรากท็�าได้ ขยายได้ แต่กล็�าบาก เพราะกรมประมงจะไปทางน�า้อย่างเดยีว 

อนัน้ีภารกิจก็ต้องประสานงานกับหน่วยอืน่ขึน้มา

หญ้ำมหัศจรรย์ 

ตอนส�านกังาน กปร. ยังไม่แยกจากสภาพัฒน์ ในช่วงเวลาดงักล่าว

ผมเป็นผูช่้วยเลขาธกิาร ในช่วงปี 2532 วันดคืีนดมีฝีรัง่มาหาผม มารูจ้กัชือ่

ตอนหลงัคือ กรมิชอว์ (Dr. Richard G. Grimshaw) เป็นผู้อ�านวยการด้าน

การเกษตรของ World Bank มาพบผมและพดูเรือ่งหญ้าแฝก (Vetiver) 

และให้แผ่นพบัไว้บนโต๊ะ ผมเกบ็ไว้กบักองหนงัสอืผ่านไปเป็นเดอืน วนัหนึง่

ผมรือ้โต๊ะกเ็จอแผ่นพบัอนันี ้ เอามาอ่าน พออ่านเข้ากส็นใจเลยน�าถวาย  

ซึง่ทกุอย่างเกดิข้ึนโดยบงัเอญิ ถ้าวนันัน้ผมยงัเกบ็ไว้อยู ่“โครงการหญ้าแฝก” 

ไม่เกิด ถ้าเก็บไว้อีก 2 เดอืนคงหายไป และในน้ีมบีนัทึกไว้ 22 มถินุายน 

2534 รับส่ังเรือ่งหญ้าแฝกคร้ังแรก พวกเราไปตัง้แถวส่งเสดจ็ ไปหวัหนิ 

ซึง่ไม่ใช่เดือนมิถนุายน ปกติส่วนมากจะเดือนเมษายน-พฤษภาคม ไม่รู้ว่า

บางทีสลบักัน เพราะบางทีไม่ได้เสดจ็ฯ ไป บอกว่าไปแย่งน�า้เขา เลยไป

ช่วงท้ายหยุดเทอมดกีว่า จ�าได้ว่าถวายขึน้ไป 2 เดือน ไม่ได้มรีบัสัง่อะไร 

มาเลย แผ่นพับเล็กๆ คลี่ออกมามีอยู่ 4 หน้า วันนั้นจะเสด็จฯ ไป 

วงัไกลกังวล ซึง่อาทิตย์แรกเรายังไม่ตามไปเพราะยังไม่มงีาน พอเสด็จฯ 
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ไปแล้วเราถงึค่อยไปตาม อันนีเ้ป็นประเพณีปฏบิตั ิซึง่วนันัน้ผมไปส่งเสดจ็ 

ทรงถือแผ่นพับอันนั้นลงมาด้วย รับสั่งว่าหญ้านี้ดีนะ หญ้ามหัศจรรย์  

มปีระโยชน์มาก ซึง่แสดงให้เห็นว่าก่อนทีจ่ะทรงท�าอะไร หรอืตดัสนิพระทยั 

ด�าเนินการอะไร ทรงศึกษาอย่างละเอียด รวบรวมข้อมูล จนกระทั่ง 

ตดัสนิพระทัยว่าสิง่นีด้จีรงิๆ ถงึเริม่ท�า

ดงันัน้ จงึไปเริม่เรือ่งหญ้าแฝกทีห้่วยทรายก่อน เพราะหญ้าแฝก

ช่วยกันดนิทลาย แต่ก่อนหน้านีเ้ราไม่รูเ้รือ่งเลย กรมิชอว์บอกว่าตอนนีม้ี

การประชุมท่ีมาเลเซีย คณุอยากไปดไูหม จะได้ไปเหน็หญ้าแฝกด้วยตนเอง

ว่าปลูกท�าไม แล้วจะให้ ดร.ยูน (Dr. Yoon) มารบัไปด ูซึง่เราไปเหน็กว่็า

สวยมาก เพราะเขาปลกูเป็นชัน้ๆ และกท็ดลองปลกูรอบต้นไม้ พอเรา 

เหน็มาก่อนและมารบัพระราชด�ารนิัน้ เราก็เริม่ท�า ซึง่ท�าแรกๆ ก็ไม่ค่อย

มีใครเห็นด้วย เพราะปลกูหญ้ามันฝืนความรูส้กึของชาวบ้าน อยู่ดีๆ  มายุ

ให้ปลกูหญ้า ซึง่เกดิเป็นประโยคทีล้่อกนัว่า “ปลกูข้ำวยงัไม่พอแดก ปลกู

หญ้ำแฝกจะเหลอือะไร” ซึง่มนัเป็นความเหน็จากชาวบ้านจรงิๆ รบัสัง่ 

ว่าอย่าไปบงัคับเขา แต่ให้ท�าให้เขาด ูซึง่เวลานีก้็ได้ผลพอสมควรมีการใช้

กว้างขวางขึน้

ครั้งหนึ่งมีการสัมมนาที่รามาการ์เด้น และในวันนั้นผมเสนอให้มี

มต ิครม. ขึน้มาเก่ียวกับการใช้หญ้าแฝก ซึง่โครงการทีเ่ราท�า ก็ได้แค่ที่

เราเห็น แต่ถ้าไปท่ีประเทศจนี เขาจะสร้างเขือ่น สร้างถนน ต้องมรีะบุไว้

ในโครงการเลยว่าต้องปลูกหญ้าแฝกเพือ่กนัดนิพงัทลาย ฉะน้ันถ้าเราคิด
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ว่าหากไม่มีนโยบายของรัฐลงมาอย่างแท้จริงแล้ว เรากท็�าเท่าทีก่�าลงัเรา

ท�าอยู ่ เพราะฉะนัน้ก็เลยขอมติ ครม.1  ซ่ึง ครม.กอ็นุมตั ิแต่แปลกมาก 

ครม.อนมุตัอิย่างไม่มกีารปฏบิติั ส�านกังบประมาณก็ไม่ได้ด ูโครงการอืน่ๆ 

กส็ร้างแบบเดมิ โครงการถนนก็ไม่เคยสนใจท่ีจะปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ทาง 

แล้วมตินั้นไปไหน หรืออยู่ ไหนก็ ไม่รู ้เหมือนกัน อุตส่าห์ขอมาจนได้  

ซึง่ก็แปลกด ีเพราะถ้าหากมีการระบุไว้ในโครงการต่างๆ เช่น ทีเ่มอืงจนี

ท้ายเขือ่นเขามีการปลกูหญ้าแฝกล้อมไว้เลย เพือ่ป้องกนัและเป็นตวักรอง

มลพิษ เกิดเป็นอาชีพเป็นโครงการ จนมบีรษิทัเอกชนเกิดขึน้เพ่ือ รบัจ้าง

ปลกูแฝก คราวน้ีเหมือนอยู่ในระบบ มกีารประกอบอาชพีปลกูแฝก แล้ว

บรษิทันีก้ม็าให้ชาวบ้านปลกูแฝกแล้วเอามาขาย เป็นธรุกจิหมนุเวยีนต่อไป 

ซึง่ต้องมีการหมุนเวียนอย่างนัน้ ไม่ใช่นกึอยากปลกูกป็ลกูเป็นงานอดเิรก 

เพราะกจ็ะได้แค่นัน้ ไม่รูจ้ะไปต่ออย่างไร ฉะนัน้โครงการหญ้าแฝกจึงเกิดขึน้ 

ถ้าปลูกตามวัตถุประสงค์ต่างๆ จะท�าให้การใช้จ่ายงบประมาณลดลง 

ประหยัดลงมาก เพราะใช้ธรรมชาติมาเป็นประโยชน์

ถ้าไม่ใช่โครงการพระราชด�าร ิกรมิชอว์บอกว่าขนาดธนาคารโลกเอง 

กด็นัโครงการไม่ออก พดูอย่างไรก็ไม่สนใจ ตอนนีป้ระเทศไทยเลยเป็น

โต้โผเรือ่งหญ้าแฝก ทัง้ทีม่าหลังจีน หรอืพวกฝรัง่ และท้ังท่ีฟลอรดิาก็

ปลกูหญ้าแฝกได้ ปรากฏว่าตอนหลังเขายกให้เราเป็นผู้น�าเลย แล้วก็มา 

เอาเงินทุนจากเราไปท�าวารสาร และพอเราไม่ ได้สนับสนุนก็รู้สึกว่า 

ไปไม่รอดเหมือนกัน

1 มติคณะรฐัมนตรี
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ดินสิ้นสภำพ ที่เขำชะงุ้ม

เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี พ้ืนที่มีการท�าลายป่าไม้ ขุดดินลูกรัง 

น�าไปใช้ส�าหรับการสร้างถนน ส่วนทีม่หีญ้ามกีารต้อนปศสุตัว์ไปกนิหญ้ามาก 

เกนิไปจนหมด ส่วนท่ีมต้ีนไม้กถ็กูตัดไปท�าฟืนท�าให้ต้นไม้เตบิโตไม่ทนั ทัง้สอง 

อย่างท�าให้เกดิการชะล้างผวิดนิไปหมดเหลอืแต่บ่อดินลกูรงั ถงึแม้จะมี

แร่ธาตทุีเ่หมาะสมอยู่บ้างแต่ไม่สามารถรองรบัการเตบิโตของพชืเพราะ 

ขาดจลุนิทรย์ี ดนิสิน้สภาพนี ้เหน็จะต้องยกตวัอย่างทีเ่ขำชะงุม้ เพือ่มกีาร 

น้อมเกล้าฯ ถวายท่ีดนิ เสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตร ปรากฏเจอว่าหน้าดนิ 

ถูกขายไปหมดแล้ว ดินท่ีเหลือกลายเป็นบ่อดินลูกรัง แดงไปหมดทั้ง

โครงการเลย ไม่มเีน้ือดินเลย รบัสัง่ว่า เขาถวายทีอ่ย่างนีม้นัท้าทายฉนันะ 

แต่ไม่เป็นไร เดีย๋วจะแก้ให้ได้ และพระราชทานที่ ให้แก่กรมพัฒนาทีด่นิ 

รบัสัง่ว่าเป็นบ่อลกูรงักด็อียู่แล้ว เขาขุดดินกนัไปเป็นบ่อก็ท�าเป็นทีก่กัเกบ็น�า้

เสยีเลย ซึง่ทรงเหน็ว่าทีต่รงนัน้เป็นประโยชน์ เลยเจาะให้ทางน�า้ลงเพิม่ขึน้ 

นีก่เ็ริม่ต้นด้วยน�า้อีกแล้ว แต่ดนิน้ีแย่มาก กพ็ยายามหาต้นไม้ทีบ่�ารุงดนิ

เป็นเบือ้งต้นก่อน จะเป็นถัว่ หรือต้นอะไรต่างๆ ก็ไถกลบไปเป็นปุย๋สดไป 

แม้กระทั่งต้นไม้ ใหญ่ ต้นทองหลางใบก็ใช้บ�ารุงดินได้ เพราะดินมันสิ้น

สภาพ ส่วนภูเขาท่ีเป็นท่ีประทับด้านบนก็ไม่มต้ีนไม้เลย โล่งมากจนเหน็ววิ 

ไปไกลลบิ

กรมพฒันาทีด่นิท�าตามขัน้ตอนท่ีทรงระบไุว้ ผลสดุท้ายกลายเป็น

พืน้ท่ีสเีขยีว หลงัจากนัน้ 6-7 ปี ผมได้ขึน้ไปภเูขาน้ันอกีครัง้แต่มองไม่เหน็
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ววิไกลๆ แล้ว เพราะต้นไม้ปกคลุมหนาไปหมด จะเหลยีวมองก็ต้องส่อง

ตามกิง่ถงึจะเหน็ ซึง่ดนิด้านล่างมนัชืน้ ข้างบนก็ไม่ได้ปลกูอะไรเท่าไหร่ แต่

ไอความช้ืนนีมั้นจบัน�า้จากข้างล่างขึน้ไปข้างบน กท็�าให้บนเขานัน้สมบรูณ์

ชุ่มชื้น เวลานี้ก็เป็นตัวอย่างการท�าให้ดินสิ้นสภาพกลับคืนมาสมบูรณ ์

อกีครัง้หนึง่ และเป็นท่ีปลกูแฝกเพือ่ชะลอน�า้เพราะหากเวลาน�า้มากจ็ะท่วม

ร่องน�า้เหมอืนกนั ท�าให้มปัีญหาเรือ่งการชะลอน�า้ ซึง่มนัทะลุแนวหญ้าแฝก

เลย ทรงแนะน�าว่าให้ปลกูหญ้าแฝกเป็นแบบบัง้จ่าหวักลับ เพราะบัง้จ่าหัว

กลบันีเ้ป็นรปูตวัว ี เอาหัวกลบัให้เผชญิน�า้ น�า้จะได้กระจายออกสองข้าง

และช่วยให้ดนิไม่ถกูกัดเซาะ

ตำมหำพระจันทร์ (ที่ห้วยองคต)

 เรือ่งทีด่นินัน้ พระองค์ท่านรบัสัง่ว่าพอประชากรมากขึน้ จะมกีาร

บกุรกุป่ามากขึน้ ก็อยากให้จดัระเบยีบตัง้แต่ต้น มีโครงการหนึง่ทีท่�าเป็น

เรือ่งใหญ่และเกดิขึน้แบบแปลกๆ คอืโครงกำรห้วยองคต1  ซึง่เริม่มาจาก 

พระอาจารย์จนัทร์ (อดตีเจ้าอาวาสวดัป่าชยัรงัส ี จังหวดัสมทุรสาคร)  

วนัหนึง่พระองค์ท่านรบัสัง่ให้ไปหาพระรปูหนึง่ ชือ่อาจารย์จนัทร์ ท่านมท่ีีดนิ 

ทีจ่ะถวายให้พฒันา เรากเ็ริม่ค้นหา ปรากฏว่ามพีระชือ่จนัทร์ประมาณ  

10 รปู ต้ังแต่ภาคเหนอืจรดใต้เลย ซ่ึงแปลกประหลาดมากเลย วนัดคีนืด ี

ได้พบท่านอาจารย์จนัทร์ ช่วง 6 โมงเย็นมรีถมาจอดหน้าบ้าน มพีระรปูหนึง่ 

1  โครงการห้วยองคตอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ต�าบลสมเด็จเจริญ อ�าเภอหนองปรือ จงัหวดั 
 กาญจนบรุี
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เดินเข้ามาในบ้านตรงเรือนเล็กด้านหน้าบ้านผม และท่านบอกให้ดับไฟ

เพราะเราเปิดไฟรบัแขก ตอนหลงัถงึรูว่้าท่านชือ่พระจนัทร์ เวลาพระจนัทร์

จะขึน้ฟ้าต้องมดื ไม่อย่างนัน้จะมองไม่เห็น เราก็นกึแปลกอยู่ในใจ ท่าน

เคีย้วหมากตลอดเวลา บอกว่าจะไปตัง้วดัทีห้่วยองคตเพือ่เข้าไปพฒันา 

ชาวบ้านกเ็ลยเอาทีด่นิมาถวาย ซึง่กต็รงกบัทีร่บัสัง่ กเ็ลยได้ไปด�าเนนิการและ 

เริม่ขอใช้พืน้ท่ีประมาณ 2 หม่ืนไร่ ซึง่เป็นชือ่นายสเุมธไปรับเพราะต้องมี

บคุคลรบัผดิชอบตามระเบยีบของกรมป่าไม้ ต้องเอาป้ายชือ่ปักรอบ ทกุๆ 

50 เมตร ต้องปักป้ายแสดงความเป็นเจ้าของ ป้องกนัการบกุรกุ และถ้า

มส่ีวนไหนเสือ่มโทรมต้องรบัผดิชอบเป็นส่วนตวัไป แล้วสรปุห้วยองคตก็

ได้ทีม่า ปรากฏท่ีตรงนัน้เป็นลกัษณะการจดัการท่ีดนิที่ ไม่มปีระสทิธภิาพ 

คนกร็กุป่า เพราะฉะนัน้ก็อยู่อย่างกระจดักระจายไปทัง้พืน้ที ่ อยูต่รงน้ี

หนึง่หลงั อยู่ตรงนัน้หนึง่หลงั ไม่มคีวามสะดวกในการบรกิารของรฐัท่ีจะ

เข้าไป โครงการนีเ้ป็นโครงการที่ ไม่กล้าท�าบ่อยนกั เป็นโครงการเดยีว 

ของ กปร. ท่ีท�า คอืจดัสรรท่ีดินท�ากนิเหมอืนกับ สปก. เลย ย้ายคน 

ให้มาอยู่เป็นชุมชน ซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่ ปรากฏพอด�าเนินการก็เจอการ

ประท้วง แต่ก็ท�าจนส�าเร็จ โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านสังคมก็เอามา 

รวมหมด มีโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห์ให้นกัเรยีนอยูก่นิ มีโรงพยาบาล 

เป็นชุมชนท่ีลงตัวหมดเลย และจดัสรรทีด่นิให้คนละ 15 ไร่ ด�าเนนิการ

จนกระท่ังเสรจ็ 

ทีด่นิตรงนัน้ท�าอะไรไม่ค่อยได้ เพราะเป็นเขตอบัฝนอย่างมาก มอ่ีาง

เกบ็น�า้แต่ไม่มีน�า้ เลยไม่รู้จะพฒันาอย่างไร น�ากจิกรรมอืน่เข้าไป เลีย้งไก่ 
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เอาภาคเอกชนเข้าไป ไก่ไข่ ไก่เนือ้ ฉกีไปอกีแนว ตรงนีเ้ป็นส่วนรบัผดิชอบ 

ของ กปร. ไม่ได้ติดตามว่าเป็นอย่างไร แต่ลักษณะเก่ียวกับท่ีดินนั้น 

ต้องจัดสรร 

แล้วไปเจอท่ี สปก. ช้ินแรก ไม่ใช่ราชการ อยู่หลังมหาวิทยาลัยมหดิล 

ศาลาดนิมบีนัทกึไว้ว่าแนวความคิดเกีย่วกบัการปฏิรปูทีด่นิในหลวงรชักาลที ่9 

พระราชทานทีด่นิส่วนพระองค์ให้ท�าก่อน ศาลาดนิ เป็นโครงการหนึง่ 

เก่ียวกบัเร่ืองการพัฒนาและเร่ืองบวั เขาเก่งมากบรหิารอย่างดมีากจนกระทัง่ 

นายกไปที่ศาลาดิน แต่เผอิญว่าที่ด้านหลังศาลาดินเป็นที่ของในหลวง

รชักาลท่ี 9 ช้ินแรก น่ีก็เป็นลกัษณะหนึง่ทีท่รงท�าตวัอย่างให้ดู 

มีเอกสารฉบับหนึ่งเป็นเอกสารพระราชทานทรงระบุไว้เกี่ยวกับ 

การพัฒนาดนิเขียนว่า เม่ือวันท่ี 25 มถินุายน 2540 เวลา 19.49 น.  

ณ วงัไกลกงัวล หัวหนิ ในเอกสารมอียู ่6 หน้า จะแสดงดนิของทกุโครงการ 

อาจจะไม่ครบทกุโครงการ แต่โครงการใหญ่ๆ ถกูบนัทึกไว้หมด ทรงบนัทึก

ไว้หมดทกุอย่าง พมิพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไว้หมด ทรงบันทกึว่าดนิแต่ละแห่ง

มปัีญหาอย่างไร เช่น ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนเป็นดนิทรายมแีร่ธาตุน้อย ศูนย์ฯ 

ห้วยฮ่องไคร้ หนิ กรวด แห้งแล้ง ศนูย์ฯ พกุิลทอง ดนิเปรีย้วจัด ศนูย์ฯ ห้วยทราย 

ดินทรายมีแร่ธาตุน้อย ดินดาน ศูนย์ฯ ภูพาน ดินเค็ม ขาดน�้า และ 

ศนูย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน ดนิเค็ม ที่ โครงการเขาชะงุม้ ดินทราย ดนิแข็ง  

ดนิหนิลกูรงั ทรงบนัทกึไว้แบบนี ้แล้วกมี็ปัญหาด้วย เดมิภพูานเป็นป่าโปร่ง

มปีระวติัอะไรทรงบนัทกึไว้ เอกสารทีพ่ระราชทานไว้กพ็ยายามรวบรวมไว้

ให้มากท่ีสุด เพราะอีกหน่อยอาจจะหาไม่เจอ  
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อย่ำปอกเปลือกดิน

เวลาไปพัฒนาที่ ไหน อย่าเอาแทรกเตอร์ไถหน้าดิน หรือที่ ใช ้

ค�าว่า “อย่ำปอกเปลือกดนิ” หากอยากปลกูต้นไม้อย่าถางหน้าดนิ อยากจะ 

ปลกูต้นไม้ก็ให้เจาะเฉพาะตรงหลุม ทรงห้ามเดด็ขาด ห้ามปอกเปลอืกดิน 

และอย่าเผาตอซงัข้าว ให้เอามาหมกัให้เน่าให้เป่ือย เพราะหากเราถาง

พชืคลมุดนิออก เวลาฝนตกจะชะล้างหน้าดนิท่ีเป็นประโยชน์ออกไปหมด

เส้นทำงเกลือ 

ดินเค็มท่ีเจอในภาคอีสานจนกระทั่งมีการขุดท�าเกลือ เป็นเกลือ

สนิเธาว์ ซึง่ไม่มีไอโอดนี แล้วก็ขายไปถงึแถวภาคเหนอื กเ็ลยเป็นโรคเอ๋อ  

โรคอะไรต่างๆ รบัสัง่ให้ไปแก้ไข เรือ่งนีร้บัสัง่ให้ไปหาเส้นทางเกลือ ให้เรา

ตามไปจนเจอโรงงานใหญ่อยู่ที่ โคราช ปรากฏว่าเกลอืสนิเธาว์ไม่มีไอโอดนี 

ซึง่เป็นต้นก�าเนดิโรคเอ๋อ (โรคคอพอก) ของทางเหนือท่ีเกิดขึน้ รบัสัง่ให้ไป

เอาเครือ่งพ่นไอโอดนีท่ีเราท�าส�าเรจ็แล้วไปให้โรงงานฟรเีลย แล้วก็ไปตดิตัง้ 

ไปแก้ปัญหาท่ีต้นตอเลย ในขณะที่ราชการนั้นแต่ละปีจะว่ิงไปหยอด 

ไอโอดนีตามแทง็ก์น�า้บนเขา ไปแก้ทีป่ลายเหตุ ทรงย้อนกลับ วันหนึง่จ�าได้ 

ทรงถามว่าเคยได้ยิน “Silk road” ไหม ทลูตอบว่าเคย เรามาท�า “Salt 

road” ดีไหม เส้นทางเกลอื ตอนนัน้กส็�ารวจอยู่พกัใหญ่ ขณะนีเ้ครือ่งก็

ตดิต้ังแล้ว ยังด�าเนนิการอยู่ เพราะฉะนัน้ต้องแก้ทีต้่นตอ เกลือจะไปที่ ไหน 

ขอให้มีไอโอดีนตดิไปด้วย เพราะไม่ใช่ว่าทกุคนจะมีโอกาสได้ใช้เกลอืทะเล 
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เอาราคาถกูเข้าไว้กต้็องเป็นเกลอืสนิเธาว์ เราก็น�าไปฉดีให้ฟรเีลย น�าเครือ่ง

ฉดีไอโอดนีไปติดต้ังอย่างน้ีเป็นต้น 

ข้างบนตาย ข้างล่างก็ตายใช่หรือเปล่า ชีวิตมันผูกโยงกันหมด 

เพราะฉะนัน้หน้าท่ีของคนข้างล่างกต้็องดแูลคนข้างบน คนข้างบนกต้็อง 

รบัผดิชอบเพือ่ส่งต่อของดีๆ  มาให้คนข้างล่าง แล้วคนล่างจะได้ส่งเกลอืไปให้

คนข้างบนได้กนิ ไม่อย่างนัน้ได้เป็นโรคเอ๋อกันหมด มนัพนักันหมด มนัก็ง่ายๆ 

วงจรของพระองค์ท่านรบัสัง่ให้ไปส�ารวจเส้นทางสายเกลอื เพราะอะไร

ทางเหนอืกนิเกลอืสนิเธาว์ อีสาน โรงเกลอือยูท่ี่ โคราชผมไปส�ารวจมาแล้ว 

เป็นโรงเกลอืสินเธาว์ไม่มีไอโอดนีเป็นต้นเหตขุองโรคเอ๋อ คอหอยพอก 

ส�ารวจเส้นทางเกลอืย้อนรอยจากทางเหนอืมาเจอโรงงานอยู่โคราช 

เพราะอะไร เกิดเหตุจากมันไกลทะเล กระทรวงสาธารณสุขไปหยอด

ไอโอดีนบนภูเขา ข่ีช้างจบัต๊ักแตนไหมล่ะ ปีนงึกต้็องเอารถข้ึนไปเตมิ แล้ว

มนัเตมิได้ทัว่ถงึซะที่ ไหน ท�าไมไม่แก้ปัญหาทีต้่นตอเรา พระองค์ท่านคดิ

ได้แป๊บเดยีว เคยได้ยินเส้นทางสายไหมไหม เคยได้ยนิพระเจ้าค่ะ เราเล่น 

เส้นทางสายเกลือกัน ส�ารวจซิ เราก็ย้อนรอยกลับมาตามรถส่งเกลือ  

เจอโรงงานที่โคราชสองโรงงาน ถามว่าท�ายงัไง ไปตดิตัง้เครือ่งบรรจไุอโอดนี 

ให้ฟรีๆ  เลย มหาวิทยาลยัเกษตรก็ไปตดิต้ัง แล้วกส็เปรย์ไอโอดนีลงไป 

ทนีีเ้กลอืจะไปไหน เหนอือีสานปล่อยไปเลยหอบไอโอดนีไปด้วย ต้องแก้ที ่

จุดต้นตอเบด็เสรจ็ เหน็วธิคีดิไหม ขาดทนุคอืก�าไร เรายอมขาดทนุไป 

ตดิต้ังเครือ่งให้แค่ 3 หม่ืนบาท ในตอนนัน้นะ แล้วสเปรย์เกลอืทกุเมด็บรรจุ

ไอโอดีนหมด ก็แก้ปัญหาการขาดไอโอดนีบนภเูขาได้เลย
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แนวทำงแก้ไขปัญหำดินเค็ม-น�้ำเค็ม

เพราะฉะนัน้พืน้ทีดิ่นเคม็อกีเร่ืองหนึง่ทีร่บัสัง่ไว้เป็นการบ้านเหมอืน

กนั ถ้าอยากจะต่อยอดขึน้มา ฝากไว้อนัหนึง่ว่าเวลานีเ้ขาท�าเกลอืสนิเธาว์ 

ท�าท้ิงๆ ขว้างๆ พูดง่ายๆ ว่าสูบน�้ามา สูบน�้าที่เป็นเกลือแล้วมาต้ม 

ดนิกเ็สยี ไม้ก็ไปตดัมาจากในป่ามาเป็นเชือ้เพลงิต้มเกลอืสนิเธาว์ พอได้

เกลอืเสรจ็ น�า้ท่ีเหลอืก็เทลงไป ท�าให้แม่น�า้ล�าคลองเค็มไปหมด ไม่มกีาร

เกบ็ไว้ ทรงสัง่การบ้านไว้ วันหนึง่รบัสัง่ว่า มาท�า Dead sea กนัไหม 

เหมอืนของอสิราเอลทีม่นัเคม็จดั โดยที่ ไหนเขาท�าเกลอืสนิเธาว์กป็ล่อยให้

เขาท�าไป แต่ว่าน�า้ท่ีเหลอืท่ียังเค็มอยู่นัน้ให้ด�าเนนิการสองอย่าง คอืหนึง่

อดักลบัไปที่ ใต้ดนิ กลบัเข้าไปให้ไปละลายเกลือ สบูขึน้มาอกีครัง้หนึง่ หรอื 

น�าไหลไปรวมที่ ไหนสกัแห่งได้ไหม เดีย๋วนีเ้ขามกีลุม่ท�าเกลอืสนิเธาว์อยู่ 

กลุ่มหนึง่ ท�าล�าธาร ท�าคลองระบายไว้แล้วไปรวมอยูเ่ป็นสระ สระรวมน�า้เคม็ 

ท�าเหมอืนแหลมผกัเบีย้ รวมน�า้เสยี น�า้เค็มท้ังหลาย เอาไปไว้ท่ีนัน่ เราอาจ

จะม ีDead sea ถ้าเกิดขึน้ได้จรงิก็เป็นไปได้นะ ท�าเป็น Dead sea คนลง 

ไปลอยน�้าได้แล้วไม่จม แต่ว่าสิ่งส�าคัญคือขจัดของเสียที่ทิ้งไปจากการ 

ท�านาเกลอืได้ อันนียั้งไม่ได้ท�า การบ้านหลายอย่างยงัไม่ได้ท�า
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 ป่ำไม้
จุดเริ่มต้นควำมสนใจเรื่องป่ำไม้

ในหลวงรชักาลท่ี 9 ทรงสนพระราชหฤทยัในเร่ืองของชลประทาน 

เรือ่งป่าไม้ ต้ังแต่พระชนมพรรษา 10 พรรษา ทรงเล่าว่า มคีรคูนหน่ึง 

มาสอนเรื่องวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ดิน และก็ ให้เขียนว่าภูเขา

ต้องมีป่าไม้ เม็ดฝนตกลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วท�าให้ ไหลตามน�้า  

จะท�าให้ดนิเสยีหาย ดนิจะหมดจากภเูขา เพราะไหลตามสายน�า้ กเ็ป็น 

หลักของป่าไม้ เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า  

ถ้าเราไม่รกัษาป่าไม้ข้างบนจะท�าให้เดอืดร้อนตัง้แต่ดนิบนภูเขาจะหมดไป 

จนกระทัง่มีตะกอนลงมาในเขือ่น ตะกอนลงมาในแม่น�า้จะท�าให้เกิดน�า้ท่วม 

นี่เรียนมาตั้งแต่ 10 ขวบ ก็เลยพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เรียนมาเป็นการแสดง 

ให้เห็นนัน้ เช่ือว่าท�าให้ผูค้นได้เข้าใจได้ง่าย

เก่ียวกับเรื่องป่า รับสั่งหลายครั้งด้วยกัน ให้ ไปค้นหนังสือ 

เล่มหนึง่ ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรบันกับรรยายทัง้หลาย คอื หนงัสอืชือ่  

พลงัแผ่นดนิ ทีจ่�าแนกเป็นหมวดหมู่ จะใช้งานกด็งึออกมาใช้ได้เลย ในบท

ว่าด้วยทรพัยากรธรรมชาติ รบัส่ังเรือ่งป่าไว้ 
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พสิจูน์ได้ว่า สิง่ท่ีเรยีนมาเป็นการแสดงให้เหน็ ท�าให้ผูค้นได้เข้าใจ 

เมือ่ตอนทรงพระเยาว์อยูน่ัน้ โปรดทีจ่ะเล่นเอาน�า้มาเทชายหาด ให้น�า้ไหล

ลงไปแล้วกง็งว่าท�าไมไม่ไหลตรงๆ ท�าไมไหลไปตามกระแสคดเคีย้ว ทรงเล่า 

ให้ฟังอีกว่า ทรงสนพระราชหฤทัยและพยายามเข้าใจธรรมะ เข้าใจ

ธรรมชาติ การไหลของน�า้เป็นอย่างไร สมัพันธ์กบัป่าไม้อย่างไร พดูถึงป่า 

กจ็ะเก่ียวกับชลประทาน ซ่ึงเช่ือมโยงกนั เมือ่ป่าไม้หมด น�า้ไม่มาเฉพาะ 

น�้าเฉยๆ แต่จะพาตะกอนลงมาด้วย จ�าได้ว่าปีหนึ่งน�้าท่วมเชียงใหม่ 

กรมชลประทานบอกว่าปีนีฝ้นเยอะ ปรมิาณน�า้มาก รบัสัง่สวนกลบัไปว่า  

ไม่จรงิ น�า้เท่าเดมิ เพราะเรือ่งข้อมูล ทรงแม่นย�ามากและมหีน่วยงานเฉพาะ 

คอื NECTEC (The National Electronics and Computer Technology  

Center: ศนูย์เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ดร.ทวศัีกดิ์ 

กออนนัตกลู และต่อมาเป็น ดร.รอยล จติรดอน ท�าถวาย เพราะฉะนัน้ทรง

แม่นเรือ่งตัวเลขมาก บอกไม่จรงิหรอก น�า้เท่าเดมิ แต่ท�าไมท่วมเชยีงใหม่ 

ทรงต้ังปริศนาถามไป ไม่มี ใครตอบได้ และพระราชทานค�าอธิบาย 

ในวนัท่ี ได้เข้าเฝ้าฯ ว่า สาเหตุท่ีน�า้ท่วมเพราะว่ามตีะกอนลงมา เม่ือป่าไม้

ทางเหนอืถกูตดัถกูท�าลายหมด พอฝนตกลงมากช็ะล้างตะกอนจากภเูขา 

ลงมากอง แม่น�า้ปิงท่ีเคยลกึ เคยบรรจุน�า้ได้ประมาณหนึง่ บดันีห้ายไป

ครึง่หนึง่ เพราะว่าตะกอนมารองท้องน�า้อยู่ แถมด้วยขยะ สิง่ก่อสร้างรมิ

แม่น�า้ปิงเต็มไปหมด ก็เทขยะลงไปเพิม่เตมิอกี เพราะฉะนัน้ปรมิาณพืน้ที่

จะรองรบัน�า้จงึน้อยลง พอพืน้ท่ีรบัน�า้น้อยลงน�า้ก็ไหลล้นทะลกัออกริมฝ่ัง 

ข้างนอก บางส่วนของพืน้ท่ีก็ตัง้อยู่ในแอ่ง ในตัวเมอืงเชียงใหม่มลีกัษณะคล้าย 
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ชามอ่าง ใครไม่ดภูมิูศาสตร์ก็เสรจ็อกี ญาตหิลายคนซือ้ห้องแถว ปรากฏว่า 

น�้าท่วมหมด ในเชียงใหม่ซื้อบ้านยากมาก ต้องวัดระดับให้ดีๆ อันนี ้

แสดงว่าทรงเข้าใจในเร่ืองราวต่างๆ สภาพพ้ืนทีท่ัว่ประเทศเป็นอย่างดี

เคล็ดลับกำรปลูกต้นไม้

เรือ่งแสงแดด รบัสัง่ว่าเวลาปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ระวังว่าจะบงัแสงหมด 

และต้นไม้จะปลูกในระดับต�่าไม่ ได้เลย ซึ่งเร่ืองนี้ทรงสอนไว้ตอน 

ตามเสด็จที่เชียงใหม่ รับสั่งว่า นี่ชอบความสวยงามของสายตาพื้นที่ 

ปลูกต้นไม้เป็นแนวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ปลูกไม้ ใหญ่ตามรูปผังที่ดิน  

แต่ไม่นกึถงึแสง เพราะแดดถกูไม้ใหญ่บงัร่มหมด ด้านล่างจะปลูกอะไร

ไม่ได้เลย เพราะแสงไม่พอให้ต้นไม้เล็กๆ ทีต้่องการแสงเหมือนกนั ให้ไป

บอกชาวบ้านว่ามทีี่ ไหน หรอืทีร่ปูร่างแบบไหนกแ็ล้วแต่ ตืน่เช้ามาให้เอา 

ไม้ ไปปักกลางท่ีอันหนึ่ง ดูเงาว่าทอดไปทางไหน และให้เอาก้อนหิน 

ไปวางตามเงานั้น ตอนเย็นมาอีกเท่ียวหนึ่ง ให้ดูเงาว่าทอดไปทางไหน 

กน็�าก้อนหนิอีกก้อนไปวางและขดีเส้นไว้ แล้วให้ปลกูต้นไม้ใหญ่ตามแนวนัน้ 

เพราะเมือ่ต้นไม้ใหญ่โตขึน้ แสงยงัส่องตรงกลางมาให้ปลูกต้นไม้เล็กได้อกี 

นีค่อืเคลด็ลบัการปลกูต้นไม้ใหญ่ตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตกนัน่เอง

มูลนิธชัิยพฒันาได้รบัพ้ืนท่ีป่าที ่“ป่ำห้ำ”1 เชยีงราย ป่าสมบรูณ์แต่ 

ปลกูอะไรในระดบัพ้ืนไม่ขึน้เลยเพราะแสงไม่ทะลลุงด้านล่าง ต้องปักไม้ให้

1 สวนป่าพฤกษพฒัน์ มลูนิธิชยัพฒันา ต�าบลป่าซาง อ�าเภอแม่จนั จงัหวัดเชยีงราย
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ได้ตามแนวแสงสักนดิหน่อย แต่เพราะมนัขัดตาทีพ่ืน้ทีส่ีเ่หลีย่มจะมาปลกู

อะไรแบบแนวขวาง ซึง่อาจจะไม่สวยแต่ไม่เสยีประโยชน์ เพราะฉะนัน้ 

ต้องให้ความเคารพธรรมชาติ แสงเขาไปทางไหนต้องไปตามแสง ซ่ึงคือ

สิง่ท่ีทรงสอนให้ปฏิบติั

ทะเลทรำย ที่ห้วยทรำย 

อาชพีหลกัของชาวบ้านแถวนัน้ (อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ)ี กค็อื

ตดัไม้เผาถ่าน เป็นถ่านดี ทุกคนนิยมซือ้ ใครไปเทีย่วหวัหนิจะต้องซ้ือถ่าน

กลบัมา ตัดไม้ท�าลายป่าจนเกล้ียงเลย พระองค์ท่านรบัส่ัง ป่าเกลีย้งเพราะ

แบบนี ้ ปล่อยเวลาผ่านไปไม่ท�าอะไร ไม่ฟ้ืนฟู พืน้ท่ีดงักล่าวนีก็้จะกลาย

เป็นทะเลทรายในท่ีสดุ อันนีพ้วกเราทกุคนก็จะได้ยนิ กเ็ลยเป็นเหตท่ีุเกดิ

โครงการห้วยทรายขึน้มาด้วยความยากล�าบากแสนเขญ็ อย่างทีพ่วกเรารู้ 

และทีน่ัน่จะเหน็ได้ว่าป่าไม้เป็นงานหลกั ฟ้ืนฟปู่าโดยเฉพาะ สองศนูย์ทีเ่น้น 

เรือ่งป่าอย่างมากๆ ห้วยทรายอยู่ใกล้ทะเลเป็นปลายน�า้แล้วออกทะเลไป 

ส่วนต้นน�า้ก็คือท่ีศนูย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ

รบัสัง่ว่าจะเป็นทะเลทรายหมด ต้ังแต่กยุบรุมีาจนถงึชะอ�านีจ้ะแห้ง

แล้งหมด ผลสดุท้ายจะแก้ไม่ได้ จงึต้องลงมอืท�า จนวนันี ้ ถอืว่าส�าเรจ็  

เอาสีเขยีวกลับคนืมาได้ตามวธิกีารของพระองค์ท่าน
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ที่ห้วยทราย การปลูกป่า การฟื้นฟูป่า ไม่ได้ค�านึงถึงลักษณะ 

ป่าต้นน�า้ เนือ่งจากเป็นพืน้ทีช่ายทะเล เพราะฉะน้ันท่ีห้วยทรายจะเน้นเรือ่ง 

ป่าสนเป็นหลกั เพราะว่าตอนใหม่ๆ แห้งแล้งมาก แทบไม่มนี�า้ ต้นไม้อ่ืน

เกอืบทนไม่ได้ นอกจากต้นสนท่ีทนเหลอืเกนิ เป็นต้นไม้ทะเลทราย ต้นไม้

ชายทะเล แต่ลกึเข้าไปใกล้ภเูขาค่อนข้างเป็นป่าผสมผสานแล้ว เพราะ

พืน้ทีเ่อ้ืออ�านวย ดนิมีความเค็มน้อยลง จดุเริม่แรกทีเ่ป็นป่าเด่นในขณะ

นี้คือ เป็นป่าสน และที่แปลกคือประสบการณ์จากห้วยฮ่องไคร้เรื่อง  

ฝายชะลอน�า้ ทีห้่วยทรายเอามาใช้ทหีลงัมากๆ เพิง่มาท�าเมือ่ป่าเกดิขึน้แล้ว  

ไปท�าฝายชะลอน�า้ตรงพืน้ทีท่ีเ่ปิดใหม่ ที่ ให้การบนิไทยเข้ามา ฟ้ืนฟปู่า  

เอาฝายชะลอน�า้ผสมไปด้วย ตอนแรกท�าในพืน้ทีท่ี่ โหดมาก หลงัจากทีฟั่ง

วนัแรกทีเ่สดจ็ฯ ห้วยทรายแล้วก็ได้ยนิชดัเจนเลย รบัสัง่ถงึความส�าคญั 

ของป่า และหลงัจากนัน้กเ็ป็นระยะๆ ไป เพราะว่าป่ากบัน�า้นัน้มคีวาม

ส�าคญัเป็นอย่างมาก สดุท้ายก็ส�าเรจ็
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ป่ำดิบชื้น ที่ห้วยฮ่องไคร้

ห้วยฮ่องไคร้เป็นพื้นที่ภูเขา เป็นพื้นที่ต้นน�้า ห้วยฮ่องไคร้นี้ถือว่า 

สดุยอด จากป่าทีถ่กูท�าลายจนสิน้ซากเลย มวิีวัฒนาการท่ีน่าท่ึงมาก จากการ 

ใช้เวลาประมาณ 40 ปี เริม่จากป่าถกูท�ำลำยไป ฟ้ืนขึน้มาเป็นป่ำโปร่ง 

ป่าโปร่งเสรจ็ เป็นป่ำเบญจพรรณ เป็นป่าเบญจพรรณเสรจ็ ปัจจบุนั 

มาเป็นป่ำดบิช้ืน คือเป็นลกัษณะป่าต้นตอ ต้นก�าเนดิ เราสามารถย้อนรอย

ไปได้ นีคื่อ ส่ิงมหัศจรรย์ท่ีทรงฝืนธรรมชาติได้ และจ�าได้ว่าวนัทีเ่สดจ็ฯ 

ไปห้วยฮ่องไคร้ตอนทีเ่ริม่โครงการนัน้ คล้ายๆ กบัทรงประกาศท้าทาย

ธรรมชาติ “7 ปี ฉนัจะท�ำให้เขยีว” จ�าพระราชด�ารสันี้ ได้ แล้วกเ็ป็นจรงิๆ 

7 ปี โครงสร้างป่าเกิดขึ้นเลย หลังจากนั้นเกิดวิวัฒนาการมาเรื่อย  
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มทีัง้สัตว์ มีท้ังพชื มีท้ังอะไรท่ีซบัซ้อน เป็นป่าทีค่่อนข้างจะสมบรูณ์มาก  

เป็นป่าดบิชืน้คือเดีย๋วนีก้ห็ายากไปทกุทแีล้ว อนัน้ีเป็นต้นแบบทีดี่ หลกัส�าคญั 

คอื สร้างความช้ืนในป่าให้มากและนานทีส่ดุ จนหน้าหนาวไม้ก็ไม่ผลัดใบ 

เพราะมอีาหารสมบรูณ์ ไฟป่ากเ็ลยหายไปเป็นต้นตอของแนวกนัไฟด้วย 

ป่าเปียก (Wet fire break)

ป่ำ หรือ น�้ำ อะไรเกิดก่อนกัน

พวกเราคงเคยได้ยนิกนัจนชนิ กับประโยคท่ีว่า “พระเจ้ำอยู่หวัเป็นน�ำ้ 

ฉันจะเป็นป่ำ” นั่นคือพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงเคยรบัสัง่ถงึเรือ่ง

การพัฒนาป่าไม้บ่อยครัง้

ซึง่ท้ัง 2 พระองค์ได้ด�าเนนิกจิกรรมทัง้ 2 อย่างมาเชือ่มโยงกนั 

เพราะฉะนัน้จะแยกจากกันไม่ได้ ป่าคอืน�า้ น�า้คอืป่า อะไรเกดิก่อน อะไร

เกดิหลงัไม่รู ้ แต่จะบอกว่าน�า้เกิดก่อน ต้องมนี�า้ก่อน ถ้าไม่มนี�า้ ไม้ไม่มา 

ไม่ใช่ไม้มาก่อนน�า้ เพราะว่าห้วยฮ่องไคร้สิง่แรกทีท่�า ไม่ได้ปลกูป่า แต่สร้าง 

ความชืน้ก่อน พอไปถงึรบัสัง่เรือ่งนีก่้อนเลย น่าแปลกประหลาด ห้วยฮ่องไคร้ 

เริม่จากความคิดทีจ่ะท�าทุง่หญ้าเลีย้งววั จากแนวความคิดแรกมาเสนอ 

ให้ท�าทุง่หญ้าเลีย้งววั ทรงเปลีย่นเลย ก็ไม่ได้ปฏเิสธเรือ่งเล้ียงวัว แต่ว่าให้

เลีย้งววัในป่า พยายามหาหญ้าท่ีข้ึนอยูต่ามร่มเงาใต้ต้นไม้ ให้ววัเดินกนิไป
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เรือ่ยๆ แล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปุย๋ไปด้วย บางแห่งแนวความคิดเริม่ต้นไม่ใช่ 

แต่ว่าตอนหลงัมาจบท้ายด้วยบางอย่างซึง่เป็นอกีเรือ่งหน่ึงก็ได้ พระองค์

ท่านทรงงานมีลกัษณะปรับทุกอย่างให้เกดิประโยชน์สงูสุด ให้สอดคล้อง

กบัภมิูและสงัคมด้วย เพราะฉะนัน้ในสิง่ทีท่รงท�านัน้ม ี2 ส่วนประสานกนั 

ป่ำมีควำมส�ำคัญต่อน�ำ้ฉันใด น�ำ้กม็คีวำมจ�ำเป็นต่อป่ำฉนันัน้

ปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก

ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนั้น นัยก็คือว่า มนุษย์ไม่ต้องไปปลูกเอง  

ไม่ต้องอุ้มต้นไม้ลงหลมุอย่างทีท่�ากนัโดยปกต ิโครงการปลูกป่ากจ็ะเหน็คน 

เรยีงรายเอากล้าต้นไม้ลงดนิ ไม่ต้องท�าอย่างนัน้ แต่ทรงสร้างปัจจยัแห่ง

ชีวิตของป่าเสียก่อน โดยสร้างความชื้น เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นมา

ของ ฝำยชะลอน�ำ้ ท่ีเบือ้งต้นน้ันกเ็รยีกว่า ฝำยแม้ว ตอนหลงัไม่เข้าใจ 

กเ็ป็น Check Dam แต่พอต้ัง Check Dam แล้วคนไม่เข้าใจอกี กต็ัง้ 

ตรงไปตรงมาเลยเป็น ฝายชะลอน�้า คือ ชะลอน�้า ไม่ได้เก็บไว้ ไม่ใช ่

ฝายเก็บน�า้ กรมชลประทาน เรยีนมาว่าฝายส�าหรบัเกบ็น�า้ ยกระดบัน�า้ 

แต่อันนี้คือชะลอไว้เฉยๆ แล้วค่อยๆ ทยอยปล่อยลงไปทีละน้อย เพ่ือ 

สร้างความช้ืน

ตอนน้ัน กรมชลประทาน วิทยกุลบัมาบอกว่าท�าไม่ส�าเรจ็ ฝายรัว่ 

เพราะท่ีเรยีนมาฝายต้องไม่รัว่ 
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พระองค์ท่านรบัส่ัง “ดแีล้วท�ำส�ำเร็จแล้ว ถ้ำอนัไหนไม่ร่ัว ท�ำให้

มนัร่ัวด้วย” 

นัยของพระองค์ท่านคือ การท�าให้น�้าค่อยๆ ไหลมา วันนี้เราใช้

ประโยชน์คล้ายกับว่าสร้างถุงน�า้เกลือธรรมชาติ ท�าให้มันค่อยๆ หยด 

ค่อยๆ ชะลอไหลลงไป เกบ็ความชืน้ไว้ในภเูขาให้มากท่ีสดุและนานท่ีสดุ 

เท่าท่ีจะท�าได้ เม่ือมีความช้ืน ปัจจยัแห่งชวิีตกเ็กดิข้ึน ต้นไม้เกดิมาเองเลย 

โดยไม่ต้องปลูก อนันีช้ดัเจนเป็นยทุธวธีิพระราชทาน  “ปลกูป่ำโดยไม่ต้องปลกู”

ท่ีห้วยฮ่องไคร้มีแต่ต้นไม้ VVIP กบั VIP ผมเองกป็ลกูอยูต้่นหน่ึง 

นอกนัน้ไม้ท้ังหมดเกิดขึน้เอง เพราะฉะน้ันทีน่ัน่ลกัษณะเป็นป่า มองไปแล้ว 

ไม่ใช่ป่าที่คนปลูก เป็นป่าที่ขึ้นเอง มีระดับช้ัน มีหลากหลายประเภท  

ไม้รองพืน้ ไม้พุม่ ไม้ยนืต้น

ระหว่ำงต้นไม้ ยังมีกำรเอื้อกัน

แนวพระราชด�าริอีกเรือ่ง รบัส่ังว่า ให้ทดลองศกึษา แต่น่าเสยีดาย

ว่าเราท�าแค่พรกิไทย แต่ความจริงการบ้านทีร่บัสัง่ไว้ คอื ให้ดกูารเอือ้กนั

ระหว่างต้นไม้ว่าต้นไม้อะไรมนัเอือ้และอาศัยประโยชน์กัน เริม่ต้นบอกว่า

เลีย้งววัท�าไมต้องตัดต้นไม้ แล้วสร้างทุง่หญ้า ต้นไม้ยงัอยูก่ส็ร้างอาหาร

ของวัวได้ ให้อยู่ ในร่มเงาได้ ไหม ลองดูอย่างอื่นท่ีจะผลิตผลออกมา  

เอาสมุนไพรไปลง เอาต้นพรกิไทยไปเกาะ ท�าอะไรต่ออะไร ฝากด้วยว่ามี
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หนทางอะไรเพ่ิมเติมให้สมบรูณ์ ให้มสีงัคมต้นไม้ ไปเหน็ตวัอย่างทีภ่าคใต้ 

ในหลมุเดียวมีต้นไม้ 3-4 อย่าง เขาอธบิายแบบชาวบ้าน ไม่ได้อธิบาย 

แบบวทิยาศาสตร์ว่าอะไรเอือ้กับอะไร ต้นนีก่้อนจะโตอาศยัรากของต้นน้ีกนิ 

เป็นการแบ่งกัน เอื้อกัน ตัวอย่างอีกอย่างที่จ�าได้แม่นย�าไปกับลลิต  

(นายลลติ ถนอมสงิห์ เลขาธกิาร กปร.) ทีเ่ขาจะถวายไร่ชา ไร่ชานัน้มต้ีนไม้ 

ใหญ่อยู่ เราถามว่าท�าไมไม่ตัดต้นไม้ แต่ค�าตอบคอืต้นไม้ประเภทนีท้ีร่ากมี

จลุนิทรย์ีบางอย่างอยู ่ซึง่ช่วยเลีย้งต้นชาด้วย เป็นศาสตร์ท่ีลกึล�า้มาก แต่

เราไม่ค่อยท�ากัน ฝากเป็นการบ้าน รบัสัง่ไว้ “พยำยำมหำให้มนัเอือ้กัน” 

คนน้ีก็เอ้ือให้คนนัน้ คนนัน้ก็เอ้ือให้คนนี ้ขาดใครไม่ได้ คนนัน้ส�าคญัตัง้แต่

เลขาหน้าห้องไปจนถงึนายทีน่ัง่อยู่ในห้อง พอเลขาหน้าห้องไม่อยูน่ายก็

ตายแล้ว แม่บ้านไม่มาเสิร์ฟอาหารก็ไม่รู้ว่าจะกนิอะไร ฉนัใดฉนันัน้ กข็อ

พดูตรงไปตรงมา เพราะฉะนัน้เดีย๋วจะลมืว่าพระองค์ท่านสัง่การบ้านไว้ 

วิชำที่ว่ำด้วย สิ่งมีชีวิต + สิ่งแวดล้อม

ทรงถูกโจมตีอีกเรื่องหนึ่ง คือไปสร้างแหล่งกักเก็บน�้า โดยฝ่าย

อนรุกัษ์บอกว่า นเิวศวทิยา จะเสียหาย ไม่เหมาะสมทีจ่ะบรรเทาโลกร้อน 

เพราะทุกคนไปมุ่งเรื่องป่าหมด ป่าน้ีดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ แล้ว

ปล่อยออกซเิจนมา ธรรมชาติเขาออกแบบไว้สวยงามมาก ต้นไม้ให้กนิแต่

คาร์บอนไดออกไซด์ มนษุย์ให้กนิแต่ออกซเิจน ต้นไม้กินคาร์บอนไดออกไซด์

เสร็จก็คายออกซิเจนให้มนุษย์ ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
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ธรรมชาติมีอยู่ เขาออกแบบไว้ลงตัว ตดัอนัหนึง่อกีอันกจ็บ มนุษย์ไม่ผลติ

คาร์บอนไดออกไซด์เลย ต้นไม้ก็แย่เหมอืนกนั ต้นไม้ไม่มอีะไรกนิกจ็บ ทรง

สัง่การบ้านไว้เร่ืองหนึง่ สัง่ย�า้ไว้หลายหนทีถ่กูโจมตว่ีาสร้างผนืน�า้ ท�าให้

ไม่มีการซมึซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา พระองค์ท่านรบัสัง่ให้ไปศกึษา

ว่าผนืน�า้จะท�าหน้าทีเ่หมอืนกบัป่าหรอืไม่ เพราะฉะนัน้ให้ไปศึกษาด ูป่าน้ัน

แน่นอนว่ามปีฏิกริยิาแลกเปลีย่น ระหว่างออกซิเจนกบัคาร์บอนไดออกไซด์ 

แต่ว่าผนืน�า้นัน้กผ็ลติออกซเิจนด้วย อย่าลืมน�า้นัน้คืออะไร H
2
O มอีอกซเิจน 

อยู่ ในนั้น ทรงฝากการบ้านไว้ต้ังแต่ผมยังหนุ่มจนอายุ 83 ยังจ�าได้ดี  

แต่เป็นการบ้านท่ีไม่ได้ส่ง เพราะไม่รู้จะศึกษาอย่างไร จะเอาฝาครอบอ่างน�า้ 

กส็ดุปัญญาท่ีจะท�า 

ให้ลองศึกษาดูพื้นน�้ามีประโยชน์เท่ากับผืนป่า เพราะในนั้น

มีออกซิเจนอยู่ มีการระเหย เห็นที่บึงมักกะสัน ค่า BOD1 หายไป  

เอาออกซเิจนในอากาศใส่น�า้เข้าไปท�าให้น�า้มคีณุภาพดข้ึีนก็โยงกนัอยู่แล้ว 

ปฏกิริยิาแลกเปล่ียนมันมีอยู ่ แต่ผมคดิปุบปับเป็นอะไรทีท่�าได้ คอื สร้าง

แบบจ�าลอง เช่น แท็งก์น�า้สกัอันหนึง่แล้วลองวัดด ูฝากการบ้านให้ กปร.  

ไปลองท�าด ูลองไปจ�าลองในพ้ืนทีเ่ลก็ๆ ทีเ่ราควบคมุได้ ดวู่าเมือ่น�า้โดนแสง

อาทติย์แล้วจะเกิดอะไรข้ึน ท�าปฏิกริยิาไฮโดรเจน ออกซเิจน กนัอย่างไร 

แปรสภาพเป็นอย่างไร คาร์บอนไดออกไซด์เป็นอย่างไร การบ้านทีท่ิง้ไว้ 

ไม่ใช่เราท้ิงไปเลยนะ ก็เป็นผลงานถวายฯ ของรชักาลที ่10 ต่อยอดไปเลย 

1  BOD คือ ปริมาณออกซิเจนที่เจือปนในน�้า เป็นค่าวัดความเน่าเสียจากน�้าที่ ใช้อุปโภคบริโภค 
 ท่ีถกูท้ิงลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะ หรอืจากเศษใบไม้
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เป็นการบ้านท่ียังท�าไม่เสรจ็ เพราะฉะนัน้เวลาพดูถึงป่า ผมจะพดูถงึป่า 3 

ระดบัด้วยกัน แล้วตอนหลงัมาแปลเป็น “จากนภา ผ่านภผูา สูม่หานท”ี

ป่ำต้นน�้ำ

ป่าต้นน�้า ความจริงซึ่งก็บอกแล้วว่าหน้าที่ก็คือ เป็นที่เก็บกักน�้า

นัน่เอง ท่ีพระองค์ท่านรบัส่ังไว้อย่างนี ้ป่าข้างบนถกูท�าลายข้างล่างกต็าย 

ตวัอย่างทีช่ดัเจนและเหน็นัน้ อยากให้ไปดทูีห้่วยปลาหลด จงัหวัดตาก 

โครงการนี้มูลนิธิอุทกพัฒน์ดูแลอยู่ อยากให้แวะเข้าไปดูสักนิดหนึ่ง 

ทีห้่วยปลาหลด เผ่ามูเซอด�า ติดบอร์ดไว้ใหญ่เลยเขียนเชงิประวตัศิาสตร์

ว่าเสดจ็ฯ มาทรงเย่ียมมูเซอด�า เมือ่ประมาณปี 2520 กว่าๆ เมือ่ก่อน

เราเชือ่ว่าชาวเขาท�านา ท�าไร่ หมนุเวยีนไปสกั 2-3 ปี ดนิจดื แล้วก็ 

เปลี่ยนไปท�าที่อื่น ประมาณ 10 ปีกลับมาท�าที่เดิมซึ่งดินฟื้นตัวแล้ว  

ตอนหลงัท�าอยา่งนั้นไม่ได้เพราะว่าชาวเขาไม่ได้หยุดจ�านวนคนไว้แค่นั้น 

แต่คนเพิม่ข้ึนๆ การหมุนเวยีนใช้ท่ีดนิไม่ทนั ถ้าขยับอย่างน้ันไม่มทีางท�าได้  

กต้็องอยู่กับท่ี การท�าลายต้นตอชีวติ หมายถงึ ท�าลายป่าข้างบนเท่ากบั

ท�าลายชีวติข้างล่าง ทรงช้ีให้ชาวเขาด ูเมือ่เสดจ็ฯ ไปด ูมแีปลง 2 แปลง 

แปลงหนึง่มป่ีา ส่วนแปลงข้างๆ นัน้ ถกูตดัไปหมดแล้ว ทรงพาชาวเขาไปดู 

ที่ ไม่มป่ีาทีด่นิแห้งไปหมด แต่ทีม่ป่ีาข้างบน ดนิข้างล่างจะชืน้ ชาวเขา 

เหน็แล้วเข้าใจเลย ไม่ต้องสอน 
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นบัตัง้แต่วันนัน้มา มเูซอด�าท่ีห้วยปลาหลดลงมือปลูกป่า แล้วเขา

ปลกูตามความต้องการของเขา ซึง่ตรงกับป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

กเ็ลยมีกิน มีน�า้ท้ังปีมีประโยชน์สุขอย่างยัง่ยนื

ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง

คือป่าท่ีเน้นรบัสัง่ว่ามีต้นไม้อยู ่3 ประเภท 3 อย่าง เพราะมนุษย์

ต้องการของ 3 อย่าง ซึง่เป็นปัจจัยหลัก คือ มขีองไว้กนิ ของไว้ใช้ ของไว้เผา 

เอาความร้อนเป็นพลงังาน และประโยชน์ที ่4 คือ เม่ือปลกูอย่างนีแ้ล้วคอื 

การอนรุกัษ์ดนิ อนรุกัษ์น�า้ด้วย นัน่กค็อืประโยชน์ที ่4 ทีเ่กดิขึน้ อนันีต้้องแม่น 

เพราะฉะน้ันทีห้่วยปลาหลดเหน็ชดัเจนคอืป่า ตัง้แต่วนัทีเ่ขาเริม่จนถงึวนันี้ 

ป่าเหมือนห้วยฮ่องไคร้ ป่าอายุประมาณ 40 ปี ปีนีปี้ 2564 รับสัง่ไว้ตอน

ปี 2520 กว่าๆ ป่า 40 ปี เป็นป่าสมบรูณ์ อะไรเกดิขึน้ ข้างล่างไม่เคย 

ขาดน�้า แม้กระท่ังหน้าแล้งสุดๆ น�้ายังไหลอยู่ตลอดเวลา หมู่บ้านนี ้

แปลกมาก ไม่มสีระ ไม่มเีขือ่น ไม่มีอ่าง อาศัยแรงจากน�า้ท่ีไหลตามล�าธารมา 

แน่นอนว่าหน้าฝนก็น�า้เยอะ พอหน้าแล้งกน็�า้น้อยแต่กม็นี�า้ตลอด เพราะเขา 

ทยอยมา ต้นไม้เกบ็ไว้ให้ เขาต้องการไม้กินกเ็ข้าไปเกบ็ไม่ท�าลายป่า เกบ็พอกนิ 

ด้านล่างปลกูผกัไว้ขายมีตลาดเป็นของชมุชนเอง ทกุอย่างยัง่ยืนหมด

วันท่ี ไปเยี่ยมห้วยปลาหลดครั้งแรก ชาวเขาคนหนึ่งมาถามผม 

เพราะท่ีป้ายห้วยปลาหลดน่ีคอืกรมป่าไม้ ราชการ จ�าไว้เราอยู่ กปร. เรา

ต้องแม่น อย่าเคลิม้ไปตามนัน้ ทีป้่ายขึน้มีพระราชกระแสให้ปลกูต้นสน  

2 ใบ ผมเช่ือม่ันว่าพระองค์ท่านไม่ได้รบัสัง่อย่างแน่นอนเลย ไม่รู้อญัเชิญมา 
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ได้อย่างไร เพราะพืน้ท่ีป่าอนุรกัษ์ซ�า้แล้วซ�า้เล่า ไม้ต้องหลากหลาย ไม้ต้อง

สมบรูณ์ ก�าชบัไว้อย่างเดียวว่าอย่ำเอำไม้ต่ำงถิน่เข้ำไป อนันีเ้ป็นทฤษฎหีลกั 

แต่ว่าเผอิญต้นท่ีเขากราบบังคมทูลให้ทรงปลูกนั้นเป็นต้นสน เพราะ 

เขามีแผนจะปลูกต้นสนอยู่แล้ว แต่ความจริงถวายต้นสนก็ทรงปลูก  

แต่ไม่ได้บอกว่าให้ปลกูแต่ต้นสน ชาวเขาถามว่าป่าทีเ่ขาปลกูไม่ต้องท�าลาย 

เขาอยู่ได้ แต่ป่าอีกข้างหนึง่แสดงให้ดแูบบเปรยีบเทยีบ คอืป่าท่ีกรมป่าไม้

ปลกูตามวิชาการ เม่ือสูงขนาดน้ี ต้นสน 2 ใบ เป็นป่าสนหมดเลย เขาถามว่า 

จะเอาป่านี้ ให้ผมอยู่ ผมจะกินอะไร ให้ผมเอาเปลือกสนไปต้มกินเหรอ  

วนันัน้รฐัมนตรีไปด้วย 3 คน แต่จะเข้าใจหรอืเปล่าก็ไม่มัน่ใจ ปลกูสนมนั

ไม่สอดคล้องกับชีวติ แต่สอดคลอ้งกับวิชาการ วันหนึง่กต็้องตดัต้นสน 

เอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้ออาหาร เห็นประเด็นไหม ว่าท�าไมเขาให ้

ปลกูไม้ผล เขาเดนิเข้าไปเกบ็กนิ ไม่ต้องเปล่ียนเป็นเงนิก่อน ไม่ต้องเปล่ียนผ่าน 

โดยเงิน อันนีต้้องเอาไม้ไปขายแล้วเอาเงินมาซือ้ของจ�าเป็น นีข่องจ�าเป็น

เขาเดินเข้าไปเอาได้เลย พระองค์ท่านจงึบอกว่าปลูก ต้องปลูกให้ครบ 3 

อย่าง ถ้าไม่ครบ 3 อย่างแล้ว ผลสุดท้ายมนัต้องผ่านเงิน คอื เราก็ตดัป่า

ทีเ่ราต้องการไปแลกเป็นเงิน

ป่าต้นน�า้ต้องเอาให้อยู่ ต้องสร้างให้ได้ ปัญหาน�า้ท่วม น�า้ทีเ่กดิขึน้

ในเวลานี ้ ต้นเหตุท่ีเกิดขึน้ก็คอื เราไปแก้ท่ีปลายน�า้ พยายามเอาน�า้ออก

ทะเล เอาเขือ่นเกบ็น�า้ ถ่ายน�า้ตรงนี้ ไปปล่อยตรงนัน้ แต่ต้นตอไม่มีใครเอ่ย

เลยระหว่างน�า้ท่วม คือพืน้ท่ีต้นน�า้ล�าธาร
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ครัง้หนึง่ไปบรรยายที ่วทอ. วทิยาลัยการทัพอากาศ ก่อนบรรยายน้ัน

มสีมัมนากลุม่ ต้ังหัวข้อว่าสถานการณ์สิง่แวดล้อมในการณ์ข้างหน้า อะไร

ส�าคญัท่ีสุด ผมก็เลยเปิดฟัง เพราะว่ายังไม่ถงึเวลาผมบรรยาย ทกุคนก็

ว่าสาเหตุอะไรท่ีเกิดน�า้ท่วม เพราะว่าป่าต้นน�า้ถกูท�าลาย น�า้ก็ไหลลงมา

หมดเลย ผมดจูากหน้าต่างห้องท�างานทกุเช้า น�า้ (ในแม่น�า้เจ้าพระยา) 

ไหลเรว็มากและไหลทางเดยีว สมัยก่อนนีเ้ช้ามนัจะลง ตอนบ่ายๆ มนัจะ 

สวนกลบัขึน้ เวลาน�า้ทะเลขึน้มนัก็ดนัข้ึนมาแล้วกล็ง วันนีล้งอย่างเดยีว ทัง้

เช้าและบ่ายเลยลงเร็วมาก เม่ือวานนีม้ขีบวนเรอื ตามปกติใช้เรือ 2 ล�าลาก 

เมื่อวานนี้ ใช้เรือ 5 ล�า เพราะว่ามันทวนกระแสของน�้า กระแสน�้า 

แรงมาก เม่ือท�างานถวายพระองค์ต้องสนใจหมดทกุอย่าง แม้แต่สายน�า้

ผ่านตากต้็องดวู่ามนัผดิสงัเกตหรอืเปล่า ไหลแรงมากเลยจนต้องใช้เรอื  

5 ล�า ขนาดใช้เรอื 5 ล�ายงัไหลไปเอือ่ยๆ เลย เพราะฉะนัน้ชีวติทุกสิง่ทกุอย่าง 

ถ้าบรหิารจดัการน�า้ไม่ได้บรหิารไม่ด ี ไม่ถกูต้องครบถ้วน ปัญหามนัจะ 

วนเวยีนอยู่อย่างนี้ ไม่รูจ้บ

พระองค์ท่านรบัสัง่ ป่าจะอยู่ได้โดยทีม่นษุย์อยู่ได้ด้วยนัน้ ต้องดู

ความต้องการของมนษุย์เป็นหลกัว่ามอีะไรบ้าง มนษุย์ต้องการอะไร หน่ึง 

คอืของกิน หนึง่ในปัจจยั 4 คือของกนิ ของกินกม็สีารพัดในป่า ซึง่ตัง้แต่ 

แรกเริม่เดมิทสีมยัโบราณกาลทกุอย่างกอ็ยู่ในป่านัน่แหละ ไม้กนิ ผกั ผลไม้ 

สมนุไพร เอามาปรงุอาหาร มีให้ครบ ไม้ท่ีสองคอื ไม้เน้ือแขง็ คอื เรา

ต้องปลกูบ้าน ซ่อมรัว้ ไม้เนือ้แขง็นัน้โตช้า กว่าจะโตใช้งานได้ตัง้ 20-30 ปี 

แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกบ้านทกุวัน นานๆ เราท�าที เรารอได้ 
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เพราะฉะน้ันไม้ประเภทนีก้ป็ลูกทิง้ไว้ เป็นประโยชน์ในอนาคต ไม้อาหาร 

ไม้กนิ อีกอันหนึง่คือไม้พลงังาน คอื ไม้ฟืน เพราะว่าชาวบ้านไม่มแีก๊ส  

ไม้นี้ต้องเผาทุกวัน ใช้ทุกวัน เพราะฉะนั้นต้องเลือกไม้ประเภทที่ โตเร็ว  

แตกเรว็ ย่ิงตัดย่ิงแตก ให้ทนักบัความเรว็ของการเผา เพราะฉะนัน้ประโยชน์ 

เกดิข้ึน ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 3 อย่างเกิดขึน้แล้ว ประโยชน์ทางด้าน

อาหาร ประโยชน์ทางด้านไม้ก่อสร้าง และประโยชน์ทางด้านไม้ฟืน และ

ประโยชน์ท่ี 4 คอื เม่ือเราปลกูต้นไม้แบบนีแ้ล้วมนัอนรุกัษ์น�า้อนรัุกษ์ดนิด้วย 

นีค่อื ประโยชน์ท่ีส่ี ท่ีห้วยปลาหลดนีช่ดัเจน ป่าเขาม ีต้นขนนุ ต้นยางกด็ี  

เพราะเรยีนประวตัศิาสตร์มา เรารูม้นัอยู่ในป่า ทุกอย่างทีเ่ราปลกูท�าเป็นสวน 

เวลานี ้อยู่ในป่าทัง้นัน้เลย เราดงึออกมาจากป่าเพือ่มาปลกูอย่างเดยีวเป็นการ 

ปลกูพชืเชงิเดีย่ว เอายางอย่างเดยีวมาปลูก เพราะต้องการแปรสภาพ

เป็นเงินให้เยอะๆ แทนท่ีจะปลกูหลากหลาย กลบัปลกูทีละอย่างเป็นสวน 

อกีเรือ่งหนึง่เรือ่งไม้พลงังาน ไม้ฟืน ทรงมองไปไกลเหมอืนกนับอกว่า

เตาเผาบางทีไปใช้ไม่มีประสทิธภิาพ แต่ทรงไม่ฝืนวิถชีวีติชาวบ้าน เพราะ

ว่าอย่างไรเขาก็ใช้ฟืน ทรงฝากการบ้านงานหนึง่ ให้ไปออกแบบเตาเผาถ่าน 

รู้สึกว่าจะสั่งที่ห้วยทราย เพราะห้วยทรายมีป่าไม้อยู่ ให้เตาเผาถ่าน 

ทีม่ปีระสิทธภิาพ ออกแบบให้ได้ไหม คอืให้เนือ้ถ่านยังเหลอืเยอะจะได้คุม้ 

เตาสร้างแล้ว เตาท่ีราชบรุีใช้ถ่านประมาณครึง่หนึง่ของเตาปกต ิโรงงาน

อยูร่าชบรุ ีเขาเคยเอามาโชว์ เขาเรียกเตาเศรษฐกจิ การเผาไหม้จะน้อยลง 

แต่เตาเผาถ่าน ห้วยทรายมีไหม ท�าหรอืยงั ฉะนัน้ ต้องมหีน่วยคอยวิจยัของ

สถาบนัการวจิยัหรอือะไร จะได้คอยวิจยัให้สร้างแบบทีม่ปีระสทิธิภาพสงู 
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ง่ายๆ คอื การเผาไหม้จะให้ความร้อนสงูสดุโดยใช้เชือ้เพลงิน้อยทีส่ดุได้

อย่างไร เราไม่มีความรู ้ ก็ต้องเชิญผู้มคีวามรูม้าลองท�าดจูะได้ผลส�าเรจ็ 

ต้องพยายามเก็บสิ่งที่รับสั่งไว้แล้วเราไม่ได้ท�าก็ท�าต่อ เพื่อจะได้ครบ  

นายปัญญา ปุลิเวคินทร์ (โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัด

นครนายก) กท็�าเตาเผาถ่าน ทีท่�าประหยดัหรอืเปล่าไม่รู ้แต่มกีารท�าน�า้ส้ม

ควนัไม้จากการเผาถ่านด้วย

ผมแนะให้ทกุโครงการทีชั่ยพัฒนา1  มอียู ่ให้ไปปลูกไผ่ ปลกูตามแนว

รัว้ทัง้หมดให้ปลกูไผ่หมดเลย ไม่ต้องค�านงึถงึแสงอะไร เพราะตอนนีเ้ราจะ 

ดูเรื่องลม เพราะพอพายุมาต้นไม้ล้มหมด แต่ไผ่นี่ หนึ่งได้ประโยชน์  

สองปลกูง่าย และสามอนาคตของมนุษย์นัน้ขึน้อยูก่บัต้นไม้ ต้นไผ่อย่างเดยีว 

ในโลกนีท่ี้ โตทันกับปริมาณการเพ่ิมของมนุษย์ ไปดงูานเมอืงจนี ภเูขาทัง้

ภเูขาเป็นไม้ไผ่ เอาไม้ไผ่มาผ่านกระบวนการผลิต เป็นไม้เนือ้แขง็ย่ิงกว่าไม้สกั 

ราคาขายแพงเท่าไม้สกั ดงันัน้ ไม้ไผ่เป็นไม้อนาคตแน่นอน แต่คนไทย

ละเลย มีปลูกกันอยู่บ้างแต่ไม่เยอะ แต่ผลสดุท้ายหนีไม่พ้น ไม้อืน่โตไม่ทนั 

เพราะไม้ไผ่ให้ประโยชน์สารพดั กินก็ได้ ในปล้องกมี็หนอนรถด่วนกนิได้

ประโยชน์จากลมมีไหม พยายามทดลองท่ีชะอ�า และล่าสุดท่ี 

สระเกบ็น�า้พระราม 9 ทีค่ลองห้าคลองหกได้จดัประกวดกงัหนัลม กงัหนัลม 

ในรูปแบบต่างๆ ก็ยังหารูปแบบได้ไม่เหมาะสม สาเหตุที่หนึ่งบ้านเรา 

โดยท่ัวๆ ไปนัน้ลมไม่แรงพอ สองลมไม่สม�า่เสมอ และสามเรายงัหารปูแบบ 

1 มูลนิธิชยัพฒันา
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ทีเ่หมาะสมกับลมไม่ได้ ทรงสนพระราชหฤทยัทีจ่ะใช้ธรรมชาตทิกุอย่าง 

แต่ความส�าเร็จในด้านนียั้งน้อยอยู่ ทีค่ดิๆ ไว้ยงัไม่ได้ผล เพราะว่าบางที

ลมตกกงัหนัก็หยุด เหน็ต้ังไว้หลายตวัที่ โครงการชัง่หวัมัน ไม่รูว่้าได้ผล

จรงิหรอืเปล่า แต่คดิว่าคงล�าบาก เพราะบางที่ ใช้งานได้บางเวลา ไปตัง้ที่

ชายทะเลท่ีค่ายพระราม 6 (อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุ)ี ไม่ค่อยหมนุ ทัง้ๆ 

ทีท่ะเลมีลม แต่เวลาลมตก ลมเงียบ หยดุหมนุ ก�าลังหาว่าจะ ออกแบบ 

รปูแบบไหนด ี เพราะกงัหนัไม่จ�าเป็นต้องเป็นแฉกๆ เป็นรปูกระบอกกม็ี  

มกีารประกวดไว้ ได้มา 5 แบบ ใช้ได้ 3 แบบ แต่กย็งัไม่คุ้ม อนันีส้นใจแต่

ว่ายังไม่มีผลอะไร ก็เลยเล่นง่ายๆ ก่อนว่าพยายามลดภยัอนัตราย เพราะ

ว่าพายมุาทหีนึง่เรอืนเพาะช�าไปหมด กเ็ลยไหนๆ จะต้องท�าก�าบงัลม กเ็อา

ประโยชน์ด้วยเลย ก็เลยเอาไม้ไผ่แล้วกนั หน่อกส็ามารถเกบ็กนิได้ ไม้ไผ่ก็

สามารถน�ามาท�าเป็นนัง่ร้าน เป็นท่ีให้ไม้เลือ้ย สารพดัประโยชน์ ได้ต้นไผ่

มาจากจนี เป็นต้นไผ่ขนาดประมาณนิว้โป้ง ข้างในตันหมด เมอืงจนีใช้ขัด

เป็นค้างให้พชืเลือ้ย น่าสนใจมากเพราะว่ามนัตนัและทนมาก 5 ปีไม่ผเุลย

ห้วยปลำหลด

ป่าไม้อยากให้ ไปดูของคนอื่นเขาบ้าง ดูชาวบ้านเขาท�าตามแนว 

ของพระองค์ท่านวิเศษที่สุด โครงการที่ กปร. ท�า โครงการที่มูลนิธิ 

ชยัพฒันาท�า อย่างไรกส็�าเรจ็ เงนิถงึ เครือ่งมอืถงึ คนถงึ แต่สิง่ท่ีเราอยาก

จะเหน็มากทีส่ดุ กคื็อ เม่ือขยายผลออกไป ทีพ่ดูอยู่ตลอดเวลา พระองค์ท่าน 

รบัสัง่ว่า ฝรัง่เข้ามาดงูานของเรา เขาอยากดท่ีูชาวบ้านเอาไปท�าส�าเรจ็ 
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หรือเปล่า? มีเยอะแยะไปหมด ลองไปส�ารวจดู โดยเฉพาะอุทกพัฒน์  

มรีายช่ือเลย หมู่บ้าน ชุมชน บรหิารน�า้ พอมนี�า้เดีย๋วป่ากม็า ลองไปดทูี ่

ห้วยปลาหลด เขามตีลาดของเขาเอง ตอนนีล้กูเรียนจบปรญิญาตรี ปริญญาโท 

กลับบ้านมาหมดเพราะว่ามีกิน น่าทึ่งที่สุด แปลงที่อยู่ด้านล่างนั้น  

อทุยานฯ ให้พืน้ทีเ่ลก็ๆ บอกว่าให้ท�ากนิแค่นี ้วันนัน้ไปดวู่าท�าอะไร ถามเขา

ปลกูอะไร น่าท่ึงมาก พวกเขาไม่ได้เรยีนเกษตรเลยด้วยซ�า้ เขาปลกูตาม

ฤดกูาล หมายความว่าอะไร ตอนนีห้น้าฝนน�า้เยอะ กจ็ะปลกูผกัทีม่นัแตกยอด 

ขายยอด ยอดฟักแม้ว เก็บวนัเว้นวันขายได้ แล้วพอหน้าหนาวน�า้น้อย  

กเ็ปลีย่นพชื เปลีย่นเป็นพชืให้ฝัก เพราะน�า้น้อยแต่ความชืน้ยังมอียู ่พอหน้า

แล้งปลกูพชืเอาหัว เพราะไม่ต้องการใช้น�า้มาก พชืออกหัว รดน�า้ 3 วันท ี

ก็ได้ เปลีย่นการปลกูพืชให้สอดคล้องตามภูมิสงัคม ภมูปิระเทศ อากาศ 

เป็นอย่างไร พวกเขาก็เปล่ียนตาม แต่ภาคกลาง มนี�า้ไม่มนี�า้กพ็ยายามจะ

ปลกูข้าว มีน�า้ไม่มีน�า้กจ็ะท�าซ�า้ซากอยูอ่ย่างนัน้ ทีน่ี่เขาปรบัตวัตามลกัษณะ

ธรรมชาติ ซึง่ตรงกับที่ ในหลวงรชักาลท่ี 9 รับสัง่ว่า อยูร่่วมกบัธรรมชำติ

ให้ได้ ต้องดวู่าธรรมชาตเิขาให้อะไรเราเท่าไร แล้วเราปรบัตวัเอาประโยชน์

จากตรงนัน้ เขาให้น�า้แค่นีเ้ราควรจะท�าอะไร ใช้น�า้แค่นี้ ให้ส�าเรจ็ได้

ที่ห้วยปลาหลด ได้พาพวกรัฐมนตรี ส่วนมากจะไม่ค่อยได้เห็น 

ของจรงิ พวกราชการจะท�างานอยูท่ี่ โต๊ะ เลยพาออกไปด ูระหว่างบรรยาย

ผู้ ใหญ่บ้านห้วยปลาหลดออกมาบรรยาย เขาใช้ส�านวนว่า “ป่ำของผม” 

ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรฯ บอกว่า ผู้ ใหญ่พูดแบบนั้นไม่ได้นะ  

ของหลวง ไม่ใช่ของผม ไม่ใช่ของส่วนตวั ไปดผุู้ ใหญ่บ้านต่อหน้าผม ผมก็ไม่ได้ 
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ว่าอะไร ผู้ ใหญ่บ้านก็เปล่ียนค�าพูด ในห้วยปลาหลด กาแฟเขาดัง 

กาแฟของห้วยปลาหลดเขาข้ึนไปขายที ่AirAsia (สายการบนิ) ปรากฏว่า 

วนันัน้ผู้ ใหญ่ไปยนืชงกาแฟ โดยใส่เส้ือยดืของ Air Asia แทนทีจ่ะใส่ชดุ

มเูซอด�าไปยืนชงกาแฟจะดดูกีว่า 

ปลูกป่ำในใจคน

ข้าราชการและรฐัมนตรพีอดงูานเสรจ็แล้วกเ็กดิความเข้าใจได้ว่า คน

อยูก่บัป่าได้ ป่าถกูสร้าง ให้วางกติกาให้ดกีส็ร้างประโยชน์ได้ มาประชมุกนั 

มชีาวบ้านนัง่เตม็พร้อมกบัคณะหน่วยงานท่ีไป ผมขึน้สรปุ รฐัมนตรก็ีระดบั

ลกูศิษย์เราทัง้นัน้กเ็ลยพดูว่า ถ้าไปในทีแ่ห่งไหน แล้วชาวบ้านบอกว่าเป็นป่า

ของผม ป่านัน้รอด แต่ว่าป่าของหลวงนัน้ไปหมด เพราะข้าราชการท่ีไหนจะ

ไปเฝ้าป่า 24 ชัว่โมง ไม่เคยเหน็ แต่นีช่าวบ้านเฝ้า 24 ชัว่โมง ใครเข้าใครออก 

รูห้มดเลย เพราะเขาอยู่ตรงนัน้ ตรงกบัพระราชด�ารสั ในหลวงรชักาลที ่9 

ทีบ่อกว่า “ปลกูป่ำในใจคน” และรบัสัง่ทีห้่วยทรายว่า ป่าไม้จงัหวดัมแีล้ว 

เม่ือไรจะม ี “ป่ำไม้ชำวบ้ำน” สกัท ี คอืหมายความว่าชาวบ้านลุกขึน้มา

ดแูลรักษาป่าเอง ถ้าท่ีไหนเกิดอย่างนีแ้ล้ว ป่าอยูร่อด ไปแถวปราจนีบรุี

เขาท�าหมดแล้ว เช่น ใครในหมูบ้่านตดัไม้จะโดนลงโทษจากคณะกรรมการ

ชุมชนเองเลย มีโครงการที่ ได้รบัความส�าเรจ็แบบนีห้ลายโครงการน่าแลก

เปลีย่นเรยีนรู้โครงการกนั ตดิต่อมลูนิธอิทุกพฒัน์ให้พาไปดวู่าของเขาเป็น

อย่างไร แล้ว กปร. มีอะไรจะมาเตมิไหม แล้วเชญิชุมชนอืน่ให้มาดวู่าให้รู ้

ว่าที่ ไหนมอีะไรด ีแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ตมิเต็มซึง่กนัและกัน เพราะเป็นเครอืข่าย 

เดยีวกัน อย่าไปแบ่งแยก แบ่งแยกเมือ่ไรกต็ายเมือ่นัน้ ประโยชน์ไม่เกดิ  
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ไปดวู่าเป็นอย่างไร เขาเป็นอย่างไร แล้วเอาจุดเลก็ๆ น้อยๆ มาปรบัปรงุต่อ

เติมเติม เต็มกัน เพราะฉะนัน้ตรงนีพ้อเข้าไปถงึ กป็รากฏว่าขึน้ไปบนเวทแีล้ว

กต็รงกบัทีร่ชักาลที ่9 รบัสัง่ เมือ่ไรจะมป่ีาไม้ชาวบ้านสกัท ีและสงัเกตเห็น

ที่ ไหน ข้าราชการแข็งอย่างไรก็เอาไม่อยู่ ใครจะลาดตะเวนไป 24 ชัว่โมง 

แต่ชาวบ้านเขาเฝ้าอยู่ท่ีนัน่ บ้านเขาเอง เพราะเขาอยู่ทีน่ัน่ท่ี ใกล้เชยีงใหม่ 

ทีจ่อมทองหรอือะไร เขามีบทลงโทษไว้หมดเลย จบัครัง้แรก จบักันเองนะ 

ชาวบ้านจะรู้ ใครตัดไม้ คร้ังแรกโดนปรบั 2,000 บาท ปรบัครัง้ทีส่องให้

ออกจากหมู่บ้านเลย เรียกว่า เป็นการลงโทษทางสงัคม ไม่เป็นทีย่อมรับ

ของคนในหมู่บ้านนั้น คนจะอยู่ ไม่ได้ แรงย่ิงกว่ากฎหมายของราชการ 

บางทีมีทนายดีๆ  ก็รอดไป แค่ถูกปรบักจ็บแล้ว แต่การลงโทษทางสงัคม

นัน้รุนแรง เป็นท่ีรังเกียจไปบ้านไหนกด่็าจนอยู่ไม่ได้ อย่างนีเ้ป็นต้น สิง่ที่

เกดิข้ึนนัน้ตรงกับท่ีพระเจ้าอยู่หัวรบัสัง่ท้ังนัน้ ก็มหีลายแห่ง ทีร่กัษาไว้ได้ 

ใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี และยัง่ยืนด้วย ใช้เท่าไรป่ากย็งัอยู่

อันนี้ส�าคัญ ป่าไม่ได้ ให้อยู่เพื่อเก็บรักษาไว้เฉยๆ ป่าให้ ใช้แต่ใช้

อย่างไรให้ย่ังยืนด้วย

กลำงน�้ำ 

กลางน�า้นัน้ ต้นไม้กเ็ป็นอกีประเภทหนึง่ เราต้องจัดการดีๆ  หลงัจาก

ทีเ่กบ็น�า้ไว้ บอกแล้วว่าพอพดูเรือ่งป่ากับน�า้ เราต้องพดูไปเรือ่งเดยีวกนั 

มนัหนีไม่พ้น ถ้าพดูป่าเฉยๆ ป่าอย่างเดยีวโดยไม่พดูเรือ่งน�า้กอ็ธบิายไม่จบ 
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กลางน�า้เวลานี ้ข้อท่ีหนึง่ท่ีพดูไปแล้วคอื โครงสร้างพืน้ฐานเป็นอปุสรรคกบั

การไหลของน�า้ ข้อทีส่องไม่รู้ ใครสงัเกตหรอืเปล่า ตอนผมเดก็ๆ ระยะหลงั 

น่าจะยังมีอยู ่เม่ือเจอถนน ก็ต้องเจอคลอง คลองกบัถนนไปคูก่นั ไม่ว่าที ่

ไหนแม้กระทั่งในกรุง บ้านอยู่ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าวดั้งเดิมมีคลอง  

ไม่ว่าถนนเกือบทุกสายในประเทศมกัมีคลอง ตอนนัน้ง่ายทีจ่ะขดุดนิข้างๆ 

มาท�าถนนและได้คลอง เพราะพอน�า้ไหลมามนัมคีลองระบาย เวลานีค้ลอง

หายไป การระบายน�า้ไม่มแีละแถมถกูกดีขวางด้วย ปลกูบ้านเสรจ็ ท�าทาง 

ขึน้ถนน น�า้ก็เลยท่วมเพราะมันไหลไปไม่ได้ น�า้เลยค้างเป็นกระเปาะๆ 

ในปี 2554 เห็นอย่างชัดเจน เอากระสอบทรายขนาดใหญ่ ไปกัน้ 

น�า้กก็องอยู่ตรงนัน้ จนพชืเน่า เพราะฉะน้ันตรงกลางน�า้จะต้องบรหิาร

จดัการอย่างไร ให้น�า้ไหลลงไปด้านล่าง

ในพ้ืนทีร่าบกต้็องมสีวนไร่นา พืน้ทีส่เีขยีวมคีวามจ�าเป็น อย่างเช่นการ 

ก�าจดัฝุน่ ผมไปทีญ่ี่ปุน่ น่าทึง่มาก ทีญ่ี่ปุน่ศกึษาเรือ่งต้นไม้ริมถนนมาก 

ไม่เหมือนประเทศเรามต้ีนไม้อะไรกย็ดัใส่หลมุไป แล้วมาเบกิงบประมาณ 

เสร็จแล้วกข็ึน้ไปรกสายไฟข้างบน สายไฟว่ายุง่แล้ว ยงัมต้ีนไม้ข้ึนไปถงึ

สายไฟ แม้หน้าท�าเนยีบก็ปลกูอย่างน้ัน หน้าฝนทีกม็รีถยกมาตดั ตดัจน 

ยอดด้วนไม่สวยงาม ตัดเล็มไม่เป็น และปลูกไม้ผิดประเภท ของญี่ปุ่น 

เขาท�าวิจัยเลย ถนนสายนี้มีฝุ่นเยอะ ก็เอาต้นไม้ท่ี ใบเป็นขนละเอียด 

เพือ่จบัฝุน่ ปรมิาณต้นไม้เท่านีต้้นเท่านัน้ต้น ระยะห่างเท่าไหน ถึงจะสามารถ 

จบัฝุน่เท่านี้ ได้ เราเคยท�าอย่างนัน้ไหม กด็งูานกนัมานบัไม่ถ้วนท�าไมไม่ท�า 
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พระองค์ท ่านรับสั่งให้เลือกว่าต้นไม้แต่ละประเภท จะมีหน้าที่ 

ไม่เหมือนกัน ต้นไม้แต่ละประเภทมีวธิกีารเกบ็น�า้ไม่เท่ากนั ต้องค�านวณให้

ดแีละจดัการให้ด ี ในท่ีราบก็อีกแบบหนึง่ ในเมอืงกรงุกต้็องมีพืน้ทีส่เีขียว 

เพือ่ดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ เพือ่มาจบัฝุน่วนันีม้าบ่นเรือ่งฝุน่ PM2.5 

เพราะว่ามีแต่ตึก มีแต่รถ แล้วตัวตกึก็ไม่ใช่ตกึเฉยๆ มตีกึกม็แีอร์ เราเยน็

ข้างใน แต่ว่าเราพ่นฝุน่และความร้อนออกไปข้างนอก ดดูฝุน่และไอร้อน

ออกพ่นใส่คนอ่ืน และพ่นใส่ตัวเอง เม่ือเราออกจากตึกเมือ่ไรกเ็จอสิง่ทีเ่รา

ทิง้ กห็มุนเวียนอยูแ่บบนี ้ไม่ได้ไปไหนเลย 

ปลำยน�้ำ 

เม่ือลงไปถงึปลายน�า้อาจจะหมายถึงชายทะเล ปลายน�า้ทีแ่หลม 

ผกัเบ้ีย1 เห็นชัดเจน มีป่า มีพชื เป็นส่วนหนึง่ของป่า ป่านีก้เ็ปลีย่นหน้าที่ ใหม่ 

เป็นเรื่องการกรองสิ่งโสโครกต่างๆ มีการบ�าบัดน�้าเสียให้กลายเป็น 

น�้าสะอาด เพราะน�้าท่ีผ่านการใช้ของมนุษย์นั้นกลายเป็นน�้าเสียหมด  

เสรจ็แล้วกอ็าศัยธรรมชาตบิ�าบดั ทีแ่หลมผกัเบีย้วจิยัพบพชื 22 ชนดิ ช่วย

ฟอกน�า้ให้สะอาดได้ นอกจากน้ียงัมป่ีาชายเลนกรองอกีเป็นแหล่งสดุท้าย 

ถ้าในเรื่องฟังก์ชันของป่านี้ ตั้งแต่ยอดเขาจนจรดชายทะเลนั้น ต้นไม ้

พืน้ท่ีสเีขยีวจะท�างานตามจงัหวะของมนั 

1  โครงการศึกษาวิจัยและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
 อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี
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บำงกระเจ้ำ และสวนหลวง ร.9

ทรงฝากการบ้านไว้อีกเรือ่งหนึง่ ทีบ่างกระเจ้า1  ซึง่มลูนธิชิยัพฒันา

รบัไปแล้ว บางกระเจ้านี ้มีหลายอย่างเกีย่วกบัราชการ ต้องประสานกนั 

ชยัพัฒนาจะต้องระดมเงินจากเอกชนเข้ามามากมาย พระองค์ท่านรบัสัง่

ว่า ในพืน้ทีส่เีขยีวจะเป็นปอดทีจ่ะฟอกอากาศ และสระน�า้ท่ีศูนย์สริกิิติ์2 

นัน้เป็นเสมือนไต อะไรทีเ่ป็นน�ำ้กเ็สมอืนเป็นไต อะไรทีเ่ป็นป่ำกเ็สมอืน 

เป็นปอด เพราะว่าเป็นอวยัวะส�าคัญในการกล่ันกรอง กลัน่กรองส่ิงสกปรก

ต่างๆ ในเมืองต้องรักษาให้ได้ ถ้าปอดหายไปกเ็สรจ็เหมอืนกนั ไตพกิาร

มากต้็องฟอกเลือด เพราะฉะนัน้แหล่งน�า้นี ้อกีแห่งหนึง่ทีส่วนหลวง ร.9  

ไม่ได้รบัสัง่ให้สร้างสวนอย่างทีเ่ป็นปัจจบุนั ในแนวพระราชด�ารเิริม่แรกให้

ท�าเป็นสวนน�า้ เพือ่เป็นท่ีรองรบัน�า้ ท�าหน้าทีเ่หมอืนทีค่ลอง 5 คลอง 63 

เพราะน�า้ท่วมกรงุเทพฯ ระบายน�า้ใช้ไปในพืน้ทีเ่กษตรรอบๆ หรอือะไรก็

แล้วแต่ พอหน้าฝนมา ปล่อยน�า้ฝนเข้าเลย แต่คณะกรรมการจะเอาสวน

พฤกษศาสตร์ สวนน�า้เลยเหลือแค่ 40 ไร่ วนัเสดจ็ฯ ทรงถามว่าสวนน�า้ 

ของฉันอยู ่ตรงไหน เหลือแค่นี้เหรอ ไม่อย่างนั้นเราจะได้สวนน�้า 

อีกแห่งหนึ่ง คอยรองรับน�้าตอนภาวะน�้าท่วมเป็นการช่วยเหลือให้

สถานการณ์บรรเทาลงได้

1 โครงการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่อนรุกัษ์แหล่งเรยีนรูท้างชวีภาพคุง้บางกระเจ้าอนัเนือ่งมาจาก
 พระราชด�าร ิอ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ
2 ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิิริกติิ์ 
3 โครงการสระเกบ็น�า้พระราม 9 อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอธัญบรุ ีจงัหวดัปทมุธานี
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แนวกันไฟแบบป่ำเปียก

 แนวพระราชด�ารขิองพระองค์ท่าน รบัสัง่ว่าต้องท�า Fire break 

(แนวกันไฟ) ข้อสงัเกตเก่ียวกับ fire break ทีร่บัสัง่น้ัน ส่วนมาก เช่น 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติจะวางเสาไฟก็จะถางให้มันเรยีบไว้เพ่ือท�าเป็นช่องว่าง  

รบัสัง่ว่าตรงนัน้ไฟจะไหม้ เพราะไม่มต้ีนไม้มแีต่หญ้า พอหน้าร้อนหญ้าแห้ง

เป็นเช้ือเพลิงอย่างด ีใครไปจดุบหุรีห่รอืจดุอะไรตรงนัน้กเ็ป็นเหตใุห้เกดิไฟ 

ท�าให้เกิดแนวความคิด wet fire break หรอื fire break แบบชืน้ คอืท�า

พืน้ท่ี ให้ความช้ืนเกิดขึน้ ความช้ืนก็มาจากต้นไม้น่ันเอง อนันีท้�าให้ดทูีห้่วย

ฮ่องไคร้ด้วยเหมือนกัน ท�าเป็นแนวต่างๆ สร้างความชุม่ชืน้จากฝายชะลอ

น�า้ท่ีมีจ�านวนเป็นร้อยเป็นพนัแห่ง ท�าให้พืน้ชืน้หมด ความชืน้ท�าให้การจดุ

ตดิไฟยาก ธรรมชาตกิเ็ปลีย่น พอเกดิความชืน้ข้ึนธรรมชาตเิปลีย่นอปุนสิยั

ประจ�าต้นไม้เลย ท่ีแปลกมากเลยให้สงัเกตดีๆ  ในหน้าหนาว แต่ตอนนี้ ไม่

ค่อยหนาวแล้ว แต่ในสมัยก่อนนัน้หนาวจรงิๆ พืน้ทีร่อบนอกใบไม้ร่วงหมด 

แต่น่าแปลกใจว่าในห้วยฮ่องไคร้ หลงัจากท�าโครงการเสรจ็แล้ว ตอนแรก

ใบไม้ก็ร่วงเหมือนกัน หลงัจากนัน้ปรากฏว่าข้ามเขามาทางซกีห้วยฮ่องไคร้

เขยีวหมด เพราะว่าไม่จ�าเป็นต้องสลดัใบแล้ว ต้นไม้เขากร็ู ้ว่าจงัหวะไหน

จะบรหิารจัดการตวัเขาอย่างไร น�า้น้อยกส็ลดัใบทิง้ เพราะเป็นภาระจะ

ได้ทนแล้งกันไป แต่ตอนน้ีไม่ต้องทนแล้งแล้วเพราะมนัชืน้ เขามอีาหารกนิ 

เพราะฉะนัน้แปลกประหลาดมาก ตอนแรกๆ มีไฟบ้าง ตอนหลงัไฟหยดุ
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โดยสิน้เชิง เพราะว่าเขียวตลอดเพราะพืน้ทีน่ัน้มนัชืน้ กเ็ป็นแนวความคดิ

ทีส่�าเรจ็อีกอันหน่ึงท่ีพระองค์ท่านรับสัง่ไว้ ว่าจะสร้าง wet fire break 

แนวกนัไฟแบบป่ำเปียก ดตัูวอย่างได้ทีห้่วยฮ่องไคร้

ภูเขำป่ำ

พระองค์ท่านมีพระราชด�าริไว้ว่า เวลาจะไปฟ้ืนฟปู่าที่ ไหน ทีพ่อจะ

หาแหล่งน�า้ได้นัน้ มีรบัสัง่ไว้ว่า ให้สบูส่งน�า้ขึน้ไปเท่าทีจ่ะท�าได้ และปล่อย

น�า้ลงมาเพ่ือให้เกิดความชุม่ชืน้ เพือ่ให้สามารถจ่ายน�า้ลงมาหล่อเล้ียงกล้า

ไม้อ่อนท่ีปลกูทดแทนบนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซ่ึง

กล้าไม้มอีตัราสญูเสยีค่อนข้างสงู เม่ือกล้าไม้เจรญิเตบิโตพอสมควรจน

สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมแห้งแล้งได้ และในอนาคตภเูขาป่ากจ็ะ

มคีวามชุม่ชืน้พอสมควร ช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมในตอนล่างไม่ให้กลาย

เป็นดินแดนท่ีแห้งแล้ง อันนีก็้ชัดเจนท�าท่ีห้วยทราย จ�าได้ว่ามบีรษิทัญีปุ่น่ 

มาน้อมเกล้าฯ ถวาย โซลาร์เซลล์ (Solar cell) อยู่ตนีเขา แล้วกมี็การ 

สบูน�า้จากตนีเขา โดยใช้ระบบโซลาร์ไปพกักลางเขาแล้วกส็บูอกีทีไปขึน้

ยอดเขา แล้วปล่อยลงมา สบูขึน้ไปแล้วปล่อยความชืน้ลงมา ระหว่างทาง

ป่ากจ็ะฟ้ืนคืนกลับมาหมดเลย

อีกเรือ่งหนึง่พระองค์ท่านรบัสัง่ว่า แนวทางเดยีวกับภเูขาป่าว่าท�าไม

ป่าไม้เวลาฟ้ืนฟูป่าท่ีบนภเูขา ท�าไมเขาปลูกตัง้แต่ตีนเขาขึน้ไปหายอดเขา 

ท�าไมต้องเหน่ือยอย่างน้ัน เม่ือไรจะได้ผลสกัท ียอมเหนือ่ยทีเดยีวได้ไหม 
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ไปปลูกท่ียอดเขา แล้วก็เลือกเอาพันธุ์ไม้ที่มีฝักมีเมล็ด ปลูกอย่างเดียว

บนยอดเขานัน้ พอเขาโตข้ึนออกฝัก เมล็ดกร่็วงลงมา เป็นการปลกูโดย 

ธรรมชำต ิ โปรยมาเรือ่ยๆ จนกระทัง่ไปสูต่นีเขาสดุท้ายป่ากเ็กดิ เกรด็ 

เล็กๆ น้อยๆ บางทีไม่มีความส�าคัญอะไร แต่พอท�าแล้วหายเหนื่อย  

เหนือ่ยหนเดยีว แต่ปลกูไล่ไปเรือ่ยจนถงึข้างบนแบบเดมิ แต่ปลกูไล่ไปเร่ือย

จากข้างล่างถึงข้างบนกว่าจะเต็มเขามนัก็แย่ 

อีกประการหนึง่ เป็นเรือ่งดทีีท่างการก�าหนดไม้ 58 อย่าง เป็นไม้

อยู่ในบญัชทีีส่ามารถปลกูในพืน้ทีส่่วนตวัได้ และท�าประโยชน์ได้โดยไม่ต้อง

ขออนุญาต เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนหนัมาลงทนุสร้างป่าเพือ่ลดหย่อนภาษี

ทีด่นิ พร้อมกับสะสมทรพัย์/เงิน โดยการปลกูต้นไม้ วนัแรกทีเ่อาต้นกล้า

ลงอาจจะมีมูลค่า 50 บาท ผ่านไป 4-5 ปี อาจจะเป็น 500 บาท ผ่านไป 

10-20 ปี อาจจะเพิม่ค่าเป็นหลายพันบาท และต้นไม้มค่ีาอาย ุ30-40 ปี 

อาจจะเป็นเรอืนแสนได้ ฉะนัน้การเพ่ิมพืน้ท่ีสเีขยีวท�าดีๆ  เลือกพนัธุต้์นไม้

ให้เหมาะสมก็เป็นการลงทุนชนดิหน่ึงขึน้มาได้

ชำน�้ำมัน1 

แนวพระราชด�าริในหลวงรชักาลท่ี 9 คอื ท�าอย่างไรให้ประโยชน์

ของต้นไม้ ให้อยู่ที่เมล็ดไม่ได้อยู่ที่ล�าต้น คนจะได้ไม่ตัดป่า กรมสมเด็จ

พระเทพฯ2 ทรงรับเอาต้นชาน�้ามันมาปลูก เมื่อปลูกแล้วมีผลผลิต  

1 โครงการศูนย์วิจัยและพฒันาชาน�า้มนัและพชืน�า้มัน อ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย
2 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
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เรายอมซือ้ผลผลติในราคาท่ีค่อนข้างแพงมากอาจจะแพงเกนิทนุ คดิว่า

ตอนน้ีอาจจะต้องลดราคาลงบ้าง กิโลละ 25 บาทใช่ไหม 20 ก็พอแล้ว 

เพราะฉะนัน้พอผลประโยชน์มนัอยู่ทีเ่มลด็ ทกุคนกก็ลบัไประวงัรกัษาต้นเลย 

เพราะโค่นต้นเมื่อใดเงินหายทันที แล้วต้นคามิเลียหรือไม้ตระกูลชา 

น่ี ไม่ ใช่ ไม้พุ่ม แม้กระทั่งต้นชาที่พวกเราดื่มกันทุกวันก็เป็นไม้ ใหญ่  

เป็นต้นไม้ใหญ่ สูง 7-8 เมตร แต่เราบงัคบัให้เป็นไม้พุ่ม เพือ่เกบ็ยอดง่าย 

ทีป่ากซอง (สปป.ลาว) มีต้นชาอาย ุ50 ปี 60 ปี ท่ีเขาไม่ได้ท�าเป็นไร่ชา 

เขาปล่อยเป็นต้นไม้ใหญ่ ตระกูลเดยีวกนั เอาต้นคามิเลยีหรือต้นชาน�า้มนั

ลงไปก่อน ซึง่ไม่ใช่ไม้ต่างถ่ิน เพราะเราไปเจอท่ีดอยอนิทนนท์ดอกสแีดง 

กย็งัมเีลย แต่ว่าคนไทยไม่รูจั้กใช้ประโยชน์ ต้นคามิเลยีจากเมอืงจนีไปเอา 

มาจากที่คนไทยอาศัยอยู่ที่กวางสี เขตหนานหนิง นี่เป็นเผ่าของไทย  

เคยแลกเปลีย่นนกัเรยีนกนัตอนอยูม่หาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี ทกุคนมี 

ชือ่ไทยหมด ถ้าเข้าไปหาเขาพูดภาษาไทย แต่พูดภาษาไทยแบบทางเหนอื 

ฟังออก พื้นที่ที่หนานหนิงปรากฏว่าความสูงระดับเดียวกับภาคเหนือ 

ของเรา เพราะฉะนัน้ไม่ใช่ไม้ต่างถิน่ ไม้เดิมแต่คนตัดหมด เพราะไม่รู้จกั  

แล้วเนือ้ไม้ไม่มีประโยชน์ เนือ่งจากไม่รูจ้กัใช้เมลด็ คนกเ็ลยทิง้ๆ ขว้างๆ 

เนือ่งจากเมล็ดมีค่าทุกคนเลยระวงัหมด ชาวเขาน่ีไฟป่ามา วิง่ออกไปดบั 

เพราะอะไร ประโยชน์อยู่ทีเ่มลด็ ต้นชาน�า้มนันีเ้ราปลกูเป็นโครงสร้างป่าก่อน 

แล้วระยะหลังถัดมาพอโตได้สักพักหน่ึงเราจะแซมพืชอื่นๆ เพื่อให้ 

เกดิความหลากหลายผลสดุท้ายเราก็ได้ป่ามา เวลาบรรยายอะไรกเ็หน็ว่า 

น�า้มันชานีมั่นปลายทาง แต่จรงิๆ ประโยชน์คอืเราต้องการฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้ 

เพราะมันขึน้ต้ังแต่ 900 เมตรขึน้ไป 1,200 เมตรขึน้ไป เป็นต้นน�า้ทัง้สิน้
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ป่าเปียก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลกู 

ศนูย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์ฯ ห้วยทราย พืน้ทีร่าบนี ่มสี�านวนอนัหนึง่ “ฟ้ืนฟู

ป่ำควบคูก่บักำรเพำะปลกู” อนันีคื้อพืน้ท่ีราบ พืน้ท่ีห้วยฮ่องไคร้นัน้ต้นน�า้ 

สร้างป่าขึ้นมา รักษาป่า ฟื้นฟูป่า อนุรักษ์ป่า เพื่อประโยชน์ ในการ 

เกบ็น�า้โดยกระบวนการธรรมชาต ิแต่ข้างล่างนัน้ป่าพร้อมกับการเพาะปลูก

ก็อยู่ด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นแนวความคิดอาจจะใกล้เคียงกับวนเกษตร  

วนเกษตรทีห้่วยทราย หรอืสวนสมเด็จนัน้ เป็นวนเกษตรที่ ไม่ค่อยสมบรูณ์ 

คอื เป็นป่าธรรมดาแล้วชีบ้อกนีว่นเกษตร ถามกบัคนปฏบิตัเิป็นนกัวชิาการ

ทางด้านนี ้ถามว่าวนเกษตรนีห่มายความว่าอะไร วนกค็อืป่า เกษตรกคื็อ

ของกนิ ผมถามค�าถามง่ายๆ ผมจะกินอะไรได้ลองชี้ ให้ดสูกัอย่าง มีแต่ 

ต้นไม้ บอกไม่ใช่วนเกษตรรปูแบบแท้จรงิ พืน้ทีต่ามใต้ต้นไม้กเ็อาตะไคร้

ไปเสยีบ เอามะเขอื พริก อะไรต่ออะไรทีก่นิได้ ทีข่ึน้ในร่มเงาได้ให้ปลกู

ด้วยจะได้มีการเกษตรในพืน้ท่ีป่า หมายถึง วนเกษตร พดูถงึเรือ่งร่มเงา 

ทีห้่วยฮ่องไคร้ อาจารย์พศิษิฐ์1  ทีป่ลกูต้นไม้ใหญ่โดยไม่ระวงัเรือ่งแสง 

อกีหน่อยข้างใต้พืน้ทีน่ัน้จะปลกูอะไรไม่ขึน้ เวลาป่าทบึๆ ข้างใต้พืน้เกลีย้งเลย 

เพราะแสงแดดส่องไม่ถงึ พระองค์ท่านรบัสัง่ว่า นีง่่ายๆ สอนชาวบ้าน 

ตืน่เช้า มีพืน้ท่ีลกัษณะอย่างไรก็แล้วแต่ เรามกัจะปลูกต้นไม้ตามแนวพืน้ที่ 

ถ้าพืน้ทีเ่ป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้า กเ็ลาะตามแนวรัว้ เป็นระเบยีบด ี ลมืนึกถงึ

เรือ่งแสง พอต้นไม้โตบังแสงหมดปลกูอะไรไม่ขึน้เลย ระวงัต้นไม้ใหญ่จะ

บงัแสง เพราะเราต้องปลูกต้นไม้เล็กด้วย ตอนนีเ้รามปีระสบการณ์จรงิ 

1 รศ.ดร. พศิิษฐ์ วรอุไร 
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สวนท่ีเชียงราย สวนป่าห้า1  ได้รับพื้นที่มา 30 ไร่ เป็นป่าทึบเลย  

จะปลูกสมุนไพร เสยีบอะไรไปตายหมด แดดส่องแทบจะไม่ถงึ รบัสัง่ว่า 

“ต้องเคำรพธรรมชำติ” ฉะนัน้ไปสอนชาวบ้าน ชาวบ้านเขามแีปลงเกษตร 

ที่ ไหน พอเขาเริ่มท�าเกษตร ต่ืนเช้าก็ ให้เขาเอาไม้ ไปปัก ไม้อันหนึ่ง  

พอปักเสรจ็ เงาแสงแดดทอดไปทางไหน เอาหินไปวางก้อนหนึง่ แล้วตกเย็น 

ไปอกีคร้ังหนึง่ ดเูงาไปทางไหน พอเงาไปทางไหนกเ็อาก้อนหินไปวางอกี

ก้อนหนึง่ นัน่คือ แนวต้นไม้ใหญ่ทีจ่ะปลกู เพราะฉะนัน้ต้นไม้ สมมตว่ิา

ตะวันออก ตะวนัตกอย่างนี ้ ต้นไม้กป็ลกูตามแนวน้ี ตรงกลางกจ็ะมแีสง 

เพราะว่าแดดขึ้นในทิศทางตะวันออก-ตะวันตกนี้ ทรงพิถีพิถันมาก  

เวลาปลกูก็ไม่ค่อยระวงักนั ความสวยงามในสายตา แต่ไม่มีเหตผุล เหตุผล

คอืไม่เคารพธรรมชาติ ทรงสอนเร่ืองแสง เรือ่งดนิ เรือ่งน�า้ จนครบถ้วน

บรบิรูณ์หมด ขอเพยีงแต่ว่าให้ท�าเท่านัน้เอง

ป่ำพรุ 

ป่าพรเุป็นอกีลกัษณะของป่า เป็นพืน้ทีท่ีชุ่ม่น�า้ เดมิเป็นป่า พอน�า้เข้า

มาในพืน้ท่ีไม้ก็ล้ม แล้วก็ทับถมอยูภ่ายใต้พ้ืนดนิเป็นร้อยปี จนกระทัง่เป็นถ่าน 

ต้นไม้ที่ฝังอยู่ ในดินนั้นด�าๆ ข้างใต้ก็เกิดกรดก�ามะถัน แม้ว่าไม่เหมาะ 

กับพืชทั่วๆ ไป แต่ก็มีพืชบางชนิดปรับตัวอยู่ ได้ เป็นต้นว่าปาล์มแดง  

ถ้าไปดท่ีูพรโุต๊ะแดงจะเห็นว่ามีพชืหลายชนิด เรามงีานให้คณะหน่ึงไปส�ารวจ 

เรือ่งพืชกบัสตัว์ เจอหนสูงิคโปร์ มาจากสงิคโปร์หรือเปล่าไม่รู ้เขาเรยีกว่า 

1 สวนป่าพฤกษพัฒน์ มลูนธิิชยัพัฒนา ต�าบลป่าซาง อ�าเภอแม่จัน จงัหวดัเชยีงราย
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หนสูงิคโปร์ แล้วก็มีปาล์มแดงท่ีมีค่ามาก ชาวบ้านไปขดุมาขายเยอะไปหมด 

แล้วกม็พีชืพนัธุห์ลายอย่างทีน่่าสนใจ ในส่วนพรนุัน้จะใช้ประโยชน์อย่างไร 

เอาจริงๆ แล้ว ตรงไปตรงมายังไม่รู้จะใช้ประโยชน์อย่างไร ยังไม่มี 

การศกึษา มีความคดิอยูอั่นหนึง่ ตอนระหว่างทีผ่มเป็นเลขาอยูน่ัน้ มีคน

เสนอว่าถ่านทีอ่ยูข้่างใต้เกิดการเผาไหม้อยูต่ลอดเวลา ครกุรุน่อยูข้่างใต้

จนกระท่ังเป็นถ่าน เขาบอกว่าถ่านข้างใต้สามารถน�ามาผลติถ่านชนดิหน่ึง

ทีเ่รียกว่าถ่านกัมมันต์ ขายในราคาทีแ่พงมาก เราก็ไม่ได้ท�า มคีนแนะมา 

แค่น้ัน แต่ว่ายงัไม่มีการด�าเนนิการ ยงัไม่ได้ท�า เพราะกระบวนการในลกัษณะ 

เชงิวิทยาศาสตร์ใช้ในเชิงการแพทย์ได้ เพราะฉะน้ัน ตอนหลงัตวัพชืเองก็

สงวนไว้ให้คนเข้าไปดเูท่านัน้เอง 

ทรงสนพระราชหฤทัยเร่ืองพรุ พื้นท่ีพรุว่างๆ จะท�าประโยชน์

ได้อย่างไร ซึ่งก็ส�าเร็จแล้ว ที่พิกุลทองสามารถน�าพืชหลายอย่างไปใช้ 

ประโยชน์ได้โดยการบรหิารดนิ ลดน�า้ในระดบัพอประมาณ แล้วก็มวีธิแีกล้งดนิ 

อย่างทีเ่รารับรู้กนั ตัวป่าพรุเองนัน้ไม่ใช้ พูดถงึป่าอย่างนี ้ แล้วนกึถงึป่า

นครศรธีรรมราช ป่าเสมด็ กรั็บเป็นโครงการแล้ว ป่าไม้เอาพ้ืนที่ ให้ใช้แล้ว 

เดีย๋วนีย้าหม่องตาเสอือะไรต่างๆ เอาน�า้มนัเสมด็ของเราไปท�า แต่เราเอง

มป่ีาเสมด็แต่ไม่เคยคิดจะเอาไปท�าอะไร เวลานีท้�าออกมาแล้ว เหน็เอามา 

ให้ ใช้ น�้ามันเสม็ด งานวิจัยก็ออกมาบ้างแล้ว เสม็ดของเรามีพันธุ์อะไร  

เอาน�า้มนัมาใช้ท�าอะไรบ้าง แล้วกมี็ผลติภณัฑ์บางอย่าง แต่เครือ่งส�าอางประทนิ 

ผวิยงัไม่ม ียาลดความอ้วนยงัไม่ม ีแต่รูส้กึว่ายาหม่องผลติออกมาให้ทดลองแล้ว 

มขีายทีภ่ทัรพัฒน์ด้วย สนใจไปซือ้ทีร้่านภทัรพฒัน์1

1  ภทัรพัฒน์ เป็นตราสญัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ท่ีเกดิจากผลผลติจากการพฒันาของมลูนธิชิยัพฒันา
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พลังงำนทดแทน
กังหันน�้ำผลิตไฟฟ้ำ

พระองค์ท่านทอดพระเนตรไฟฟ้าบนภูเขา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไม่ค่อยเดนิสายเพราะมนัแพง มนัไม่คุ้ม หมูบ้่านชาวเขาอยู่ไกล แต่เผอญิ

บริเวณใกล้ๆ มีน�้าตก รับสั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปสร้าง Mini-hydro  

ซึ่งก็คือ เอาท่อท�าเป็นใบพัดไปวางตามกระแสน�้า พอน�้ามาใบพัดก็หมุน  

พอหมุนกป่ั็นไฟฟ้าขึน้มาใช้ แล้วส่งใกล้ๆ ตามแถวหมูบ้่านน้ัน

มอียูว่นัหนึง่ได้รบับรจิาคจากสแกนดเินเวยี เป็นท่อกลมๆ แล้วม ี

เทอร์ไบน์ (Turbine) ข้างใน แต่คราวนี้ ไม่ต้องถงึขนาดน�า้ตกแค่มลี�าธารเลก็ๆ 

เอาไปลอยขวางอยู่ ในล�าธาร น�้าไหลมาก็ปั่นเลย ใช้ประโยชน์แรกคือ 

ป่ันป๊ัมก่อนเอาเทอร์ไบน์ไปป่ันป๊ัมน�า้จะได้ข้ามไปเข้าแปลง ใช้ผลติไฟฟ้าก็ได้  

แต่ส่วนมากไม่ค่อยผลติ ใช้ป๊ัมน�า้อย่างเดยีวยกระดบัน�า้ขึน้ไปอกี แล้วก็

มเีครือ่ง "ตะบนัน�า้" ของกรมชลประทาน ใช้พลงังานน�า้หมนุกงัหนัแล้ว

กระแทกน�า้ (เหมือนป๊ัมน�า้) ขึน้ไปข้างบน เกีย่วกบัเรือ่งน�า้นี ้ทรงออกแบบ

สิ่งประดิษฐ์ไว้มากมายหลายรูปแบบ “มินิไฮโดร” อีกวันหนึ่งให้โจทย์

แปลกมาว่า ฉนัไปอ่านหนงัสอืเล่มหนึง่ปรากฏว่าสามารถผลติน�า้บริโภค

จากหมอกได้
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กำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังน�้ำ

พลงัน�า้เป็นพลงัท่ีสะอาดท่ีสดุ เพราะฉะนัน้เขือ่นภมูพิล เป็นเขือ่น

ขนาดใหญ่กผ็ลติไฟฟ้าอยูแ่ล้ว แต่ว่าถ้าเป็นโครงการพระราชด�ารจิริงๆ 

นัน้คือ Mini-hydro การไฟฟ้าฝ่ายผลติรับไปโดยตรงตามหมูบ้่านชาวเขา

ทีอ่ยู่ห่างไกล จะเดนิสายไฟฟ้าไปก็ล�าบาก จะไปตัง้โรงงานก็ไม่คุม้เพราะ

ฉะนัน้ก็ซือ้ Mini-hydro แล้วใช้กระแสน�า้ตก เพราะอยูบ่นเขานัน้ส่วนมาก

มนี�า้ตกก็อาศัยความแรงของน�า้นัน้ใส่ไปในท่อเลก็ๆ หมนุเทอร์ไบน์ เราก็

ผลติกระแสไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน 2-3 หมูบ้่าน ซึง่เวลานีม้หีลายหมูบ้่านที่

ท�าอยู ่บ้านสามขาของ SCG (บริษทัปนูซเิมนต์ไทย) เขากท็�า ขายไฟฟ้า

ให้หมู่บ้านใกล้เคยีงด้วยซ�า้ไป 

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโครงการพระราชด�าริ กระแสน�้าต่างๆ  

พึง่ได้ทัง้นัน้ สามารถผลติไฟฟ้าขึน้มาใช้ได้ มป่ีา มนี�า้ มนี�า้แล้วมีไฟ ตอนนี ้

เราจะประยกุต์ มลูนิธอุิทกพฒัน์ยงัมีไอเดียว่าเวลานี้ ให้ชาวบ้านขดุสระเสรจ็ 

ชาวบ้านต้องดงึน�า้ขึน้มา ถ้าเขาใช้ป๊ัมเขาก็จะมค่ีาใช้จ่าย ต้องใช้เชือ้เพลงิ 

ใช้ ไฟฟ้า เราก็ติดโซลาร์ปั๊มให้ ปัญหาที่ตามมาคือ ต้องเอาโซลาร ์

ไปใส่ประจไุฟฟ้าลงแบตเตอรี ่ แล้วเอาแบตเตอรีม่าเดนิ หมนุใส่ป๊ัมอีกที 

แบตเตอรีเ่ดีย๋วก็เสีย วุน่วายไปหมด ราคากแ็พง เอาใหม่ เป็นป๊ัมเฉยๆ 

ไม่มีแบตเตอร่ี แดดออกเร่ิมเดนิเครือ่งเลย กสู็บขึน้ไป ทน้ีีถ้าหาถงัเกบ็ไว้

ข้างบนก็ด ีกลางวนัแดดออก ป๊ัมท�างานไปเรือ่ยเลย ป๊ัมท�างานไม่ต้องไป

ห่วงเรือ่งแบตเตอรี ่ เสรจ็แล้วแดดร่มก็เอาน�า้บนถงัสงูนัน้มาใช้ ในแปลง
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เกษตรได้ ตอนกลางคืนปล่อยน�า้จากถงัสงูกลบัคนืสู่สระโดยให้ไหลผ่าน 

Mini-hydro เพือ่ป่ันกระแสมาใช้ในยามค�า่คนื น�า้ก็ไหลจากถงัสงูคนืสูส่ระ 

เราก็ไม่ต้องเสียอะไร ได้ท้ังน�า้ใช้ในแปลงเกษตรและไฟฟ้า สมประโยชน์ 

ทัง้กลางวนักลางคืน โดยใช้น�า้น้ันเป็นประโยชน์

เวลานี้ โครงการเพชรน�า้หนึง่จะเริม่ท�าแล้ว ยกหอสงูขึน้ กลางวันก็

ป่ันน�า้ใส่ไม่ต้องไปสนใจเลยแล้วกเ็อาลูกลอยในห้องน�า้ไปตดิตัง้พอน�า้เตม็

ลกูลอยกระดกขึน้ มันก็หยดุ น�า้เต็มถงั ใช้เกษตรเสรจ็แล้ว น�า้ยงัเหลืออยู ่

คราวนีพ้อกลางคนื เนือ่งจากเราอยากจะได้โซลาร์มาผลิตกระแสไฟฟ้า

ตอนกลางคนืด้วย เนือ่งจากไม่มแีบตเตอรี ่เราไม่รูจ้ะดงึกระแสมาจากไหน 

เพราะไม่มีทีเ่กบ็ ท�าอย่างไร ใส่ไปก็ใช้น�า้ในถงันัน่แหละ ตอนกลางคืน

ปล่อยน�า้จากในถงัลงกลับสระน�า้ โดยผ่านเทอร์ไบน์ไฟฟ้า น่ีเป็นความคดิ 

ยังไม่ได้ท�า แต่คิดว่าท�าได้แน่นอน ก็ปล่อยลงตามท่อเฉยๆ แล้วเอา 

เทอร์ไบน์ใส่ในท่อ เทอร์ไบน์ก็หมุน ป่ันกระแสไฟฟ้า เพราะฉะนัน้ไม่ต้อง

ใช้แบตเตอรีแ่ต่ใช้ได้ทัง้กลางวนักลางคืน ใช้น�า้เป็นตวัน�าทาง น่าสนใจมาก 

ใช้เพ่ือการเกษตรด้วย ใช้น�า้มาป่ันเทอร์ไบน์ Mini-hydro กลางคนื แล้วน�า้ 

ไม่ไปไหน กลบัคืนสู่สระ ตอนเช้าก็สบูกลบัขึน้ไปอกี หมนุเวียนอยูอ่ย่างนี้ 

คดิว่าจะท�าสักแห่ง ยงัหาท่ีอยู่ ถ้าท�าส�าเร็จจะดมีาก  
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สทิธบิตัรในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร (โครงสร้างเคร่ืองก�าเนดิไฟฟ้าพลงังานจลน์)
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1  80 ช่ัง เท่ากบั 6,400 บาท (1 ช่ัง เท่ากบั 80 บาท)
2 ศาสตราจารย์เกยีรตยิศ นายแพทย์ สงคราม ทรพัย์เจรญิ แพทย์ประจ�าพระองค์ 
 โรงพยาบาลศริิราช
3 นายปราโมทย์ ไม้กลดั อดตีอธบิดกีรมชลประทาน
4 นายมนูญ มกุข์ประดษิฐ์ อดตีเลขาธิการ กปร. คนที ่2
5 นายพิมลศกัดิ ์สวุรรณทัต อดตีเลขาธกิาร กปร. คนท่ี 3

ว่าด้วยเรื่อง “ทฤษฎีใหม่”
ตามหาวัดในจินตนาการ

วนัหนึง่ไปเฝ้าฯ รบัสัง่ว่า รู้ ไหม ฉันแต่งนยิายไว้เรือ่งหนึง่ ตอบ 

ไม่ทราบพระพทุธเจ้าข้า รูแ้ต่มีพระมหาชนก คณุทองแดง น่าเสยีดาย 

เรือ่งน้ียงัไม่ได้ตพีมิพ์ ทรงเล่าให้ฟังเป็นฉากๆ ผมจ�าได้ แม้กระทัง่พระเอก

ชือ่เทวญั เหมือนละครเรือ่งบพุเพสนันวิาส แต่เกดิสมยัรชักาลที ่5 ทรง 

เล่าว่า เทวญัพาปู่ไปท�าบญุท่ีพระพทุธบาท สระบรุ ี ยกขบวนเกวยีนไป 

ขากลับกรงุเทพฯ มาแวะท่ีวดัแห่งหนึง่ ได้ท�าบญุไป 80 ช่ัง1 เพือ่สร้างวดั 

ไปหาทีซิว่าวัดนี้อยู่ที่ ไหน บางทีเจอโจทย์แบบนี้ เราก็มึนเหมือนกัน  

เริม่จากนยิาย แล้วให้เราไปหาของจรงิ คดิอยูว่่าจะไปหาอย่างไร แต่รบัสัง่

ว่า หมอสงคราม2 มาแจ้งว่าเจอวัดหนึง่ ชือ่วดัมงคล ทีต่ัง้ตรงกนัเลย  

ตรงกับในเรือ่ง ให้ไปส�ารวจดอีูกที ผมกบัคณุปราโมทย์3  คณุมนญู4  และ 

คณุพมิลศกัดิ์5  กข็ึน้รถไป ปลอมตวัไป เจอวดันีจ้รงิๆ จากนัน้รบัสัง่ให้ไปหาซือ้ 

ทีด่นิ ก็ปลอมตัวไป ความแตกเพราะชาวบ้านเหน็ในปฏทินิมรูีปพวกเรา

ตามเสดจ็เป็นแถว ผลสดุท้ายกซ็ือ้ทีม่าได้ และมผีู้ ใจบญุถวายเพิม่เตมิ 

มาอกีภายหลงั
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ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า ก่อนเราเข้าไปประมาณสองอาทติย์ มชีาวบ้าน

หลายคนฝันว่าพระเจ้าอยู่หวัเสดจ็ฯ มาทีห่มูบ้่านนี ้แล้วไปหารองเจ้าคณะ

จงัหวดัท่ีท่านเป็นหมอดูให้ช่วยท�านายฝัน  รองเจ้าคณะจงัหวดัท�านายว่า

วนัข้างหน้าจะมีผูมี้บญุ หรอือาจจะเป็นพระเจ้าอยูหั่วเสดจ็ฯ มาท่ีหมูบ้่านนี ้

แล้วอะไรที่ยังไม่ส�าเร็จนั้นจะส�าเร็จ โบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จก็จะส�าเร็จ 

และเจรญิก้าวหน้าด ี ซ่ึงก็ตรงกับทีเ่ริม่จาก นวนยิาย ชาวบ้านฝัน แล้ว

โครงการก็เกิดข้ึนจรงิ

ตอนน้ัน ยังไม่มีค�าว่าทฤษฎีใหม่ เจตนาคือ “บวร” บ้าน วัด 

โรงเรยีนหรอืราชการ รบัสัง่ว่า เวลาประชาชนมาพบข้าราชการ ไม่ค่อย 

จะสะดวก หรือเจอกันก็มีปัญหา เราเอาพระมาไว้ตรงกลางดีกว่า  

เอาอย่างนี ้ไปซือ้ทีห่ลงัวดัและจ�าลองเป็นสวนเกษตร ชาวบ้านพอมาท�าบญุ

เสรจ็แทนทีจ่ะกลบับ้าน เขาจะได้เดนิมาทีส่วน เรากม็เีจ้าหน้าทีส่อนตดิตา 

ต่อกิง่ ท�าปุย๋ หรอืเป็นเรือ่งเกษตรทีช่าวบ้านเขาสนใจ ถ้าเขาอยากพบ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยไหน ให้ (เขยีนจดหมาย) หยอดตู้ไว้ ทีว่ดัให้ท�าตู้ไปรษณย์ี 

แล้วให้พระมาเปิดตู้ ให้พระเป็นคนนดั นยัของพระองค์ท่านคอื พอพระนดั

ข้าราชการจะเกรงใจ ต้องมา และเมือ่มาพบบนวดัก็ไม่กล้ามเีรือ่ง ให้พระนัง่ 

เป็นสกัขพียาน ทรงมีความรอบคอบ ทัง้มติิสงัคม เศรษฐกจิ ให้ประสาน

กนัหมด รวมถึงโรงเรียนด้วย
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นี่ไง ! ทฤษฎีใหม่

 ทีนี้เริ่มแรกเราจัดการก็เข้าไปขุดบ่อน�้าก่อน แล้วขุดเท่าไหร ่

แร่เหลก็ก็ขึน้มาเต็ม แต่พอถดัไปอีก 50 เมตร น�า้จดืสนทิเลยแปลกมาก  

ยุง่ยากกบัน�า้มากแต่ผลสดุท้ายก็ได้สระน�า้ แล้วกข็ดุยกร่อง พอยกร่องเสรจ็ 

กป็ลูกผกั ปลกูต้นไม้ตามท่ีทรงก�าหนดมา อกีด้านหนึง่กท็�านาข้าว

 รับสั่งให้ท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร ก็ท�านา เล้ียงปลา  

ปลกูไม้ผล พอท�าเสรจ็ กราบบงัคมทลูเชิญเสดจ็ฯ ตอนหลงัมีคนศรทัธา

น้อมเกล้าฯ ถวายท่ีดินเพิ่มเติม จุดประสงค์แรกก็เพื่ออบรมชาวบ้าน

ธรรมดา วนัท่ีเสดจ็ฯ ได้กราบบงัคมทลูเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน ทัง้เรือ่ง

พืน้ท่ี เรือ่งขดุสระน�า้ สัดส่วนแปลงเกษตร พอขากลับออกมา รับสัง่ว่า 

“ท�าแบบนีก้ด็นีะ มขีองทุกอย่าง มข้ีาวกนิ มนี�า้ มปีลา ในแปลง

กม็ผัีก ชีวิตเราถ้ามีพร้อมแบบน้ี กส็บายแล้ว นี่ ไง ทฤษฎีใหม่”

ทฤษฎ ี ไม่จ�าเป็นต้องต้ังสมมตฐิานก่อน เป็นทฤษฎทีีเ่กดิจากการ

สรปุ โดยเริม่จากการกระท�า ปฏิบัตก่ิอน ผลสดุท้ายส�าเรจ็ จึงกลายเป็น

ทฤษฎีใหม่
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ส่วนมากยังอยู่ขั้นที่ 1

หลังจากนัน้ พระราชทานเอกสารมาให้เพิม่เตมิ ในนัน้มสีตูรค�านวณ 

และก�าหนดไว้ 3 ขัน้ ขัน้แรก พอกินพออยู ่ขัน้ท่ี 2 พอรู้จกัผลติแล้ว รูจ้กั

ขายแล้ว มีส่วนเกิน เข้าตลาดรวมกลุม่ หลงัจากรู้จกัรวมกลุ่มแล้ว ขัน้ 3 

เป็นเร่ืองของธรุกิจ เพราะฉะนัน้ใครบอกทฤษฎีใหม่ เศรษฐกจิพอเพยีง 

สอนให้จน ไม่จรงิเลย ความจรงิสอนให้เดนิเป็นจงัหวะไปสูค่วามร�า่รวย 

และร�า่รวยแบบย่ังยนืด้วย

จากนัน้วนัสองวนัถดัมา ทรงค�านวณเป็นสตูรให้ ซ่ึงทฤษฎีใหม่ส่วนมาก 

พดูข้ันเดยีว  self-sufficiency คอืปลกูพอกนิ แต่ทรงวางไว้อกี 2 ข้ัน 

จนกระท่ังไปเป็นเศรษฐี ฉะนัน้เวลากล่าว ต้องกล่าวให้ครบ ไม่ใช่บอกแค่

ปลกูทุกอย่างท่ีกิน กินทุกอย่างท่ีปลกู แต่ต้องให้ไปถงึขัน้กูส้ถาบนัการเงนิ 

ในขั้นที่ 3 เลย คือปลูกเป็นแล้ว ค้าขายเป็นแล้ว คราวนี้กู้เงินมาเป็น

วสิาหกิจชุมชน ทรงวางแผนไว้ให้รวยเลย แต่ส่วนมากไปเน้นทีข่ัน้ท่ี 1

ในเอกสารทีท่รงค�านวณมา ส่วนน�า้นี ้ทรงค�านวณละเอยีด ให้ขดุลึก 

4 เมตร วนัหนึง่จะระเหยไป 1 เซนติเมตร เพราะฉะน้ันมคีวามจเุท่าไหร่ 

ใช้ได้ก่ีวนั ถ้าความเสีย่งยงัสงูอยู่ จะหาน�า้มาเติมจากที่ ไหนได้บ้าง เรือ่ง

ที่ดินทรงละเอียดมาก ลองไปค้นดู หลักฐานนี้ถ้านานไปวันหนึ่งเดี๋ยวก็

หายหมด แต่ผมมีบนัทึกไว้บ้าง มหีนงัสอืเล่มหนึง่ก่อนผมเกษยีณ เรือ่ง 

“แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันา” น่าจะมบีนัทึกไว้ แต่สิง่ทีมี่ค่าคอื เอกสาร

ที่พระราชทานมาซึ่งตอนนี้ ไม่รู้อยู่ที่ ไหน โดยเหตุนี้ทฤษฎีใหม่ก็เกิดขึ้น 
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แล้วผลสดุท้ายทฤษฎนีัน้มาหลงัการกระท�า มนักลบัด้าน (reverse) กบั

นักวิชาการ เพราะนักวิชาการตั้งสมมติฐาน (hypothesis) ก่อนแล้ว 

พยายามพสิจูน์ว่าใช่ หรอืไม่ใช่ แต่ของพระองค์ท่านกลับด้านเป็นปฏิบตัก่ิอน 

แล้วสรปุ มาย้อนรอยกลับและค่อยลงรายละเอยีด เพราะการช่วยเหลอื 

ประชาชน เราไม่มีเวลารอนานอย่างนั้น ต้องท�าก่อนและปรับแก้ ไข 

ไปพร้อมกัน

นีค่อื หลกัของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ ประมาณกบัทนุที่

เรามี มีน�า้เท่าไหร่ ให้ท�ากิจกรรมเท่านัน้ มนัถึงพอเพียง ถ้ามนี�า้น้อยแต่

ไปปลกูข้าวก็ไม่ได้ เพราะข้าวมนักนิน�า้มากกว่าพชือืน่ประมาณ 10 เท่า ซึง่

ทรงสอนด้วยความเป็นพหูสตูจรงิๆ คอือ่านทะลหุมดทุกเรือ่ง

ยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้

ทฤษฎีใหม่ รบัสัง่ว่าไม่ต้องท�าท้ังแปลง เอาเป็นว่าในครอบครวั 

อยูก่ี่คน สมมติมี 5 คน ทรงค�านวณแล้ว 5-6 คน 15 ไร่ 20 ไร่ พอแล้ว 

มข้ีาวพอกิน ทุกอย่างพอกิน มีบ่อน�า้มปีลามอีะไรต่ออะไร พอเหลอืบอก

อยากจะปลกูพชืส่งให้บรษิทัเอกชน สมมตมิอียู ่100 ไร่ 20 ไร่ท�าทฤษฎีใหม่ 

เหลอือีก 80 ไร่ อยากจะปลกูพชืเชงิเดีย่วก็ได้ ตลาดเขาอยากจะสัง่อะไร 

จะท�าการเกษตรแบบท�าสญัญากับบรษิทัเอกชน จะปลูกข้าวโพดกป็ลกูไป 

แต่ถ้าเขาหยุดซื้อเม่ือไร เขาพังเมื่อไร เราไม่พังเพราะเรามี 

เศรษฐกจิพอเพยีง มภีมูคิุม้กนั 15 ไร่ ท่ีตวัเองท�า มกิีนแล้ว ไม่ต้องมเีงินเลย 
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หิวเมื่อไรเดินลงมาหลังบ้าน มีกล้วย มีปลา มี ไก่ มีเห็ด มีพืชผัก  

พอมีกิน ก็สบายแล้ว ไม่เดอืดร้อนอะไร นีค่อืแนวความคดิ เพราะฉะน้ัน

ต้องท�าแบบยืดหยุ่นให้มาก ไม่จ�าเป็นว่าทัง้แปลง 100 ไร่ จะท�าทฤษฎีใหม่

ทัง้ 100 ไร่ บางทีก็เหนือ่ย แต่ขอให้มกีารการนัต ีหรือรบัประกนัอยู ่อนันี้

คอืการประยกุต์ หลักการหนึง่ของเศรษฐกจิพอเพยีง คอืค�าว่า ภมูคิุม้กนั 

หรอืความเสีย่งจะน้อยลง เพราะตัวเองมีหลกัประกนัแล้ว อย่างไรกมี็กนิ 

ในพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืจะผลติเพ่ือขายก็ได้ ราคาพืชจะขึน้จะลงเราไม่เสีย่ง 

เพราะมีส่วนแรกท�าทฤษฎีใหม่ เพ่ือเกดิความพอเพียงในสิง่ท่ีเราต้องการ 

กเ็ป็นการสร้างระบบป้องกันภัยส่วนตวัน่ันเอง

ทฤษฎีใหม่ช่วยแก้โรคโควิด

ช่วงนี้มีข้อความส่งต่อกันในไลน์บอกว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 

พระราชทานยารกัษาโรคโควดิ-19 ไว้ ก็คือ ทฤษฎีใหม่ ท่ีห้ามออกจากบ้าน

ไปไหน ถ้าใครท�าทฤษฎีใหม่ ไม่ต้องออกเลย เดนิไปหลงับ้านเหมอืนมร้ีาน

สะดวกซือ้ส่วนตัวอยู่หลงับ้าน มีปลา มข้ีาว มนี�า้ มีไข่ ไม่ต้องไปสงัสรรค์

กบัใคร ไม่ต้องกลวัว่าของท่ีร้านจะหมด เพราะเราสร้างอาหาร แถมช่วย

สร้างเงนิ ไม่ต้องไปหาตามร้านเพราะมอียู่ในทีดิ่นของเรา อยากกนิปลา 

ก็ไปจบัมา รอบๆ กม็เีครือ่งแกงพร้อม เราอยู่ได้ เรามยีาจากในหลวง

รชักาลที ่ 9 พระราชทานไว้แล้ว กกัตวัอยู่ทีบ้่านเมือ่ไหร่กร็อด เพราะ

อาหารเราเยอะ เรามีพอเพยีง
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ป่ายาง-สวนผสมผสาน

ตัวอย่างท่ีอ�าเภอพระแสง สรุาษฎร์ธาน ี เคยบรรยายให้เขาฟังว่า 

ปลกูอย่างเดยีว ยางอย่างเดยีว ปาล์มอย่างเดยีว วนัหนึง่น�า้ตาจะรดหวัเข่า 

และนั่งดื่มน�้ายางไปก็แล้วกัน เพราะตอนนั้นราคายางสูง 120 บาท 

สนกุสนาน พอราคาตกเหลอื 15 บาทกเ็จ๊ง กลับไปเจอเม่ือ 3 ปีท่ีแล้ว 

“อาจารย์ๆ ท่ีอาจารย์เตือนมารูส้กึกันแล้วนะ” 

ถามว่าแล้วปรบัเปลีย่นอย่างไร ผมเปลีย่นแล้ว ผมไม่ท�าแล้วสวนยาง 

ถามว่าแล้วตอนนี้ท�าอะไร ผมท�าป่ายางครับ พลิกความคิดนิดเดียว  

ท�าสวนยางคอืมแีต่ต้นยาง ท�าป่ายาง เขาท�าอย่างไร คือต้นยางไม่ต้องโค่น 

กระทรวงเกษตรก็บอกให้โค่นต้นยางให้หมด โค่นท�าไม มันโตจนขนาดนัน้แล้ว 

ได้ 15 บาท 30 บาทก็ไม่เป็นไร พอท�าป่ายางกเ็หมอืนย้อนกลับไปสู่สามญั 

ไปดกัูน ยางไม่ตัด แต่เอาทุเรยีน เอามังคดุไปแทรกให้พชืมีหลากหลาย 

กลบัมาปรบัสภาพจากสวนให้เป็นป่า ระหว่างแถวยางก็ไปขอใบปาล์มเอา

มาสมุๆ ให้มันแห้ง แล้วเอาน�า้รดให้เป่ือยแล้วเอาเชือ้เหด็โรยเอาสแลนคลมุ 

ขึน้ดอกขาวเชียว ถามว่าวนันี้ ได้เท่าไร 

“นดิหน่อยอาจารย์ได้ 20 กิโล”

“กิโลละเท่าไร”

“กิโลละ 200 บาท” 

วนันัน้เก็บแค่ 20 นาที ได้ 4,000 บาท 

ทีนี้ท�าต้นยางก็ดี ท�าต้นปาล์มก็ดี ได้เงินปี ปีหนึ่งได้เงินหนหนึ่ง

ครองแผ่นดิน 154

147-158 ����� 5 (����) NEW 1.indd   154 25/11/2565   14:57:23



เฉพาะฤดกูาล เหมือนข้าวปีหนึง่ได้หนหนึง่ อย่างดกี็ได้ 2 หน นีเ่หมือนกนั 

ปาล์มก็เป็นฤดูกาล เปลี่ยนจากเงินปีมาเป็นเงินเดือน เดือนนี้หน้ายาง  

กรดียาง 15 บาท 30 บาท กช่็างมนั เดีย๋วมงัคดุออก เงาะออก ทเุรยีนออก 

ยางผลติเหมือนเดมิ แต่ดวู่าเป็นเงินเดอืน เดอืนถดัไปอย่างอืน่ออก เดอืน

ถดัไปหน้าฝนก็ได้เหด็ตลอดฤดกูาล แทนทีจ่ะเป็นเงนิก้อนก้อนเดยีวใช้ทัง้ปีนี่ 

ทยอยออกมา เป็นการออมซึง่ท�าได้ง่ายกว่า เพราะคนเรามีนิสยัพอได้เงินก้อน 

มแีนวโน้มจะถลงุเงินแล้ว เห็นอะไรจะเบือ่ไปหมด จะเปลีย่นรถ ทัง้ท่ีรถ

ใช้ได้ อยากจะเปลีย่นโน่น เปลีย่นนี ่ เพราะว่าเงนิมนักระตุน้ความอยาก 

แต่นี่ ได้เงินเดอืนพอใช้ พอหมุนเพยีงพอแต่ละเดอืน กเิลสจะน้อย 

เราก็ถามว่า แล้วบวกกันเสรจ็แล้วแบบไหนได้เงนิมากกว่า เขาบอก

เงนิย่อยๆ มาโดยไม่รูตั้ว บวกแล้วมากกว่าเงนิท้ังก้อนครัง้เดยีว 

จากน้ัน ก็ปรบัเงินเดอืนมาเป็นเงนิปี แล้วใช้ตามจ�านวนปรมิาณน�า้

ทีม่ ีตอนไหนควรจะเอาพชืกินฝักกินยอด เวลาหน้าฝนมนัแตกเร็วๆ กเ็ดด็

ยอดเก็บขาย ตอนไหนเป็นลกู ตอนไหนเป็นหัวกนิ ใช้น�า้ไม่เท่ากนั เพราะ

ฉะนัน้แต่ละฤดใูห้ปรบัการผลติให้เข้ากนักบัฤดูกาล น่ีเป็นวธีิคดิ ถ้าไปพึง่

ตลาดจนีแห่งเดยีว ยางพังไหม ข้าวพงัไหม เพราะไปมุ่งในตลาดทีแ่ขวน

ไว้อย่างเดยีว แล้วเหลียวกลบัมา ท�าไมพระองค์ท่านถงึไม่นิยมให้ปลกูพืช

เชงิเด่ียว (Monocrops) เพราะมันเสีย่ง ถ้าปีนัน้ราคาดกีร็อดไป ถ้ายาง

ราคาตกก็โดน จงึบอกให้ท�าหลากหลาย ตรงกบัค�าสอน “อยู่กบัธรรมชาติ 

ให้ได้”  ใช้ประโยชน์จากธรรมชาตใิห้ได้ อะไรทีเ่ป็นประโยชน์กป็รบัตวัเข้าหา 

ไม่ใช่ปรบัธรรมชาติมาหาตัวเรา 
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
พระราชทานโทรสารเร่ืองทฤษฎีใหม่
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัติน

ของประชาชนในทกุระดับ ตัง้แต่ระดับครอบครวั ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั 

ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภวัิตน์ ความพอเพยีง 

หมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล รวมถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มรีะบบภูมิคุ้มกนัในตัวท่ีดพีอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกดิจากการ 

เปลีย่นแปลงทัง้ภายในภายนอก ทัง้น้ี จะต้องอาศยัความรอบรู ้ ความ

รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ 

ในการวางแผนและการด�าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน  

จะต้องเสรมิสร้างพืน้ฐานจติใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

นกัทฤษฎ ีและนักธรุกิจในทุกระดบั ให้มีส�านกึในคุณธรรม ความซือ่สตัย์

สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน  

ความเพียร มสีต ิ ปัญญา และความรอบคอบ เพือ่ให้สมดลุและพร้อม

ต่อการรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง ท้ังด้านวตัถุ 

สงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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เศรษฐกิจพอเพียง 

เมือ่ปี 2542 นัน้ พระองค์ท่านพระราชทานค�าจ�ากัดความท่ีเป็น

ทางการมาให้เลย ประกอบด้วยประโยค 13 บรรทดัด้วยกนั 

สิง่ทีพ่ระองค์ท่านพระราชทานให้ คอื ความคดิ ธรรมะ เป็นปรชัญา

ที่จะท�าอะไรก็แล้วแต่ ช่วยล�าดับความคิดต่างๆ ด้วยความรอบคอบ 

ไตร่ตรอง 

ยคุโควดิเห็นไหม ใน 13 บรรทดันี ้พระองค์ท่านทรงเตอืน 3 ครัง้ 

เรามองไม่ออก เราไม่เข้าใจเอง เดีย๋วจะชี้ ให้ด ู13 บรรทัดนีเ้ขยีนว่าอะไร 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด�ารงอยู่และ 

ปฏบัิติตนของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ชมุชน จนถงึ

ระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ...

เตือนครั้งที่ 1 โดยใช้ค�าว่า เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

โลกมนัภวิตัน์ไปเรือ่ย ก้าวให้ทนั แต่กรณุามองดใูห้ดีๆ  อย่าแค่เห็นแค่ดู 

พระองค์ท่านไม่ได้บอกให้ก้าวตามโลกาภวิตัน์ ส่วนมากท่านทัง้หลายจะ

นกึถงึค�าต้องตาม อกีฟากโลกเขาท�ายังไงเราก็ต้องท�าอย่างนัน้ ไม่ใช่นะ 

ก้าวทัน รู้เท่าทัน อะไรถูกต้องอะไรด ีโอเคฉนัตาม ฉันท�า น�าได้กน็�าเลย  
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แต่อะไรไม่ด ีเราฆ่ามนัได้ไหม พละก�าลงัเราเหนอืกว่าหรอืเปล่า ถ้าเหนอืกว่า 

ฆ่ามันเลย ฆ่าไม่ได้หนี อย่าไปสู้ เปลืองก�าลัง ชีวิตคนเรามีทางเลือก  

3 ทางคอื 

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  

รวมถงึความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร ต่อการ 

กระทบใดๆ…

เตอืนครัง้ที ่2 ใช้อกีค�าหนึง่ แทนท่ีโลกาภวิตัน์ เป็นการเปล่ียนแปลง

ทัง้ภายในและภายนอก ซึง่มีนยัเหมอืนกนั 

ท้ังนี ้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวัง

อย่างย่ิงในการน�าวชิาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนนิการ 

ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน 

ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรฐั นกัทฤษฎ ี และนกัธรุกิจในทกุระดบั  

ให้มสี�านกึในคณุธรรม ความซือ่สตัย์สจุรติ และให้มคีวามรอบรูท่ี้เหมาะสม 

ด�าเนนิชวีติด้วยความอดทน ความเพยีร มสีต ิปัญญา และความรอบคอบ 

เพือ่ให้สมดลุและพร้อมต่อการ...

ก่อนจะจากกัน ทรงอุตส่าห์เตอืนอกีหนหน่ึง กลวัจะลืม และขยาย

ความเพิม่ขึน้อีก
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...พร้อมต่อการรองรบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวาง 

ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได ้

เป็นอย่างดี

ใครจะไปนกึว่า 2 ปีท่ีแล้ว อยูด่ีๆ  เครือ่งบินหายไปจากท้องฟ้าเลย 

เรารกักันแทบตาย อยู่ในบ้านเดยีวกนั เราต้อง Social Distancing เราต้อง 

ห่างจากกัน เราต้องควักหน้ากากออกมาใส่กนัทกุคน จนกระทัง่บดันี ้New 

Normal อะไรทีเ่ราไม่เคยท�า ต้องท�าหมดเลย ใครจะไปนกึ ลกูเราเรียนไม่ได้ 

ต้องมานัง่เรียนหน้าจอ ปรบัตัวครัง้ใหญ่ เป็นดงัท่ีพระองค์ท่านทรงเตือน 

ระวงันะ โควดิยงัไม่ทนัไป โรคฝีดาษลงิเข้ามาอกีแล้ว โลกต่อไปนี้ ไม่มอีะไร

คาดหวังแล้ว ทุกคนต้องเตรียมพร้อมหมด ถ้าเราชะล่าใจตามฝรัง่ ตาม

โลกาภิวตัน์ พฒันาประเทศเอาความรวยเป็นทีต่ัง้ ปี 2539 - 2540 เจ๊ง

ทัง้ระบบเลย วันดคืีนดีก็อยากเป็น NICs1  วนัดคีนืดีโลภก�าเรบิอยากเป็น 

เสอืตวัที ่ 5 จ�าได้ไหม ประเทศท�าการเกษตรดีๆ  อยูแ่ล้ว ในน�า้มปีลา 

ในนามีข้าว กลบัมาปรับท้ังประเทศเป็นอตุสาหกรรม ชาวไร่ชาวนาทิง้ไร่ 

ทิง้นาเข้าโรงงานหมดเลย นอกจากน้ัน ผลติออกมาต้องไปขายตลาดเมอืงนอก 

ต้องส่งออก ส่งออกดีกก็ระดีก๊ระด๊ากนั สง่ออกไม่ได้ลม่จมทัง้ประเทศ  

ไร่นาสาโทกพ็งัทลายเพราะว่าเป็นสมบตัเิก่า กแ็ย่ เพราะว่าปล่อยให้หญงิแก่ 

กบัเด็กอยู่ ผมท�างานพฒันาชนบท ผมรูดี้ ตอนนีฟ้ื้นขึน้มาอีกครัง้กร่็อแร่ 

ทัง้ๆ ท่ีจดุเด่นของเราคือ อาหาร 

1 NICs คอื Newly Industrializing Countries หมายถงึ การเกดิประเทศอตุสาหกรรมใหม่
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เพ่ือสะดวกเป็นการง่าย จาก 13 บรรทดั ต่อไปนีท้�าอะไรขอใช้ 

ธรรมะ 3 ตัว เป็นตัวกลัน่กรองก่อนได้ไหม ขอให้เริม่ด้วย พอประมาณ 

ชี้น�าด้วยเหตุผล ตัดสินใจด้วยเหตุผล และตลอดทางระมัดระวัง

สร้างภูมิคุ้มกันไว้ตลอดเหมือนเราฉีดวัคซีน ธรรมะของพระองค์ท่าน 

สอนวิธี คิด คุณจะปลูกถั่วปลูกงาก็ตามใจคุณคุณจะรับราชการ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

ความรู้ คุณธรรม

สมดลุ/พร้อมรบัต่อการเปล่ียนแปลง

รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั ซือ่สัตย์สุจรติ ขยนัอดทน สตปัิญญา แบ่งปัน

พอประมาณ มีเหตผุล
มภีมิูคุม้กนั
ในตวัทีด่ี

น�าไปสู่

เศรษฐกิจ/สังคม/สิง่แวดล้อม/วัฒนธรรม
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หรือเกษียณอย่างผมก็ ได้ ก่อนอื่นประมาณตนก่อน ท�าอะไรอย่าให้

เกนิตัว แล้วเรารูจ้กัตวัเองไหม ประมาณตนก่อน คอื การประเมนิตน 

ต้องท�า self assesment กายภาพร่างกายของเราเป็นยังไง ทรัพย์

สมบัติมีทุนเท่าไหร่ เช็กตรวจสอบไว้ ให้ดี พอตรวจสอบให้ดีเสร็จ 

เราด�ารงชวีติด�าเนนิการไปข้างหน้านัน้ ใช้เหตผุลน�าทาง ใช้สตปัิญญาเพือ่ 

น�าไปสู่เหตุผล เพราะถ้าไม่ ใช้เหตุผล กิเลสตัณหามันจะน�าเราแทน  

เงินกลบัท�าร้ายเรา มเีงนิถ้าไม่รูจ้กัใช้ มนัไม่ได้ให้ประโยชน์มนัให้ทกุข์ นีค่อื

สิง่ทีพ่ระองค์ท่านสอน เพราะใช้เหตผุลกเ็ป็นอกีเรือ่งแล้ว และภมูคิุม้กนั 

อย่าประมาท ภูมิคุ ้มกันแปลสมัยใหม่คือ บริหารความเสี่ยงให้ดี  

สร้างภมิูคุ้มกันหรอืยงั เงินจะกินไม่รูจ้ะใช้จ่ายอะไร ความจ�าเป็นในชวีติ 

มนักน้็อยลง ยิง่แก่ยิง่น้อย เอาเงินไปซือ้พนัธบตัรให้ลูกไว้ไหม ไปประกนัเอา

ไว้ดีไหม เผือ่วนัไหนเกดิเหตกุบัเรา ไม่มีใครเดอืดร้อนเพราะเราเตรยีมการ 

ไว้แล้ว อันน้ีคือสร้างภูมิคุม้กันง่ายๆ อย่างนีเ้ลย

ในระดบัประเทศเองนัน้ วนัดคืีนดลีกุข้ึนอยากเป็น NICs ท้ังๆ ท่ี

ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรแต่อยากไปท�าอตุสาหกรรม แล้วมนัก็

ไปไม่รอด เราไม่ใช่เสอื เสอืเป็นสญัลกัษณ์ของอตุสาหกรรม มพีลังเยอะแต่

หมดเรว็ แท้จรงิเราเป็นควาย สัตว์สีก่ระเพาะไม่มพีลงัเท่าเสอื แต่เดินอดึ 

ได้ทัง้วนั คือรวยช้าๆ มีกินแบบเกษตร เป็นสญัลกัษณ์ของเกษตร แต่เรา

กด็ถููกว่าเราโง่เหมือนควาย คนจีนพอเดก็เกดิมาเขาเอาตุก๊ตาควายวางไว้ 
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บนหัวนอนบอกให้เดก็สู้งาน อดึเหมอืนควาย ให้มีชวีติอดทน แต่ของเรา

กลบัมองว่าควายโง่ วันนีถ้้าเรายึดตดิกับอาหาร ท�าบ้านเมอืงของเราเป็น 

แหล่งผลิต เป็นคลงัอาหารของโลก วนัน้ีเราจะเป็นพญาควาย เคยได้ยินค�าว่า 

มหงิสาไหม มหิงสา คือ พญาควาย เสอืก็ไม่กล้าเขาใกล้ ไม่ดีกว่าหรอื 

พระองค์ท่านทรงสอนแค่น้ี วธีิคดิ รอบรู ้ รอบคอบ ระมดัระวัง  

ตามเหตุการณ์ให้ได้ อะไรเปลีย่นแปลง เปลีย่นแปลงให้ทนั เปลีย่นแปลง

ช้าเมือ่ไร disruption สญูหายเลย และอย่าโกง เงือ่นไขคุณธรรม คือ  

อย่าโกง แทนท่ีเป้าหมายมีความม่ังคัง่มัน่คง กลายเป็นความสมดลุมัน่คง

ยัง่ยืนแทนดกีว่าไหม นีแ่หละฉบับย่อของเศรษฐกจิพอเพยีง  
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หลกัปฏิบติั ท่ีเราเรยีกว่า หลกัการทรงงาน ต้องมกีรอบความคิด 

แล้วกด็กูารปฏบิตั ิจะเป็นอย่างไร ซึง่กเ็ป็นเรือ่งปกตขิองการท�างานของเรา 

หลงัจากวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 นัน้กป็ระมวลได้มา 27 ข้อ และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมบนัทึก ร่วมท�างานด้วยกัน เสนอแนวความคิดว่า 

“ท่านเลขาครับ มันน่าจะแบ่งเป็น 3 ส่วนได้นะ” 

คือ 1 เป็นหลกัธรรม ธรรมะ ส่วนที ่2 เป็นหลกัคิด ส่วนที ่3 เป็น

หลกัปฏบัิติ เม่ือเจ้าหน้าท่ีเขามีกะใจเสนอความคดิ ซึง่กเ็ป็นความคดิทีด่นีะ 

เหน็ด้วยกับหัวข้อ หลกัธรรม หลักคดิ หลกัปฏบิติั อนัน้ี โอเค แต่บางข้อ 

ดเูหลือ่มๆ บางข้ออาจจะอยูห่ลกัธรรมก็ได้หลักคิดก็ได้ เพราะระหว่าง

หลักธรรมกับหลักคิด ขอบเขตยากที่จะแบ่ง ก็บอกว่าแบ่งเป็นกรอบ 

ง่ายๆ แบบนีก็้ได้ แต่อย่าติดใจกับรปูฟอร์ม ให้สนใจสาระในแต่ละข้อ 

วนันีผ้มจะให้ความคดิชีวติของคุณ 27 ความคิด คอื 27 เครือ่งมือ 

ใช้ได้ตลอดกาล พอเผชญิปัญหาชวีติในการท�างาน คณุสามารถเลอืกหยบิ

ชิน้ใดช้ินหนึง่มาใช้ได้เลย 

หลกัการทรงงาน หลายข้อมาจากทศพิธราชธรรม 

ข้อที ่1 ซือ่สตัย์ สจุรติ จรงิใจต่อกนั มาจาก อาชชวะ 

ข้อที ่2 อ่อนน้อม ถ่อมตน คอื มทัทวะ 

ข้อที ่3 ความเพยีร คือ ตบะ
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ข้อที ่ 4 รู ้ รัก สามัคคี พระองค์ท่านสอนก่อนหน้านัน้คอื รู้รกั

สามคัค ีท�าอะไรต้องรูก่้อน รูส้าเหตุ รูปั้ญหา รูท้างแก้ พอรูเ้สรจ็แล้วไม่พอ 

ต้องมีค�าว่ารักมาเติม ถ้าไม่มีความรักแล้วรู้ ถามอะไรตอบได้หมดแต ่

ไม่ท�าอะไรเลย นัง่เฉยๆ ต้องมคีวามรกัคอยกระตุน้ให้เราอยากท�างาน  

ผมยอมรบัว่าต้องมีความรกั เพราะผมอายุ 83 เหน่ือยนะ ไม่ใช่ไม่เหน่ือย 

เบือ่นะไม่ใช่ไม่เบือ่ ท�างานหนกัมาตลอดชวีติ แต่ไม่รู้มนัหยดุไม่ได้ หยดุ

แล้วรูส้กึยงัไงไม่รู ้เพราะฉะนัน้มีความรกัคอยกระตุน้ให้เรารู ้พอรูเ้สรจ็เรา

เข้าใจเรากอ็อกมาแก้ไข สามัคค ีคอื อย่าเก่งอยู่คนเดยีว ท�าอะไรไปชกัชวน

เพือ่นหรอืหน่วยงานข้างๆ ด้วย กรมชลประทานไปชวนกรมพฒันาทีด่นิมา 

กรมทรัพย์ฯ มาเป็นทีมมันสนกุ อย่าวิง่เด่ียว วิง่เดีย่วมันได้ของช้ินเดยีว 

รู ้ รกั สามคัค ี ท�าอะไรต้องรูก่้อนและมพีลงัแห่งความรัก คอย 

ผลักดันคอยให้ก�าลังใจให้เราท�าแล้วก็ชักชวนเขาไปท�าเป็นหมู่คณะ  

พลงัจะได้เกิด 

ข้อที ่5 ท�าเรือ่ยๆ ท�าแบบสงัฆทาน วนัหนึง่พระองค์ท่านรบัสัง่ว่า 

“รู้ ไหม ฉันนบัถอืลทัธิอะไร”  เราก็ไม่กล้าตอบ 

พระองค์ท่านก็ตอบให้เอง ฉันนับถือลัทธิเรื่อยๆ และใช้หลัก 

สงัฆทาน หมายความว่า ท�างานไม่หยดุ ท�าไปเรือ่ย ตืน่เช้ากท็�าไปเรือ่ย ใคร

กถ็ามผม 83 แล้วเมือ่ไหร่จะหยดุ ผมไม่รู ้มแีรงกท็�าไป ไม่ได้เป็นปัญหาเลย 

อย่าไปสร้างปัญหา อย่าไปนึกปัญหา อย่าไปคิดปัญหา ถ้าเราไม่คิด 

มนัก็ไม่มี ล้มตึงเม่ือไหร่ก็หยดุ ถงึเวลาหยดุมนัหยุดเอง ท�าแบบสงัฆทาน 
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คอื ช่วยโดยไม่เลอืก ใครตกทุกข์ได้ยากจะเป็นญาติโกโหตกิา คนไม่รู้จกั 

ท�าให้เหมือนกันหมด อันน้ีคือหลกัการของพระองค์ท่าน 

ข้อที ่6 มคีวามสขุในการท�าประโยชน์ให้แก่ผูอ้ืน่ สมเดจ็พระบรม

ราชชนก1 สอนบคุลากรทางการแพทย์ ให้พงึนกึถงึประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน 

ประโยชน์ตนฉนัใด พระองค์ท่านกเ็หมอืนกัน มคีวามสขุในการท�าประโยชน์

ให้กบัผูอ่ื้น พระองค์ท่านทรง “ให้” ตลอด

ข้อที ่7 ศกึษาข้อมลูอย่างเป็นระบบท�างานอย่างผู้รูจ้รงิ เวลาจะ

เสดจ็ฯ ไปท่ีไหน ทรงเตรยีมข้อมลูอย่างละเอยีด บนแผนทีข่องพระองค์ท่าน 

ในพื้นท่ีสีขาวมีรอยดินสอเขียนข้อมูลเพียบ ไปตรงนี้เป็นชนเผ่าไหน  

เป็นลซีอหรอือาข่าในพ้ืนที ่ศกึษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่นกึอยากไปไหน 

ก็ไป ต้องเตรียมการอย่างดที�างานอย่างผูรู้จ้รงิ 

พอพระองค์ท่านไปถงึก็เช็กข้อมลูกบัชาวบ้านอกี เพราะรบัข้อมลูจาก

หน่วยราชการน้ัน บางทีข้อมูลเก่ากมี็ ล้าสมยัไปแล้วกม็ ีเพราะฉะนัน้เชก็ 

กบัชาวบ้านปัจจบุนัเป็นยงัไง ทางน�า้จะไปตามเดมิหรอืเปล่า หลายครัง้ 

ไปพบมันไม่ใช่แล้ว เปลีย่นทางแล้ว อย่างนีเ้ป็นต้น พระองค์ทรงรอบคอบมาก 

เพราะฉะนัน้จ�าไว้นะครบั เวลาท�างานข้อมลูต้องมาก่อน ข้อมูลต้องแม่น 

ไม่ใช่ข้อมูลแบบเชื่อใครเขา ใครมายัดเยียดเรา เราก็เช่ือ ให้พิถีพิถัน 

ในเรือ่งนีเ้หมอืนหมอทีว่นิจิฉยัโรค ถ้าวางยาถกูต้องกร็กัษาโรคได้ วินจิฉยัผดิ 

วางยาผดิคนไข้ตายลกูเดียว ฉันใดฉนันัน้

1 สมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก
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ข้อที ่8 ระเบิดจากข้างใน การพัฒนาต้องระเบดิจากข้างใน คือ 

หมายความว่า อย่าให้อะไรในขณะทีเ่ขาไม่พร้อมรบั เขาไม่ได้ประโยชน์ ผมเคย 

ตดัถนนเข้าไปหมูบ้่านทีปิ่ด ไม่มกีารสญัจรกบัโลกภายนอก จะเข้าเมอืง

ไปโรงพยาบาลสถานีอนามัยทีเดนิวนัครึง่ เราไม่รู ้ เราคดิแบบนกัพัฒนา

สมยัใหม่ ตดัถนนโครมเข้าไป พอตดัถนนเสรจ็ ขอถามพวกคุณว่า ใครเป็น

คนใช้ถนนคนแรก ชาวบ้านเขาไม่มีรถ ชาวบ้านข่ีเกวยีน ขีว่วั ขีค่วาย ขีม้่า 

ชาวเมอืงมรีถ จงึเข้าไปก่อน และกวาดเอาทรพัยากรในนัน้ออกมาหมดเลย 

ความเจริญเข้าไปอย่างรวดเร็ว ทีวีไม่เคยดูบัดนี้มีทีวีทุกบ้าน เดี๋ยวนี ้

จะเดนิ ขีว่วั ขีค่วายไม่ได้แล้ว ต้องขีร่ถเครือ่ง เพือ่นมีฉนักต้็องม ีแต่มหีนีส้นิ 

เจรญิขึน้พฒันาขึน้ แต่เป็นหนีห้มดทกุครวัเรอืน ก่อนมถีนนน้ันเขาอยู่แบบ

พอเพียง ไม่มีหน้ีไม่มีสิน ปลูกข้าวกนิเอง บดันี้ ไม่ได้แล้ว ทกุอย่างม ี2 คม 

วนันี ้5.0 เจรญิขึน้มาเยอะแยะ แต่อากาศไม่มีหายใจ ยิง่พัฒนายิง่ทุกข์ 

แปลกไหม 1.0 ไม่ใช่ทุกคนมีรถขี่ นานๆ มีรถสักคัน วันนี้เกือบทุกคน 

มีรถขี่หมดแต่ว่าไม่รู้จะไปไหน ถนนไม่มีวิ่ง เย็นวันศุกร์ลองดูแล้วกัน 

กลับบ้านกี่ โมง อากาศไม่มีหายใจต้องใส่หน้ากาก ย่ิงพัฒนาย่ิงทุกข์  

เขาถึงต้องดแูง่ความยัง่ยนืด้วย จะพฒันาแบบได้อย่างเดยีว แล้วเสยีหมด

ทกุอย่างนัน้ไม่คุ้มหรอก 

จ�าไว้ จะให้อะไรใคร ฝึกให้เขาใช้ให้เป็นก่อน เอามือถอืไปให้ลงุม ี

ลุงมาต่างจังหวัด แกจะท�าอะไรได้ไหม เพราะฉะน้ันต้องสอน สอนดู  

Application คาดการณ์เกีย่วกบัเรือ่งดนิฟ้าอากาศจะได้รูฝ้นตกเมือ่ไหร่  

จะได้วางแผนการเพาะปลูกได้ มันมีประโยชน์ถ้าหากเรารู้จกัใช้มัน
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ข้อ 9 ท�าตามล�าดบัข้ันตอน อย่าใจร้อน ควรจะพจิารณาดใูห้ดี

ว่า ควรจะท�าอะไรก่อนหลงั และเริม่ในจุดทีค่วรจะเริม่ก่อน และต่อเนือ่ง

ไปตามล�าดบัเป็นขัน้เป็นตอนไป

ข้อ 10 ภูมิสังคม ไปที่ ไหนให้ความเคารพภูมิสังคม ภูมิ คือ 

ภมูปิระเทศ ดนิน�า้ลมไฟ คณุไปทางเหนอืคุณเจอภเูขา หบุเขา คณุมาภาค

อสีานเจอทีร่าบสงู พอไปทางใต้คณุเจอดนิพร ุมาท่ีภาคกลาง เจอลุ่มแม่น�า้

เจ้าพระยา ท�าไมบ่นว่าน�า้ท่วม กธ็รรมชาตอิอกแบบให้เป็นทีลุ่่ม ให้น�า้ท่วม

เพือ่ปลกูข้าว อยธุยาเลอืกทีต่ัง้ตรงน้ัน เพราะไม่ต้องการสู้กบัพม่า น�า้ท่วม

เมือ่ไหร่เดีย๋วก็เดนิกลับกันเอง ปีหน้าเดนิกลบัมาใหม่ เรากเ็กีย่วข้าว เกบ็

เสบยีงแล้วปิดประตูเมือง พอฝนมากเ็ดนิกลบักนัอกี พระองค์ท่านสอนว่า 

อยธุยาสดุยอด บ้านไทยเราจงึยกใต้ถนุสงูหมด ไม่กลวัน�า้ท่วม ฉะนัน้ก่อน

ไปอยูท่ี่ ไหน ศึกษาภูมิประเทศก่อน 

สงัคม คอื “คน” ต้องให้ความเคารพคนด้วย คนทางเหนอืกค็ดิ 

อย่างนงึ คนอีสานก็คิดอย่างนงึ คนทางใต้กค็ดิอกีอย่างหนึง่ เพราะฉะนัน้

แต่ละแห่งคนจะคดิไม่เหมอืนกนั เราต้องให้ความเคารพ โครงการของ

ราชการล้มเหลวเพราะ พอนกึอะไรได้อยากใช้เหมอืนกนัหมดทัว่ประเทศ 

อย่างเรามีโครงการเล้ียงแพะ ภาคอืน่ไม่ค่อยเอาแต่ทางใต้เอา โครงการ

โคกระบอื บางแห่งชอบบางแห่งไม่ชอบ อนันีคื้อ ภมูสิงัคม

ข้อที ่11 องค์รวม มองอะไรต้องมองแบบองค์รวม ไม่ใช่ให้น�า้แล้วจบ 

เอาน�า้ไปท�าอะไรช่วยแนะหน่อยได้ไหม มนี�า้เท่านีท้�าอะไรได้บ้าง หรอืปลกู

ข้าวน�า้พอไหม ต้องไปช้ีทางให้เขา เพราะปลกูข้าวกนิน�า้มากกว่าพชือ่ืน 
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10 เท่า คุณมีน�า้ในสต๊อกแค่นี ้คณุทะลึง่ไปปลกูข้าวน�า้ไม่พอ ค�าว่าความ

พอเพียงเกดิขึน้แล้ว น�า้ไม่พอเสรจ็เลย เพราะฉะนัน้เศรษฐกจิพอเพยีง

พระองค์ทรงสอนวธิคิีด ไม่ใช่วธิที�า ท�าเรือ่งอะไรคดิก่อน มีน�า้แค่นีจ้ะท�า 

กิจกรรมอย่างไร ให้สอดคล้องกับทุนท่ีมีอยู่ ถ้ามีน�้าน้อยปลูกผักไม่ได้  

ปลกูข้าวไม่ได้ เลีย้งสตัว์แทนไหม เลีย้งนกกระทาเกบ็ไข่ดีไหม เพราะฉะนัน้

จะต้องพจิารณาให้ครบทุกมิติ

ข้อที ่ 12 ประหยดัเรยีบง่าย ได้ประโยชน์สงูสดุ อนันีอ้ธิบาย 

ในตวัอยู่แล้ว

ข้อที ่ 13 ขาดทนุคือก�าไร บางอย่างกต้็องยอมเสยียอมขาดทนุ 

ไปก่อน เมือ่กีย้กตวัอย่างให้เหน็แล้ว เพราะฉะนัน้อย่าไปมวัแต่มุง่เอาแต่ก�าไร 

คนเราจะไม่ช่วยคนยากจนเลย เพราะช่วยเท่าไหร่ไม่คุ้ม ไม่ได้หรอก  

ถ้าวนันีช่้วยเขาแล้วพอเขาสร้างรายได้ เขาจะเอากลบัมาให้เราเอง อย่างนี้ 

เป็นต้น เพราะฉะนัน้ขาดทุนคอืก�าไร ราชการนีอ้ยู่ในฝ่ายขาดทนุ ฝนหลวง 

ขาดทุนเพราะค่าท�ามันแพง ต้องใช้เครื่องบินบิน แปลกไหมฝนหลวง 

ฝรัง่ไม่ท�า ท้ังๆ ท่ีเครือ่งบนิดีกว่าเรา คอมพวิเตอร์ค�านวณดนิฟ้าอากาศ 

ดีกว่าแต่ไม่ท�า วันหนึ่งอดรนทนไม่ไหวกราบบังคมทูลถาม ท�าไมฝรั่ง 

ไม่ท�าฝนเทยีม เทคโนโลยสีงูกว่าเราตัง้เยอะ พระองค์รบัสัง่ว่า เพราะ

เขาท�าธรุกจิไม่ได้ เพราะไม่สามารถบงัคบัฝนให้ตกในพืน้ท่ีทีต้่องการได้  

ของเราคือ ฝนทาน ทานงั โปรยให้หมดทกุคน เพราะฉะนัน้ความคดิของ

ฝรั่งกับเรานั้นต่างกัน เพราะเรายอมขาดทุน ข้างล่างเขาปลูกอะไรขึ้น 

ได้ก�าไร แล้วเขาก็จะคืนประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ในทีส่ดุ อย่างนีเ้ป็นต้น 
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ข้อที ่14 ปลกูป่าในใจคน  พระองค์ท่านรบัสัง่ทีห้่วยทรายว่า มป่ีาไม้

จังหวดัแล้วเมือ่ไหร่จะมป่ีาไม้หมูบ้่านสกัท ีนยัของพระองค์ท่านคือเมือ่ไหร่

ชาวบ้านลกุขึน้มาปกป้องป่าน้ัน ป่าห้วยปลาหลดทีต่ากเหน็ไหม ชาวบ้าน 

เขาสร้างป่าขึน้มา ชาวบ้านเขาหยดุถางหยุดเผาเลย ย้ายไปท่ีใหม่ ถางเผา 

10 ปีย้อนกลับไปท่ีเดิม พระองค์ท่านรบัสัง่ว่า ไม่มทีีแ่ล้ว จ�านวนคนเยอะ

แยะที่ก็น้อย อยู่ที่นี่แหละ ให้ไปสร้างป่าข้างบน เขาเชื่อก็ไปสร้างป่า  

พระองค์ท่านทรงก�าชับบอก ต้องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ใน

โบราณกาลป่าท่ีคนอยู่ได้ต้องมีของให้ครบ 3 อย่าง ท่ีนัน่ท�าครบถ้วน เขา

ต้องการอะไร ป่าก็มีให้เขาทุกอย่าง ใช้อย่างย่ังยนื ข้างล่างกม็นี�า้ตลอดปี 

ชวีติชาวเขาท่ีนัน่ไม่ต้องเคลือ่นย้ายอกีแล้ว เป็นตวัอย่างทีน่่าประทับใจยิง่

ข้อท่ี 15 ใช้ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิ อย่านกึว่าเราต้องไปเอา

เครือ่งจกัรเครือ่งยนต์มาใช้ อย่างเช่นเวลาดนิพงัทลาย กรมพฒันาท่ีดนิ

เอาแทรกเตอร์ไปตัดขัน้บนัได ให้ใช้ธรรมชาตแิทน โดยน�าหญ้าแฝกไปปลกู 

หญ้าแฝกก็อยู่มาเป็นพันปีแล้ว แต่ว่าไม่มี ใครคิดจะใช้ราก ใช้แต่ ใบ 

มุงหลังคาเท่านั้น พระองค์ท่านทดลองปรากฏว่ารากลงไปลึกมาก  

ปลูกเป็นแถว 3-4 แถว เมื่อดินทับถมลงมา มาติดแนวหญ้าแฝก  

ผลสดุท้ายกเ็ป็นขัน้บนัไดธรรมชาต ิและนอกจากนัน้น�าความชืน้ลงไปใต้ดนิ 

ท�าให้ดนิอดุมสมบรูณ์ ส่วนใบกม็าท�าหตัถกรรม ขายได้ใบละหลายพนั 

เป็นการเพิม่รายได้ 

เวลาน�า้เน่าเสยี พระองค์กท็รงเอาผกัตบชวามากรอง เอาหญ้าแฝก 

กกฤๅษี พชื 22 ชนดินีม้า เห็นไหมของธรรมชาติมนัมอียู่แล้ว นวตักรรม 

คอื เอาธรรมชาตมิาร่วมกนัจนกระทัง่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ 
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นีค่อื นวตักรรม ธรรมชาติไม่เรยีกร้องเงนิจากเรา ให้ประโยชน์อย่างเดยีว 

เป็นการประหยดั

ข้อที ่16 อธรรมปราบอธรรม บางอย่างเราไม่ต้องการ อกีอย่าง

ก็ไม่ต้องการ ถ้าจบัมาสู้กัน ลบกับลบเป็นบวกจ�าได้ไหม ตอนเราเรยีนวิชา

พชีคณิต น�า้เน่าไม่ต้องการ ผกัตบชวาเราไม่ต้องการ จบัมาสู้กนั แทนที่

จะปล่อยให้ผกัตบชวางอกเต็มพืน้ทีน่�า้ เรากเ็อามาใส่เป็นบลอ็กๆ ล้อมด้วย

ทุน่ไม้ไผ่ ปล่อยให้พืน้ท่ีน�า้สามารถสมัผสัแสงอาทติย์ อนัน้ีต้องใช้ความรู้

ทางด้านเคมีทางด้านฟิสิกส์ต่างๆ แสงแดดจะฆ่าเชือ้ ออกซิเจนในอากาศ

กส็มัผสักับน�า้ ท�าให้ BOD  เพิม่ข้ึน ผกัตบชวาน้ีท�าหน้าท่ีไปดดูซมึซบัเอา

โลหะหนกัเข้ามา เอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วพ่นออกซิเจนลงไปฟอกน�า้

ไปในตัว ปรากฏว่า win win น�า้สะอาด ตวัอย่างทีบ่งึมกักะสนั เมือ่ก่อน

ไม่เคยมีปลา พอท�าไปสักพกัปลามาเตม็เลย แสดงว่าน�า้สะอาดแล้ว

ข้อที ่17 ประโยชน์ส่วนรวม เราอยู่ในส่วนรวม ถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ 

เราก็อยู่ไม่ได้ เราคิดจะอยู่รอดปลอดภยัคนเดยีวไม่ได้หรอก คนเราต้อง

พึง่พากัน ส่วนรวมประเทศชาติต้องเอาให้อยู่ เพราะเราไม่ได้อยูค่นเดียว 

ลกูหลาน ครอบครวั เพือ่นฝงูของเรา ทกุคนอยู่ด้วยกนัหมด ย้ายไปอยู่

ประเทศอ่ืนก็เป็นผูล้ีภั้ย เจ้าของบ้านเขาดถููก เป็นเพียงแค่พลเมอืงชัน้สอง 

(second class citizen) ฉะนัน้เราต้องรักษาส่วนรวมหรอืแผ่นดนิให้ได้

ข้อ 18 การพึง่ตนเอง พึง่พาตนเองให้ ได้ รสัเซียซดักบัยเูครน 

ยโุรปพงัทลายไปท้ังแถบเพราะต้องพึง่แก๊สของรสัเซีย ปุย๋รสัเซยี อาหาร

การกนิเกือบไม่มี ยเูครน กรซีส่งออกไม่ได้ โอกาสทองมาแล้ว ผมประชมุ
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ข้าวไทยเลย เพราะผมเป็นประธานมลูนิธข้ิาวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ข้าวสาลีขาดตลาดก็ส่งข้าวเจ้าไปตีตลาด โฆษณาไม่มีกลูเตนส�าหรับ

คนแพ้กลเูตน แถมยงัมสีารกาบ้า (GABA) ฝรัง่กนิแล้วอารมณ์ดทีัง้วนั  

ดกีว่าข้าวสาลอีีก 

เพราะฉะนั้นพึ่งตนเองนี้ส�าคัญ ยามสงครามถ้าเราพึ่งตนเอง 

ได้รอดเลย คนจีนเวลานีส้อนนกัเรียนเร่ืองวธิที�ามาหากนิ เพราะสุดท้ายลงมา 

ทีเ่ร่ืองกิน เห็นโควดิบ้านเราไหม เวลาไปที่ ไหน บ้านนีมี้รกัปลกูผกักนิเอง 

ซอยนีมี้รักปลกูผกัแบ่งปัน ปล่อยท่ีไว้ท�าไม ข้างบ้านข้างซอย มทีีว่่าง ปลกู

พชืกนิได้ให้หมด อยากกนิอะไรเดนิลงหลังบ้านก็มขีองกินไม่ต้องจ่ายเงนิ 

ง่ายไปหมดแต่ขอให้ท�าเถอะ บ้านนีม้กีนิ ในหลวงรชักาลที ่9 ทรงงาน 70 ปี  

กเ็พ่ือการนี ้วนันี้ ได้ผลแล้ว คนทีถ่กูปลดจากงานกลบับ้านเงียบไปเลย คนที่โวย 

มแีต่คนทีป่ระกอบธรุกจิเท่านัน้ คอืเอาเงนิต่อเงนิ และใช้เงนิแลกปัจจัย

ต่างๆ เพราะฉะนัน้ลงมือท�ากันเถอะ

ข้อที ่19 เศรษฐกิจพอเพยีง ไม่ใช่แค่การปลกูข้าวหรอืขดุร่องผกั 

แต่แท้ที่จริงแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาแนวความคิดด้วย 

หลกัธรรม 3 ประการ คอื พอประมาณ มเีหตุมผีล และมภีมูคุ้ิมกนั

การท�าสิง่ใดสิง่หนึง่นัน้ เราต้องรูจั้กประมาณตน ประเมนิศกัยภาพ

ตวัเองเสยีก่อนเพราะทกุคนมีต้นทนุไม่เหมอืนกนั จะท�าสิง่ใดนัน้ต้องค�านงึ

ต้นทนุทีม่อียู่ในตวั อย่างทนุของประเทศไทยคอื อูข้่าวอูน่�า้ ในน�า้มปีลา 

ในนามข้ีาว จงึต้องพฒันาการเกษตรไว้ ซึง่เป็นแนวทางพฒันาท่ีถกูต้อง 

พระองค์ท่านรบัสัง่ให้ใช้เหตผุลในการน�าทาง ใช้สตปัิญญา อย่าใช้อารมณ์
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ในการเดินตามผู้อื่น ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือ การบริหารความเสี่ยงของ 

บ้านเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดสถานการณ์แบบโควดิ-19 

เป็นต้น ท่ีระบาดอย่างรุนแรง การใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล เว้นระยะ

ห่าง ความเสีย่งแบบ distancing ความจรงิพระองค์ท่านทรงเตือนไว้ 

เมื่อปี 2542 ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นดังเช่นปัจจุบัน  

ต้องเตรยีมตัวให้พร้อมท่ีจะเผชิญหากมภีมิูคุม้กนัท่ีดกีจ็ะปลอดภยั

เวลาทีพ่ระองค์ท่านทรงงาน จะมธีรรมะ 3 ข้อ คอื ความรู ้รอบคอบ 

และระมดัระวงั โดยเราต้องรอบรูว่้าโลกเปลีย่นแปลงไปอย่างไร ต้องมี

ความฉลาด เพราะความโลภจะท�าให้เกดิความพนิาศ อย่าคดโกง ตัง้มัน่

บนความซือ่สตัย์สจุรติ รูจ้กัแบ่งปันผูอ้ืน่ เพราะถ้าสงัคมอยู่ไม่ได้ ตวัเรา

กอ็ยู่ไม่ได้เช่นเดยีวกนั สดุท้ายสงัคมและประเทศชาตจิะเดนิไปสูจ่ดุหมาย

ปลายทาง คอื ม่ันคง สมดลุ และยัง่ยนื 

ข้อที ่20 เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา ท�าอะไรต้องเข้าใจก่อน เข้าใจต้นเหต ุ

ปัญหา ทางออก พอเข้าใจเสร็จค่อยเข้าถึงการปฏิบัติ พระองค์ท่าน 

สอนรู้รักสามัคคี สอนเหมือนกันแต่เปลี่ยนประโยค เข้าถึงการปฏิบัติ  

เข้าถงึวธิกีารเทคโนโลย ีผลสดุท้ายการพฒันากเ็กดิขึน้ เรยีกว่า การพัฒนา

อย่างยัง่ยนื พร้อมทัง้ต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึง่กนัและกนั และเข้าถงึซึง่กนั 

และกนั ก็จะไปสู่การพฒันาท่ีย่ังยืน

ข้อที ่21 แก้ปัญหาทีจ่ดุเลก็ คอืคดิ Macro เริม่ท�า Micro เวลาคดิ 

คดิ Macro ภาพใหญ่ แต่เวลาเริม่ เริม่จากจุดเลก็ๆ ไปเรือ่ยๆ โดยไม่ลืม

ว่าสดุท้ายเราจะต้องเตมิเตม็ทัง้ภาพให้ไปสูเ่ป้าหมายนัน้ ภาพ Macro 
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ประเทศชาติ หน่วยงาน และกิจกรรมของเราจะต้องไปอย่างนี ้แล้วกเ็ริม่

ท�า Micro ไปเร่ือยๆ จนส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 

ข้อที ่22 ไม่ติดต�ารา ท�าให้ง่าย simplicity อย่าติดต�ารา ท�าให้

มนัง่ายๆ บางทีพดูวชิาการมาแต่ท�าไม่ได้ ป่วยการ

ข้อที่ 23 การมีส่วนร่วม ท�าอะไรให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมด้วย  

เขาเรยีก ประชาพิจารณ์ ถ้าเขาไม่ร่วมด้วยกจ็บ ต้องแบบในหลวงรชักาลที ่9 

ไปถงึแล้วประทับนัง่ลงถาม เปิดแผนที่ 

“เขียนจดหมายมาอย่างนั้น ปัญหาเป็นอย่างนี้ ฉันแก้อย่างนี้นะ  

ตรงนี้ท�าอย่างนี้นะ ตรงนั้นท�าอย่างนี้นะ เอาไหม? ถ้าไม่เอาก็ไม่ท�า”  

เมือ่ชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันกับส่ิงท่ีพระองค์ท่านทรงเสนอ โครงการกจ็ะ

ด�าเนินการต่อไป

ข้อที ่ 24 พออยูพ่อกนิ คอื อยู่ให้พอ กนิให้พอ เมือ่ทกุอย่าง 

พอแล้ว เรามภีมูคุ้ิมกนัขึน้มาทนัท ีเรากม็อีสิระและอยูร่อด เพราะในภาวะ

โรคระบาดโควดิ-19 ก็ด ีสงครามท่ีเกดิขึน้กด็ ีจะแพ้จะชนะ จะผกูอยู่กบั 

ประชาชนจะอดหรอืรอดตาย 

ข้อที่ 25 บริการรวมที่จุดเดียว อ�านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนหน่อยได้ไหม บางกระทรวงกว่าจะได้บรกิารครบ ล�าบากมาก 

ก่อนท่ีผมจะเริม่ท�าเกษตรต้องประเมินแปลงเกษตรของผมก่อนใช้เศรษฐกจิ

พอเพียง ประเมินดินก่อน เอาดนิไปหากรมพฒันาทีด่นิ ช่วยดูหน่อยว่าดิน
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ชดุไหน สถานพีฒันาท่ีดินอยูมุ่มเมืองหนึง่ ผมกห้ิ็วไปอาทิตย์นงึทราบผล 

ไหนๆ เข้าเมืองท้ังทีก็อยากได้ลกูปลาไปปล่อยในสระ สถานีประมงอยูอ่กี

มมุนงึ นัง่รถไปอกี 20-30 บาท ได้ปลามาถงุหน่ึง อยากได้พนัธ์ุข้าว สถานี

ข้าวอยูอ่กีทีห่นึง่ อยากได้พรกิหอมกระเทยีมของวิชาการเกษตร สถานอียู่

อกีแห่งหนึง่ กว่าจะได้ของครบแทบตาย ค่าใช้จ่ายสิน้เปลอืงมาก 

ศูนย์ศึกษาฯ มีหน่วยราชการ 10-15 หน่วย อยู่ที่เดียวกันเลย  

มาถงึไม่ต้องเคลือ่นย้ายไปไหน แม่ไปฝึกเรือ่งสาธารณสขุมลูฐาน พ่อไปฝึก 

เรือ่งการเกษตร ลกูสาวอาจไปฝึกเรือ่งหัตถกรรม ทุกกิจกรรมรวมอยู่ท่ี 

เดียวกันหมด One-stop Service ส่วนศูนย์ราชการที่มีอยู่ ในปัจจุบัน  

ไม่ได้ให้บรกิารอะไรประชาชน เป็นเพยีงศูนย์ท่ีให้ข้าราชการมาท�างานร่วม

กนั ไม่ใช่หน่วยบรกิารร่วมกนั ถ้าเบด็เสรจ็โอนทะเบยีน ท�าใบอนญุาตขบัขี่ 

รวมอยู่ในที่แห่งเดียวได้ อันนั้นคือสุดยอด เพราะฉะนั้นพระองค์ท่าน 

ทรงท�าศนูย์ศกึษาฯ ให้ด ูแต่ละหน่วยข้ามกระทรวงมาอยูด้่วยกนั ถอดเสือ้ 

สังกัดออกใส่เสื้อโครงการ แชร์จิตใจร่วมกัน ท�างานร่วมกันท�าเป็น  

Team work ประชาชนก็ได้รบัความสะดวก

ข้อที ่26 ร่าเรงิ รืน่เรงิ คกึคกั คกึครืน้ การท�างานไม่ต้องหน้านิว่

คิว้ขมวด ท�างานต้องสนกุ พระองค์ท่านรบัสัง่ ท�างานไม่สนกุแล้วจะเบือ่ 

พอเบือ่ก็หยุดท�างาน เพราะฉะนัน้การท�างานต้องร่าเรงิ รืน่เรงิ คกึคกั 

และครกึครืน้ แบ่งเป็นสองคู ่ร่าเรงิ-รืน่เรงิ คอืตวัเราต้องสนกุสนานร่าเรงิ  

ใครได้มีโอกาสตามเสดจ็ พระองค์ท่านจะมีพระราชอารมณ์ขนั ชวนเราหวัเราะ 

อยูต่ลอดเวลา ท�าให้เราไม่เหนือ่ย ร่าเรงิเป็นคณุสมบติัส่วนตวั เข้ามาใน
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ออฟฟิศ ยิม้แย้มแจ่มใส นายคนไหนเดนิคอตก หน้านิว่คิว้ขมวด ลกูน้องก ็

คิว้ขมวดตาม หงอยไปด้วย แล้วตวัเราต้องร่าเรงิต้องสร้างบรรยากาศ 

ในการท�างานให้ร่ืนเรงิ ต้องมี คึกคกั-ครกึครืน้ ตามมาด้วย

คึกคัก คือ Dynamic มีพลัง เห็นคนสนุกหัวเราะแต่มันมีพลัง 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระอารมณ์ขันแต่มีพลัง  

เวลาท�างานร่วมกันเกิดความครึกครืน้ คือ ร่าเรงิแบบมพีลงัท�าให้เกิดผล

ขึน้มา อันน้ันคือนยัของร่าเริง รืน่เรงิ คกึคกั และครึกครืน้ เป็นปัจจัยของ

การท�างานท่ีมีประสทิธภิาพ เพราะฉะนัน้สนกุสนานได้แต่อย่าไปสนกุสนาน

เชงิเล่น สนกุสนานแต่ให้มีพลัง

ข้อที่ 27 ชัยชนะของการพัฒนา สุดท้ายจบด้วยชัยพัฒนา  

ปี 2531 ถกูเรยีกไปตัง้มลูนธิชิยัพฒันา ทรงรบัสัง่ว่า การเข้าไปแก้ไขปัญหา 

ของประเทศนั้น เหมือนเข้าไปในสงคราม สงครามต่อสู้ความยากจน  

สิง่แวดล้อม ขยะ น�า้เน่า สารพดัต่อสู ้แต่การต่อสูน้ีเ้ราไม่ฆ่ากนั เราใช้การ 

พฒันาเอาชนะกัน พอเราแก้ไขส�าเรจ็แล้ว เรากช็ยัพัฒนา คอื ชนะโดย

การพัฒนา นัน่เอง 
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งานยังไม่เสร็จ :
สืบสาน รักษา ต่อยอด
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งานยังไม่เสร็จ 

ขณะทีพ่ระองค์ท่านประทบัอยู่โรงพยาบาลศริริาช รกัษาอาการ

ประชวร วันน้ันพระวรกายอ่อนแอ พระพลานามัยทรุดโทรมไป 

พอสมควร แต่ยังไงก็ยังให้คนเข้าเฝ้าฯ ได้อยู่ แต่ว่าเป็นไปด้วยความ 

ยากล�าบาก จะทรงยกพระหัตถ์ จะรบัสัง่รูส้กึต้องทรงใช้แรง ท่านคณบดี

หรอืคณุหมอคนไหนได้ถวายการรกัษาคงทราบดว่ีาช่วงนัน้ทรงเป็นอย่างไร 

ผมไม่ทราบหรอกครบัว่า วนันัน้เป็นครัง้สดุท้ายที่ ได้เข้าเฝ้าฯ และค�าท่ี ได้

พระราชทานมาน้ัน เป็นรับส่ังครัง้สุดท้ายทีผ่มได้รบั 

วันหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ผมพาคณะหนึ่งเข้าเฝ้าฯ รายงาน

สถานการณ์เรือ่งน�า้เสรจ็แล้ว พอคนอืน่เขาเดนิออกไปจากห้อง ผมกค็ลาน

เข้าไปกราบพระบาท แล้วกราบบงัคมทลูว่า ขอพระราชทานพร แล้วผมก็

กราบไประหว่างพระบาท พอผมเงยหน้าข้ึนมา กเ็หน็พระองค์ท่านทรงยืน่ 

พระหัตถ์มาจับไหล่ซ้ายผมแล้วเขย่า พรสุดท้ายที่ ได้รับพระราชทาน 

ในวนันัน้ พอมาถงึวนัน้ี เป็นรับสัง่ของพระองค์ท่านกบัตวัผมเอง และผม

คดิว่าจะส่งต่อสารนี้ ไปยงัพวกเราทกุคนด้วย

“สเุมธงานยังไม่เสรจ็นะ งานยังไม่เสรจ็ งานยงัไม่เสรจ็สเุมธ”

งานเพือ่แผ่นดนิ ประโยชน์ทีจ่ะก่อให้ประเทศชาตินัน้มนัไม่มวัีนจบ

วนัสิน้ อย่านกึว่าหมด ขณะท่ีพระองค์ท่านทรงพระประชวรขนาดนี ้ก�าลงั

พระวรกายก็ถดถอยลง พระสรุเสยีงทีจ่ะเปล่งออกมาแต่ละค�าต้องใช้ความ
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พยายามอย่างมาก ในยามนัน้ยังทรงนกึถงึประชาชน นึกถงึงาน งานของ

พระองค์ท่านก็คือ งานท่ีท�าให้พวกเรานัน่แหละ ให้ดแูลรกัษาชวีติเราต่อ 

ให้ดนิ น�า้ ลม ไฟ ของเรามีต่อไป ให้เรามอีาหารกนิ มชีวิีตอยูร่อด และ

ให้แผ่นดนิอยู่รอดต่อด้วย

วันท่ี 13 ตุลาคม 2559 ผมถึงนึกย้อนกลับไป เมื่อวันที่ ได้รับ

พระราชทานพรเป็นรับสั่งครั้งสุดท้าย โดยที่วันนั้นตัวเองไม่รู้ ก็ถวาย 

ค�าตอบไปเพยีงแต่ว่า 

“รบัใส่เกล้าฯ พระพทุธเจ้าค่ะ”

แล้ววันนีก็้รบัใส่เกล้าฯ คือหนึง่เกษยีณไม่ม ี แล้วตราบใดทีง่านยงั 

ไม่เสรจ็ ก็ท�าตัวเหมือนอย่างท่ีทรงสอน เหมือนพระมหาชนก ฝ่ังทะเลอยู่

ข้างหน้าแต่ไม่ทราบอยูต่รงไหน ว่ายถงึหรอืเปล่าก็ไม่รู ้แต่ต้องว่าย เพราะ

ถ้าไม่ว่ายก็จมน�า้ตาย วันหนึง่ก็ต้องถงึฝ่ัง 

เพราะฉะนัน้อยากจะฝากส่งสาร ขอให้คนไทยจดจ�าร�าลกึไว้ทกุคน 

ว่า ตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่ เรามีเรี่ยวแรงอยู่งานไม่มีวันเสร็จ แพทย ์

ท�าหน้าทีแ่พทย์ไป พยาบาลท�าหน้าทีพ่ยาบาลไป พ่อค้าท�าหน้าทีพ่่อค้าไป 

โดยตัง้อยูบ่นหลกัคณุธรรม ทกุคนท�าหน้าทีข่องตนเอง นัน่คือสิง่ทีท่รง

ปรารถนา เวลานี้ ไม่มีพระองค์ท่านมาทรงสอนเราแล้ว ไม่มีเวลาที่จะ 

ทรงท�าให้ดแูล้ว
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แต่วันนี.้.. เหนอืส่ิงอ่ืนใด ทรงมองพวกเราจากข้างบนลงมา ท�าให้

ทรงเห็นหน่อยเถอะ ท�าแล้ว วนันีท้�าอะไรบ้าง ตอบได้ไหม ทุกวนัเราต้อง 

ตอบตวัเองให้ได้ว่า วนัน้ีท�าอะไรได้บ้าง แล้วทกุครัง้ทีเ่ราท�าถวาย ซึง่ 

ความจริงเราเองก็ได้รับ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสภาพแวดล้อมของเราดีเรา 

ก็ได้รบั ผูค้นอยูเ่ย็นเป็นสขุ เราอยูร่่วมกนัด้วยดเีราก็ได้รบั แล้วอย่าลมื  

เราซึง่เป็นลูก พระองค์ท่านทรงท�าให้แล้ว หน้าทีข่องเราตอนนี ้ เราต้อง

เป็นพ่อแม่ท่ีส่งแผ่นดนิต่อให้กับลูก เขาจะได้อยูย่ัง่ยนืตลอดไป

มองทุกอย่างที่ฉันท�า - จดทุกอย่างที่ฉันพูด 

- สรุปทุกอย่างที่ฉันคิด

หลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ทรงจากชาวไทยไปแล้ว  

มาน่ังทบทวนว่าทรงสอนเราอย่างไรบ้าง เพราะในขณะทีต่ามเสดจ็อยู ่35 ปี 

ร�า่เรยีนในสิง่ทีท่รงสอนซ�า้แล้วซ�า้เล่า ความคดิในสมองยงัไม่ได้สรปุรวม 

ค�าสอน แต่พอพระองค์ท่านจากไปแล้ว จึงมาทบทวน ทรงสอนอยู ่

สามประโยคเท่าน้ัน สามประโยคจริงๆ 

มองทกุอย่างทีฉั่นท�า  ทรงให้มอง ไม่ใช่ให้เหน็หรอืให้ดเูฉยๆ ให้

มองจะต้องต้ังค�าถามตลอดว่า ท�าท�าไม ท�าอย่างไร เพือ่อะไร และต้องหา

ค�าตอบอยูต่ลอดเวลา ปัญญาจะได้เกดิ 

จดทุกอย่างที่ฉันพูด หลายท่านคงเห็นผมจดตอนตามเสด็จ  

ตอนหลงัถอืเทปเพราะจดไม่ไหว รบัสัง่เยอะแยะบางทีเราพลาด เราลมื  
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กเ็ลยเป็นคนเดยีวทีท่รงอนญุาตให้ถอืเทปเดนิตามอดัเพือ่ช่วยความจ�า ทรง

แขวนกล้องถ่ายรปูไว้ทีพ่ระศอ เพือ่อะไร รบัสัง่ว่า เพือ่เตอืนความจ�า บางที

เราจ�าไม่ได้ไปหลายสถานทีถ่่ายรปูเกบ็ไว้ พอจะไปที่ ไหนก็ไปค้นรปูเก่า 

มาเปรยีบเทยีบกนั ทกุอย่างเป็นเครือ่งมอืในการท�างานหมด ไม่ได้ถ่ายรูป

เล่นๆ เซลฟ่ีส่งไลน์อย่างเราทุกวนันี้

อีกประโยคหนึ่งทีแรกนึกว่ายาก สรุปทุกอย่างที่ฉันคิด เรานึก 

ในใจจะไปสรปุได้อย่างไร พระองค์ทรงคดิอย่างไรใครจะไปทราบได้ แต่

ความจรงิแล้วในภาคปฏบิตัหิลงัจากเดนิตามเสดจ็ไปสกัพกั ทรงคดิดงัๆ  

คณุหมออยู่ใกล้ชิดระหว่างประทับท่ีโรงพยาบาลศริริาช จะทราบว่าทรง

แสดงความคาดหวงัอะไรต่ออะไรให้เราได้ยนิอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้

พระองค์ท่านทรงสอนปัจจบุนั ทรงเตือนอดตี และทรงน�าทางเราไป

สูอ่นาคต ครบเครือ่งเลย

ระบบการศึกษาของเราก็ไม่ได้สอนอย่างนัน้ 

มองทกุอย่างทีฉ่นัท�า ดปัูจจบุนัว่าจะเป็นอย่างไร จดทกุอย่างทีฉ่นัพดู 

เรื่องในอดีตมักจะลืม จะได้เป็นเครื่องเตือนความจ�าจะได้เป็นบทเรียน 

ต่อไป และสรปุทีฉ่นัคดิ พระองค์ท่านทรงคิดไปข้างหน้า เมือ่พระราชทาน

แหล่งน�า้ตรงนี ้พระราชทานสิง่นัน้สิง่นี ้อกี 3 ปี อะไรจะเกดิทีบ่รเิวณนี้ 

การเปล่ียนแปลงอะไรจะเกดิข้ึน คณุภาพชวิีตคนจะดขีึน้เพยีงไหน ทรงคิด

ต่อไปถงึอนาคตเลย สมบูรณ์แบบจริงๆ เราจะได้เตรียมแผนรองรบัในสิง่

ทีจ่ะเกิดในอนาคตข้างหน้า
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ปฏิบัติตามที่ทรงสอน คนไทยทุกคน

จะมีความสุข

วันที่ 9 มิถุนายน 2549 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จออก  

ณ สหีบัญชร พระทีน่ั่งอนันตสมาคม ในโอกาสครบ 60 ปี ของการ

เสดจ็ข้ึนครองราชย์

คนเตม็ถนนราชด�าเนนิ คนอยูท่ีบ้่านกเ็ปิดโทรทศัน์ดมูีใครจ�าได้ไหม 

ผมขอเตือนความจ�าตอนนัน้ยงัไม่ทะเลาะกันนะ ยังไม่มกีารปฏวัิตยัิงไม่มี

อะไรท้ังส้ิน เหมือนกับทรงเห็นว่าอะไรจะเกดิขึน้ จงึรบัสัง่สัน้ๆ อยากให้

ทกุคนจ�าไว้ 

“ประการแรก จะคิดจะพดูจะท�าใช้ความเมตตามุง่ดีมุง่เจรญิ

ต่อกัน” ไม่ใช่ท�าลายกันอยู่ทุกวัน นัง่ด่าทอกนัทะเลาะเบาะแว้ง แล้วก็ไม่

เหน็มีประโยชน์อะไรเกิดขึน้เลย 

“ประการทีส่อง ให้ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั ประสานงานประสาน

ประโยชน์กนัท�าให้งานส�าเรจ็ผล ทัง้แก่ตนเองผูอ้ืน่และแก่ประเทศชาติ 

ในที่สดุ” ช่วยกนัท�าหน่อยเถอะ ถา้ไม่ท�าประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไร 

พอประเทศชาติอยู่ ไม่ ได้ คนอื่นอยู ่ ได้อย่างไร พอคนอื่นอยู ่ ไม่ ได ้ 

แล้วตวัเราเองอยู่ได้อย่างไร คิดกลบัมามันกล็งมาทีต่วัเรานัน่ล่ะ 
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“ประการทีส่าม ให้ประพฤติปฏบัิตอิยู่ในความสจุรติในกฎกตกิา 

และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน” เคารพกฎหมาย  

ไม่ทจุรติคอร์รัปชัน กอบโกยผลประโยชน์เข้าตนเอง

“ประการทีส่ี่ ฟังคนอ่ืนเขาบ้าง อย่าเอาตวัเองเป็นใหญ่ ต้อง

ท�าความคิดความเห็นให้ถูกต้องเท่ียงตรงอยู่ในเหตุในผลประพฤติ

ปฏบิตัลิงรอยกนัในทางทีด่”ี พอตกลงกนัได้กต้็องปฏบิติัตาม เวลานีแ้ตก

เป็นเสีย่งๆ ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ก่อประโยชน์อะไร 

นีล่ะสีข้่อ ขอให้ทกุคนท�าเถอะ บ้านเมอืงอยู่ได้ ถ้าเริม่ต้นพ่อแม่ 

ทะเลาะกัน ลูกก็จะทะเลาะกันต่อด้วย อย่าทิง้มรดกอนันี้ ไว้ ให้ลกูหลาน 

เราเลย ทรงพยายามขจัดสิง่นี ้เราทกุคนต้องช่วยกันขจดัต่อไป 

ไม่เคยรับสั่งเรื่องความร�่ารวย ไม่รับสั่งเรื่องความมั่งคั่ง และ 

ไม่รับสั่งให้เราบูชาความยากจน แต่ต้องใช้เหตุผลมุ่งไปสู่ประโยชน์  

ทกุอย่างท่ีเป็นประโยชน์สร้างมาให้ได้ ความร�า่รวยถ้าใช้แบบไม่มปีระโยชน์

มนัก็ท�าลายด้วยซ�า้ไป 

เพราะฉะนัน้จะท�าอะไรให้นึกถึงประโยชน์ งบประมาณแต่ละบาท

แต่ละสตางค์ ให้ก่อประโยชน์ ให้ ได้ แล้วผลสุดท้ายเมื่อท�าอย่างนั้นก็มี

ความสขุ พระองค์ท่านพระราชทานความสขุให้แก่เราแล้ว และได้เสดจ็สู่

สวรรคาลยั เสดจ็ไปสูค่วามสุขแล้ว เราควรถ่ายทอดความสขุให้ลกูหลาน

เราต่อไป
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เป้าหมายคือ ประโยชน์สุข 

พอรูต้วัว่าจะต้องไปเป็น เลขาธกิาร กปร. ผมเริม่จบัประโยคแรกนีเ้ลย  
พระปฐมบรมราชโองการ ตอนผมอายุ 7-8 ขวบ ไม่รู ้เรื่องหรอก 
ตอนท่ีพระองค์ท่านพระราชทานแต่งประโยคน้ีออกมา 

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชน
ชาวสยาม”1

ในความหมายเดยีวกันท่ีเราอ่าน ใช้การมองเหมอืนกนั แต่การแปล
ไม่เหมอืนกนั ท�าให้เราขาดความลกึซึง้ไป พอเรามาอ่านตอนโต เรามคีวาม
จ�าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจด้วย เพราะจะต้องถวายงาน จะต้องตามเสดจ็

เราจะครองแผ่นดิน เป็นประโยคท่ีถูกต้องเหมาะสมอย่างย่ิง 
เนือ่งจากปี 2475 พอเปลีย่นแปลงการปกครองแล้ว พระองค์ท่านกอ็ยู่ใต้
รฐัธรรมนญูอยู่ใต้กฎหมาย ทรงไม่มอี�านาจอะไร จงึไม่ใช้ค�าว่า ปกครอง 
แต่ใช้ค�าว่า ครอง ซึง่ค�าว่า ครองนีเ้ป็นมติขิองจติใจ เป็นมิตขิองความรกั 
ความเมตตา และมิติของความรับผิดชอบ แล้วพระองค์ท่านทรงดูแล 
แผ่นดนิ คืออะไร พระองค์ท่านทรงดแูลดนิ น�า้ ลม ไฟ ซึง่กค็อืปัจจัย 
แห่งชีวติเรานัน่เอง

โดยธรรม ธรรมะ คอืความดแีละถูกต้อง 

เป้าหมายคอื ประโยชน์สขุ พระองค์ท่านไม่ให้เป็นทาสเงนิ เพราะเงนิ 
ในกระเป๋าไม่มีความหมาย เป็นเพยีงแค่กระดาษ ทรงใช้ค�าว่า ประโยชน์สขุ 
มเีงินเท่าไหร่น้ันไม่ส�าคัญ แต่ส�าคัญคอืการใช้อย่างไร ใช้ทกุบาททกุสตางค์
ให้เกิดประโยชน์หรอืไม่ ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ทกุคนกม็คีวามสุข

1 เม่ือวนัที ่5 พฤษภาคม 2493
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วนันีเ้ราอยู่ภายใต้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10 แล้ว 
ท�าไมยงัรบัฟังบรรยายเรือ่งของรชักาลท่ี 9 อยู่เลย ก็ต้องทบทวนพระปฐม
บรมราชโองการ ของรชักาลท่ี 10 รบัสัง่ว่า 

“เราจะสบืสาน รกัษา และต่อยอด และครองแผ่นดนิโดยธรรม 
เพือ่ประโยชน์สขุแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”1

สามค�าท่ีเริม่ต้น คือ สืบสาน รกัษา ต่อยอด

สบืสาน หมายความว่า ทรงสญัญากบัพวกเราว่า สมเดจ็พระบรม
ราชชนกทรงท�าอย่างไรนัน้จะทรงท�าตามทกุอย่าง 

รกัษา คือ รกัษาส่ิงท่ีสมเดจ็พระบรมราชชนกทรงท�าไว้

ต่อยอด คอื ต่อยอดในสิง่ทีส่มเดจ็พระบรมราชชนกได้ทรงสร้างไว้ 
และให้ขยบัขยายผลต่อไป เพราะฉะนัน้ฐานทัง้หมดคอื ฐานจากรชักาลที ่9 
แล้วต่อเนือ่งมารชักาลที ่ 10 เราจงึจ�าเป็นต้องรูศ้าสตร์ของรัชกาลที ่ 9  
เพือ่เสรมิสร้างรชักาลท่ี 10 ต่อไป 

กระทั่งทุกวันนี้ ผมไปบรรยายที่ ไหน ผมจะจบท้ายด้วยว่า ให้ 
“สบืสาน รักษา ต่อยอด” แปลว่าจะสืบสานทกุอย่างทีพ่่อท�า งานไม่หยดุ 
จะรักษาสิ่งที่พ่อท�าไว้แล้ว และสิ่งที่พ่อท�าไว้แล้วอะไรที่จะต้องพัฒนา 
ให้ดข้ึีนไปกจ็ะต่อยอด ถ้าไปที่ ไหนกอ็ธบิายให้เขาเข้าใจด้วย อย่างไรกต็าม
ให้บนัทึกทุกอย่างให้เป็นเอกสารประวัตศิาสตร์ในกาลข้างหน้า   

1 เม่ือวนัที ่4 พฤษภาคม 2562
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทอดพระเนตรโครงการจัดหาแหล่งน�้า  
จงัหวดัสกลนคร
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สรปุท้ายบท

หนงัสอืครองแผ่นดนิ ท่ีทางส�านกังาน กปร. จดัพิมพ์นี ้เรยีบเรยีง
จากค�าบอกเล่าของผม ในฐานะท่ีเคยด�ารงต�าแหน่ง เลขาธกิาร กปร. 
คนแรก ต้ังแต่ปี 2524 จนเกษยีณอายุในปี 2542 และด�ารงต�าแหน่ง 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพฒันา ต้ังแต่ปี 2531 ถงึปัจจบุนั ได้รบัการสัง่สอน
จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ติดต่อกนัยาวนานถงึ 35 ปี ได้เรยีนรูศ้าสตร์
ต่างๆ จากพระองค์ท่านอย่างมากมาย แต่ยงัไม่มกีารรวบรวมประมวลไว้ 
อย่างเป็นระบบ จึงได้พยายามถอดเรื่องราวต่างๆ จากความทรงจ�า  
มาเล่าเป็นเรือ่งๆ  ซ่ึงแต่ละเรือ่งได้มีการบนัทกึเสยีงไว้มากมาย

 เนื่องจากทางส�านักงาน กปร. มีเจตนาจะจัดพิมพ์หนังสือ 
เล่มแรกในลกัษณะประมวลภาพรวมสกั 1 เล่มก่อน แล้วจะมกีารเผยแพร่
รายละเอียดแต่ละเรือ่งๆ ในระยะต่อไป

 หวังว่า ข้อเขียนจากความทรงจ�าของผม ที่น�ามาประมวล 
เขยีนในหนงัสือเล่มนี ้คงจะให้ประโยชน์แก่ผูอ่้านบ้าง

สเุมธ  ตนัตเิวชกลุ
เลขาธกิารมลูนิธชิยัพฒันา

9 กนัยายน 2565
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7 ทศวรรษการทรงงาน

พ.ศ. 2489 เสดจ็ขึน้เถลิงถวลัยราชสมบตั ิเป็นพระมหากษตัริย์รชักาลท่ี 9  
 แห่งราชวงศ์จักร ีเม่ือวนัที ่9 มถินุายน 2489 โดยมีพระราชพธีิ 
 บรมราชาภเิษก เมือ่วนัศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2493 พระปฐมบรม 
 ราชโองการความว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุ 
 แห่งมหาชนชาวสยาม”

พ.ศ. 2493 พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารและผลิตยา 
 รกัษาวณัโรค เพือ่ให้ประชาชนมสุีขภาพพลานามยัด ีจะท�าให้ 
 การพฒันาประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้า

พ.ศ. 2494 ปลาพระราชทาน : ปลาหมอเทศ องค์การอาหารและเกษตร 
 แห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ทลูเกล้าฯ ถวายพนัธุป์ลาหมอเทศ  
 จึงทรงเลีย้งไว้ในสระบรเิวณพระทีน่ัง่อมัพรสถาน จากนัน้ได้ 
 พระราชทานแก่ก�านนัและผู้ใหญ่บ้านทัว่ประเทศ เพือ่แจกจ่ายให้ 
 ราษฎรได้บริโภคอาหารโปรตีนทีห่าได้ง่ายและท�าให้มสุีขภาพทีด่ี

พ.ศ. 2495 ถนนพระราชด�าริสายแรก : ถนนห้วยมงคล อ�าเภอหวัหิน 
 จังหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพือ่แก้ปัญหาการสัญจรให้กบัประชาชน

พ.ศ. 2496 “อ่างเกบ็น�า้เขาเต่า” อ�าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โครงการ 
 อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ด้านการพัฒนาแหล่งน�า้แห่งแรก  
 สร้างเขือ่นดนิก้ันเป็นอ่างเกบ็น�า้จืดไว้ให้ประชาชน

พ.ศ. 2497 หน่วยแพทย์พระราชทานเคลือ่นท่ีทางบกหน่วยแรก โดยพระราชทาน
 พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ รวมท้ังวสัดอุปุกรณ์เครือ่งมอืแพทย์  
 เวชภณัฑ์และยานพาหนะ ให้กระทรวงสาธารณสขุจดัต้ังหน่วยแพทย์ 
 เคล่ือนที่ ไปรักษาประชาชนในถิน่ทุรกนัดารห่างไกลในจังหวดั 
 ประจวบครีขีนัธ์และเพชรบรุี

สร้างรากฐานความมั่นคงด้านสาธารณสุข
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พ.ศ. 2498 • หน่วยแพทย์พระราชทานเคลือ่นท่ีทางน�า้ : เรอืเวชพาหน์  
  ได้พระราชทานเรือยนต์ส�าหรับเป็นหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีทางน�า้  
  และพระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ติดตัง้อปุกรณ์ 
  เครือ่งมอืทางการแพทย์ ท�าให้ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัรมิน�า้ 
  ได้รบัการดแูลรกัษาอย่างทัว่ถงึ

 • มีพระราชด�าริให้ศกึษาการท�าฝนเทยีม  

ทรงส่งเสริมการศึกษา และพัฒนางานส่วนพระองค์

พ.ศ. 2500 เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดเขือ่นห้าแผ่นดนิ (เขือ่นเจ้าพระยา จงัหวัดชยันาท)  
 เป็นเขือ่นทดน�า้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย

พ.ศ. 2502 • พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ร่วมสร้างโรงเรยีนต�ารวจตระเวน 
  ชายแดนเป็นคร้ังแรก ทีต่�าบลปง อ�าเภอหางดง จงัหวัดเชยีงใหม่  
  และพระราชทานช่ือว่า “โรงเรยีนเจ้าพ่อหลวงอปุถัมภ์”

 • ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดพระราชพธีิสมโภชข้ึนระวาง 
  ช้างเผอืกประจ�ารัชกาล ช้างเผอืกเชอืกแรก ในรัชกาลที ่9  
  พระราชทานนามเตม็ว่า "พระเศวตอดลุยเดชพาหน ภูมพิล 
  นามนาคบารม ีทุตยิเศวตกรกีมทุพรรโณภาส บรมกทลาสนวศิทุธวงศ์  
  สรรพมงคลลกัษณคเชนทรชาต สยามราษฎรสวัสดปิระสทิธ์ิ  
  รตันกุญชรนมิติบุญญาธกิาร ปรมนิทรบพิตรสารศกัดเิลศิฟ้า"

พ.ศ. 2504 • ก่อสร้างเขือ่นภมิูพล เป็นเขือ่นคอนกรตีโค้งเพยีงแห่งเดยีว 
  ในประเทศไทยและเอเชยีอาคเนย์ ใหญ่เป็นอันดบั 8 ของโลก  
  นบัเป็นเขือ่นอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย
 • จดัตัง้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพือ่ทรงศึกษาข้อมลู 
  ต่างๆ ก่อนพระราชทานพระราชด�ารแิก่ประชาชน

สร้างรากฐานความมั่นคงด้านสาธารณสุข
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พ.ศ. 2506 • พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์สร้างอ่างเกบ็น�า้เขาเต่า อ�าเภอ 
  หวัหนิ จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ์  โครงการอนัเนือ่งมาจาก 
  พระราชด�าร ิด้านการพฒันาแหล่งน�า้แห่งแรก
 • ก�าเนดิฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก และองค์การส่งเสรมิกจิการ 
  โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ด้วยทรงเล็งเหน็ว่า อาชพี 
  การเล้ียงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารทีมี่คณุค่า
  ทางโภชนาการ ท้ังยงัช่วยให้เกษตรกรไทยได้มอีาชพีท่ีมัน่คง 
  เป็นหลกัแหล่ง ไม่ต้องบกุรกุท�าไร่เลือ่นลอยอกีต่อไป

พ.ศ. 2507 โครงการตามพระราชประสงค์แห่งแรก : โครงการพฒันาทีด่นิ 
 ตามพระราชประสงค์หบุกะพง อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบรุี  
 เพือ่ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รบัความเดอืดร้อน เนือ่งจากไม่มีทีด่นิ 
 ในการประกอบอาชพี เมือ่ประชาชนเข้าท�าประโยชน์ในพืน้ท่ีแล้ว 
 ได้รวมกนัจดัต้ังสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ากดั  
 (ในพระบรมราชูปถมัภ์)  

พ.ศ. 2508 สมเดจ็พระจกัรพรรดอิากฮิิโตะ ทูลเกล้าฯ ถวายปลานลิ แด่ในหลวง 
 รชักาลที ่9 ทรงน�าไปเล้ียงในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา  
 ตัง้ช่ือเรยีกว่า ปลานลิสายพนัธุจ์ติรลดา และเพาะเลีย้งขยายพนัธุ์
 แจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง

ทรงส่งเสริมการศึกษา และพัฒนางานส่วนพระองค์

พ.ศ. 2511 • ดอนขนุห้วย : เปลีย่นดินร้างให้ชาวไร่ โดยจดัหาท่ีดนิรกร้างว่าง 
  เปล่าให้กลุม่ชาวไร่ จากนคิมสร้างตนเองเข่ือนเพชรบรุเีข้าประกอบ 
  อาชีพ ปัจจุบนัมีการพฒันาโดยการรวมกลุม่เป็นวสิาหกจิชมุชน  
  แปรรปูสมนุไพร และแปรรูปผลผลติทางการเกษตร
 • สารานกุรมไทยส�าหรบัเยาวชน เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนไทยได้รบั 
  ความรูว้ชิาการข้ันพืน้ฐานต่างๆ

กษัตริย์ผู้ทรงงานหนักในการสร้างรากฐานการพัฒนา “คน”
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พ.ศ. 2512 • ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก ทรงตัง้โครงการหลวง  
  เพือ่แก้ปัญหาการปลูกฝ่ินและการท�าไร่เลือ่นลอยของชาวเขา  
  โดยส่งเสรมิให้มคีวามเป็นอยูท่ีดี่และถาวร ด้วยการปลกูพชืผัก 
  และไม้ดอกเมอืงหนาวแทน
 • ทดลองการท�าฝนเทยีม ภาคสนามครัง้แรกบนท้องฟ้าเหนอืพ้ืนที่ 
  อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวดันครราชสมีา ท�าให้มีฝนหลวง 
  ทีช่่วยเหลอืชาวบ้านในยามฤดแูล้ง 

พ.ศ. 2513 มพีระราชด�าริให้ออกแบบและสร้างสายอากาศย่านความถีส่งูมากขึน้  
 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานของเครือ่งวทิยใุห้ดีขึน้

พ.ศ. 2515 จุดก�าเนดิโรงเรยีนร่มเกล้า ทรงรเิริม่โรงเรยีนร่มเกล้าแห่งแรกในพืน้ที่
 ประสบภยัก่อการร้าย สแีดงเข้ม พร้อมพระราชทานพระราชทรพัย์ 
 ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนถาวรหลงัแรก

พ.ศ. 2517 จุดเร่ิมต้นพระราชด�ารสัเกีย่วกบัความพอเพียง และต่อมา 
 ได้พระราชทานเป็นปรชัญาในการด�ารงชวิีตทีย่ดึหลกัทางสายกลาง  
 พอประมาณ มเีหตผุล และการมภูีมคิุม้กนัทีด่ี

ริเริ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

พ.ศ. 2519 เขาค้อ : อดตีสมรภมูเิลือด เป็นวิธป้ีองกนัการก่อการร้ายที่ ได้ผล 
 ยัง่ยืน โดยได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ด�าเนนิงาน 
 โครงการพฒันาลุม่น�า้เขก็ (เขาค้อ) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
 จังหวดัเพชรบรูณ์และพิษณโุลก เพือ่จัดสรรทีด่นิท�ากนิและบรกิาร 
 ด้านสาธารณปูโภคให้แก่ประชาชนและทหารผ่านศกึในลกัษณะ  
 หมูบ้่านอาสาป้องกันตนเอง

กษัตริย์ผู้ทรงงานหนักในการสร้างรากฐานการพัฒนา “คน”
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พ.ศ. 2522 • ทรงริเริม่ให้มีรปูแบบการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ  
  เป็นพิพธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ชีวิีตและมีการบรหิารงานแบบ  
  One-stop Service
 • จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ 
  จังหวดัฉะเชงิเทรา เป็นพืน้ทีด่�าเนนิการศึกษาแนวคิดการพฒันา 
  ป่าหาย น�า้แห้ง ดนิเลว กพ็ฒันาได้ เพือ่หาต้นแบบการพฒันา 
  ต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีภ่าคกลาง

พ.ศ. 2523 สาธติวทิยาการเกษตรแผนใหม่ ศูนย์บรกิารการพฒันาปลวกแดง 
 ตามพระราชด�าริ จังหวัดระยอง เป็นศนูย์สาธิตวทิยาการและ 
 เทคโนโลยทีางด้านการเกษตรแผนใหม่ในจังหวดัระยอง 
 และจงัหวดัใกล้เคยีง

พ.ศ. 2524 • จดัตัง้คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
  พระราชด�าร ิหรือ กปร. เป็นองค์กรพิเศษ เพ่ือจดัการประสานงาน  
  และจดัระบบรองรับการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
 • จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจาก 
  พระราชด�าร ิ จังหวดัจันทบรุ ี เป็นพืน้ท่ีด�าเนนิการศกึษาแนวคดิ 
  การฟ้ืนฟแูละจัดการทรพัยากรชายฝ่ังทะเล จากยอดเขาสู่ท้องทะเล  
  เพือ่หาต้นแบบการพฒันาต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล
 • จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 
  จังหวดันราธวิาส เป็นพ้ืนทีด่�าเนินการศกึษาแนวคดิการพฒันา 
  ป่าพรเุสือ่มโทรม สะสมดนิเปรีย้ว แกล้งดนิอย่างเดยีว พฒันา 
  ได้ยัง่ยนื เพ่ือหาต้นแบบการพฒันาต่างๆ ทีเ่หมาะสมกับ 
  สภาพพืน้ทีภ่าคใต้
 • จดัตัง้หมูบ้่านสวนป่าสนัก�าแพง ให้สมาชกิมีหน้าทีป่ลกูสวนป่า
  และดแูลรกัษาตามแนวพระราชด�าร ิ“ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 
  4 อย่าง”

ริเริ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
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พ.ศ. 2525 • โครงการพฒันาพ้ืนที่ โดยรอบวดัญาณสงัวรารามวรมหาวิหาร 
  อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จงัหวัดชลบรุ ีจากพืน้ทีเ่สือ่มโทรม 
  ป่าไม้ถูกท�าลายจนหมดสิน้และหน้าดินถกูท�าลาย ให้พฒันาพืน้ที ่
  เพือ่การประกอบอาชีพของประชาชนและกิจกรรมทางศาสนา
 • จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
  จังหวดัสกลนคร เป็นพืน้ทีด่�าเนนิการศกึษาแนวคดิการพฒันา 
  สร้างน�า้ เพิม่ป่า พฒันาชีวติทีพ่อเพยีง เพือ่หาต้นแบบการพฒันา 
  ต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนือ
 • จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจาก 
  พระราชด�าร ิจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นพืน้ท่ีด�าเนนิการศกึษาแนวคดิ 
  การพฒันาต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทาง
  เป็นเกษตรกรรม เพือ่หาต้นแบบการพัฒนาต่างๆ ทีเ่หมาะสม 
  กบัสภาพพืน้ทีภ่าคเหนอื

พ.ศ. 2526 จัดตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ  
 จังหวดัเพชรบรุ ีเป็นพ้ืนทีด่�าเนินการศกึษาแนวคดิการพฒันาฟ้ืนดนิ  
 คนืป่า พฒันาคุณภาพชีวติ เพือ่หาต้นแบบการพฒันาต่างๆ  
 ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีด่นิดานและการใช้ประโยชน์จากป่า 
 อย่างเกือ้กลูกนั

พ.ศ. 2528 พระราชทานพระราชด�าริให้ปรบัปรงุบงึมกักะสนั : ไตธรรมชาติ  
 เพือ่ช่วยระบายน�า้ และบรรเทาสภาพน�า้เสยีในคลองสามเสน  
 โดยใช้รปูแบบเครือ่งกรองน�า้ธรรมชาต ิให้ผักตบชวาทีอ่ยูท่ัว่ไป 
 เป็นพชืดดูความโสโครก ใช้พลงังานแสงอาทติย์และธรรมชาติ 
 การเติบโตของพชื เป็นต้นแบบการบ�าบดัน�า้เสียด้วยวธีิธรรมชาติ

ริเริ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
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พ.ศ. 2529 ทฤษฎปีลกูป่าโดยไม่ต้องปลกู โครงการศกึษาวจิยัฟ้ืนฟทูีด่นิ 
 เสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัราชบุรี  
 สร้างป่าทีส่มบรูณ์เป็นแหล่งอาหารและศนูย์การเรยีนรูค้วบคูก่บั 
 การท่องเทีย่วเชงิพฒันา

พ.ศ. 2530 น�า้สามรส (น�า้จืด น�า้เค็ม น�า้เปรีย้ว) โครงการพัฒนาลุม่น�า้ 
 บางนราอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวดันราธวิาส  
 เพือ่แก้ปัญหาน�า้ 3 ประเภท ได้ช่วยบรรเทาปัญหาน�า้ท่วม  
 และสามารถใช้พืน้ทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมได้ในปัจจุบนั

พ.ศ. 2531 ก่อตัง้มลูนธิชิยัพฒันา : ชยัชนะแห่งการพัฒนา ในหลวงรชักาลที ่9  
 ทรงด�ารงต�าแหน่งนายกมูลนธิฯิ จดัตัง้ข้ึนเพือ่สนับสนนุ 
 การด�าเนนิงานตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  
 และโครงการพัฒนาอืน่ๆ เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในด้านเศรษฐกิจ  
 และสงัคมให้มีคณุภาพชีวติทีด่ข้ึีนและสามารถพึง่พาตนเองได้

พ.ศ. 2532 สาธติการจดัการน�า้เสยี : โครงการแก้ไขปัญหาน�า้เสยีเมืองสกลนคร  
 (หนองสนม) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิช่วยระบายน�า้เสยี 
 และบ�าบดัน�า้เสียจากตวัเมอืงสกลนคร

พ.ศ. 2533 กงัหันน�า้ชยัพัฒนา  ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหตัถ์เครือ่งกล 
 เตมิอากาศ RX-5 แบบ A, B และ C ให้กรมชลประทานจดัสร้าง 
 เครือ่งต้นแบบ เป็นกงัหันน�า้เพ่ือบ�าบดัน�า้เสยีด้วยวิธกีาร 
 เตมิอากาศ น�ามาใช้ในการปรบัปรงุคุณภาพน�า้ตามสถานท่ีต่างๆ  
 ทัว่ทุกภมูภิาคและในต่างประเทศ  
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พ.ศ. 2534 • หญ้าแฝก : ก�าแพงธรรมชาตทิีม่ชีีวติ พชืพระราชทานในการ 
  อนรุกัษ์ดนิและน�า้ ป้องกันการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน 
  ทีข่ยายผลไปทัว่ประเทศ
 • พระราชทานแนวคดิวธิแีก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วกบั 
  ขยะมูลฝอยและน�า้เสยีในชมุชน โครงการศึกษาวจิยัและพฒันา 
  สิง่แวดล้อมแหลมผกัเบ้ียอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดั 
  เพชรบุร ีเป็นตัวอย่างหนึง่ทีส่ะท้อนให้เห็นถงึความเรยีบง่าย  
  โดยใช้หลกัการ ใช้ธรรมชาตช่ิวยธรรมชาต ิเป็นเทคโนโลยอีย่างง่าย  
  ใครๆ กส็ามารถท�าได้ และมวีสัดหุาได้ในท้องที่

พ.ศ. 2535 • พฒันาลุม่น�า้ทัง้ระบบ : โครงการพัฒนาลุม่น�า้ก�า่อนัเนือ่งมาจาก 
  พระราชด�าร ิจงัหวดัสกลนคร - นครพนม  โดยได้พระราชทาน 
  ภาพวาดฝีพระหตัถ์ (ตวัยึกยอื) เค้าโครงพระราชทานแนวทาง 
  เพือ่ช่วยราษฎรในท้องถ่ินบรเิวณสองฝ่ังล�าน�า้ก�า่ ให้มนี�า้ใช้ 
  ในการเกษตร และอปุโภคบริโภคในฤดแูล้ง
 • ถนนดิสโก้ : เส้นทางเสด็จฯ ไปทรงเยีย่มราษฎรอ�าเภอเขาวง 
  ทีข่รุขระจนรถท่ีประทบัแกว่งไปแกว่งมา จึงเป็นท่ีมาของโครงการ 
  พฒันาลุม่น�า้ล�าพะยงัตอนบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  
  และโครงการสาธติทฤษฎีใหม่อ�าเภอเขาวง ทีช่่วยเหลอืชาวบ้าน 
  ให้มนี�า้ท�าการเกษตรและแก้ปัญหาความแห้งแล้งในจังหวดักาฬสินธุ์

พ.ศ. 2536 • ปรบัปรงุธรรมชาติเพือ่คณุภาพชวีติ : โครงการพรแุฆแฆ 
  อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จงัหวัดปัตตาน ีเพือ่ระบายน�า้ออกจาก 
  พรแุละเกบ็กกัน�า้จืด เพ่ือท�าการเกษตรและใช้อปุโภค บริโภค
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 • การบรหิารจัดการทีด่นิและแหล่งน�า้ : เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว 
  พระราชด�ารทิี่ โครงการพัฒนาพืน้ท่ีบรเิวณวัดมงคลชัยพฒันา 
  อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จงัหวัดสระบรุ ีเพือ่ให้พึง่ตนเอง 
  อย่างพอเพยีง
 • ต้นแบบการพฒันาชุมชน สามประสาน “บวร” ทีร่่วมมอืกันระหว่าง 
  ชาวบ้าน วดั และโรงเรยีนหรอืราชการ
 • เขือ่นขนุด่านปราการชล นามพระราชทานมคีวามหมายว่า  
  เขือ่นซ่ึงเป็นก�าเเพงก้ันน�า้ เป็นเขือ่นคอนกรตีบดอดัยาวทีส่ดุ 
  ในประเทศไทย เพือ่เกบ็กักน�า้ในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง  
  สามารถบรรเทาปัญหาน�า้ท่วม ชะลอกระแสน�า้ไม่ให้ไหล 
  อย่างรนุแรง และช่วยส่งน�า้ให้พ้ืนทีก่ารเกษตร
 • ประตรูะบายน�า้อทุกวภิาชประสิทธ ินามพระราชทานมคีวามหมาย 
  ว่า ประตรูะบายน�า้ทีป่ระสบความส�าเร็จในการแยกน�า้จดื  
  น�า้เค็มได้ส�าเร็จ ถอืเป็นจดุเริม่ต้นในการแก้ไขปัญหาในโครงการ 
  พฒันาพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนังอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ 
  จังหวดันครศรีธรรมราช
 • สมาคมป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนินานาชาต ิ(International  
  Erosion Control Association) ทลูเกล้าฯ ถวายราชสดดุีให้เป็น 
  พระมหากษตัรย์ินกัอนรุกัษ์ดนิและน�า้ดเีด่นของโลก เมือ่วนัท่ี 25  
  กมุภาพันธ์ 2536
 • รางวัลรากหญ้าแฝกชุบส�ารดิ ซ่ึงธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย 
  เมือ่วันที ่30 ตลุาคม 2536

พ.ศ. 2537 • สายสมัพันธ์สองแผ่นดนิ : โครงการศนูย์พฒันาและบรกิาร 
  ด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้ แขวงเวียงจนัทน์ สาธารณรฐั 
  ประชาธปิไตยประชาชนลาว มรีปูแบบเช่นเดยีวกบัศนูย์ศึกษา
  การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริในประเทศไทย
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 • เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ ์เป็นแหล่งต้นทนุน�า้เพือ่การเกษตรกรรม  
  ป้องกนัและบรรเทาอทุกภยับริเวณลุม่น�า้ป่าสกัและลุม่น�า้ 
  เจ้าพระยาตอนล่าง รวมถงึบรรเทาน�า้เสยีในเขตเมืองใหญ่
  ภาคกลาง อกีทัง้ยงัเป็นโครงการต้นแบบการด�าเนนิงานตามแนว 
  พระราชด�าร ิ“อย่าให้ราษฎรเขาเดอืดร้อน” โดยการชดเชยค่าทีด่นิ  
  ให้ความส�าคญักับการก�าหนดนโยบาย การศกึษาความเป็นไปได้  
  การประชาสมัพนัธ์ต่อเนือ่ง การประชาพจิารณ์ การน�าผลท่ีได้ 
  มาบรหิารโครงการและแก้ปัญหา

พ.ศ. 2538 • พระราชทานแนวคดิแก้ปัญหาจราจรในกรงุเทพมหานคร อาทิ  
  โครงการจตรุทิศ โครงการทางคูข่นานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี  
  และโครงการสะพานพระราม 8 เป็นต้น
 • พระราชทานแนวคดิ โครงการแก้มลิง ในการป้องกนั และแก้ไข 
  ปัญหาน�า้ท่วมในพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑล

 สร้างสรรค์นวัตกรรมเรียบง่าย

พ.ศ. 2540 ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ฟ้ืนฟรูะบบนิเวศบรเิวณลุม่น�า้ 
 เขาบ่อขงิ โดยท�าคนัดนิเบนน�า้ เพือ่สร้างความชุม่ช้ืนแก่ดนิ ปลกูป่า 
 และหญ้าแฝกป้องกนัการพงัทลายของดิน และดักเศษใบไม้เพือ่ท�าให้ 
 ดนิอดุมสมบรูณ์ 

พ.ศ. 2541 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จดัต้ังโรงพยาบาลสตัว์มหาวทิยาลยั  
 เกษตรศาสตร์ หวัหนิ เพือ่ให้บรกิารรกัษาสตัว์เลีย้งของราษฎร  
 ทัง้ด้านอายรุกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสตัว์ป่วยใน ด้านสตัว์ 
 ป่วยหนกัและฉุกเฉนิ รวมถงึการให้บรกิารรกัษาและจดัการ 
 สขุภาพในปศสุตัว์ และสัตว์ป่า
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พ.ศ. 2542 อโุมงค์ผนัน�า้ล�าพะยงัภูมพิฒัน์ : โครงการพฒันาลุ่มน�า้ล�าพะยงั 
 ตอนบน อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นอโุมงค์ 
 ผนัน�า้แห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีใช้เทคนคิการผนัน�า้จากลุ่มน�า้หนึง่ 
 มาช่วยพืน้ทีอ่กีลุม่น�า้หนึง่ ระหว่างมกุดาหารกบักาฬสินธุ์  
 เพือ่ช่วยเหลือการท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�ารทิฤษฎีใหม่  
 ได้อย่างพอเพียง 

พ.ศ. 2543 จัดท�าสารคดีโทรทศัน์เพ่ือการศกึษารายการ ศึกษาทศัน์ และทรงน�า 
 นกัเรียนโรงเรยีนวงัไกลกงัวล อ�าเภอหัวหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  
 ร่วมรายการไปทัศนศกึษาเรยีนรูก้ารพฒันาดนิ น�า้ ป่า 
 ในพืน้ทีจ่รงิ

พ.ศ. 2544 สทิธบิตัรในพระปรมาภิไธยเลขท่ี 10764 เป็นการใช้น�า้มนัปาล์มกลัน่ 
 บรสิทุธิเ์ป็นเช้ือเพลงิส�าหรบัเคร่ืองยนต์ดีเซลแทนน�า้มนัดเีซล  
 ในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน�า้มนั จงึให้ท�าการศกึษาวจิยั 
 เกีย่วกบัเช้ือเพลงิชวีภาพด้วยการน�าอ้อยมาผลติแอลกอฮอล์ 
 เพือ่ใช้เป็นเช้ือเพลงิ โดยพระราชทานเงินทนุวจัิยเริม่ต้นเป็น 
 จ�านวน 925,500 บาท กรมทรพัย์สนิทางปัญญาออกสทิธบิตัรให้ 
 เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2544

พ.ศ. 2545 • สทิธบิตัรในพระปรมาภิไธยเลขที ่13898 เป็นกรรมวิธกีารท�า 
  ฝนหลวงทีม่กีารท�าฝนทัง้ในระดบัเมฆอุน่ทีร่ะดับต�า่กว่า 1 หมืน่ฟตุ  
  และเมฆเยน็ทีร่ะดบัสงูกว่า 1 หม่ืนฟตุพร้อมกนั ทรงเรยีกว่า  
  ซูเปอร์แซนด์วชิ กรมทรัพย์สนิทางปัญญาออกสทิธิบตัรให้ 
  เมือ่วันที ่29 พฤศจิกายน 2545
 • อนสุทิธบิตัรในพระปรมาภิไธยเลขท่ี 841 เป็นการใช้น�า้มนัปาล์ม 
  กลัน่บรสิทุธิท์ดแทนน�า้มันหล่อลืน่ที่ ได้จากน�า้มนัปิโตรเลยีม 
  ส�าหรบัเครือ่งยนต์สองจงัหวะ เช่น เครือ่งรถมอเตอร์ไซค์ 
  และเครือ่งสบูน�า้ เป็นต้น กรมทรัพย์สนิทางปัญญาออกอนสุทิธบิตัร 
  เมือ่วันที ่11 ตลุาคม 2545

 สร้างสรรค์นวัตกรรมเรียบง่าย
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พ.ศ. 2546 โครงการเขือ่นแควน้อยอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวดัพิษณโุลก  
 ได้รบัแนวพระราชด�าร ิต้ังแต่ปี 2525 มีเป้าหมายเพือ่แก้ไขปัญหา 
 อทุกภัย ให้เป็นแหล่งน�า้อปุโภคบริโภค รวมถงึท�าการเกษตรทัง้ใน 
 ฤดฝูนและฤดแูล้ง อกีท้ังยงัเป็นเขือ่นท่ีมศีกัยภาพในการผลติกระแส 
 ไฟฟ้าพลงัน�า้ พระราชทานชือ่ว่า เขือ่นแควน้อยบ�ารุงแดน  
 หมายถงึ เขือ่นแควน้อยทีท่�าให้มคีวามเจรญิในพ้ืนที่ 

พ.ศ. 2547 สทิธบิตัรในพระปรมาภิไธยเลขท่ี 16100 เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีขบัดนัน�า้  
 เพือ่ใช้ในการขบัเคลือ่นเรอืจะถกูน�ามาใช้เพือ่ช่วยบรรเทาความรนุแรง 
 ของสถานการณ์น�า้ท่วม โดยการผลักดนัระบายน�า้ในแม่น�า้และคคูลอง 
 ต่างๆ ในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล ให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างรวดเรว็
 ยิง่ข้ึน ช่วยแก้ปัญหาน�า้ท่วมให้กบัประเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ  
 กรมทรพัย์สนิทางปัญญาออกสทิธบิตัรให้ 
 เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2547

ส่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พ.ศ. 2549 เลขาธกิารสหประชาชาต ิประกาศราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรติคณุ  
 ในหลวงรชักาลที ่9 ในพธิทีลูเกล้าฯ ถวายรางวัลความส�าเรจ็ 
 สงูสดุด้านการพฒันามนษุย์

พ.ศ. 2550 โครงการแกล้งดนิ สทิธิบตัรในพระปรมาภิไธยเลขท่ี 22637  
 ซ่ึงเป็นกระบวนการวธิกีารเลยีนแบบธรรมชาต ิโดยแกล้งให้ดิน 
 มสีภาพเปรีย้วจัดก่อน แล้วท�าการชะล้างความเปรีย้วของดนิ  
 และท�าการปรบัสภาพดนิให้เหมาะแก่การเพาะปลกูต่อไป  
 กรมทรพัย์สนิทางปัญญาออกสทิธบิตัรให้ เมือ่วันที ่5 ตุลาคม 2550

 สร้างสรรค์นวัตกรรมเรียบง่าย
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พ.ศ. 2552 โครงการชัง่หัวมนัตามพระราชด�าริ จงัหวัดเพชรบรีุ เป็นศนูย์รวมพืช 
 เศรษฐกจิของจงัหวดัเพชรบรุ ีโดยเลอืกพันธุพ์ชืทีด่ทีีส่ดุของท้องถ่ิน 
 เข้ามาปลกู แล้วให้ภาครฐัและชาวบ้านร่วมดแูลด้วยกนั ซึง่เป็น
 การบริหารทรพัยากรแบบบรูณาการ โดยใช้ทรพัยากรทีม่อียู่ 
 ให้คุ้มค่ามากท่ีสดุ

พ.ศ. 2553 เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดประตรูะบายน�า้คลองลดัโพธ์ิ เป็นโครงการ  
 “ลดัน�า้” เป็นสถานทีตั่วอย่างของการบรหิารจดัการน�า้ ทีต้่องการ 
 ความรูเ้รือ่งเกีย่วกบัเวลาน�า้ข้ึนน�า้ลง หากบรหิารจัดการ
 ให้ถกูต้องจะสามารถแก้ปัญหาน�า้ท่วมได้ และทรงเปิดสะพานภมูพิล 1  
 สะพานภมูพิล 2 เป็นโครงการ “ลดัทาง” ซึง่เป็นสะพานขงึแฝด 
 แห่งแรกในประเทศ เป็นโครงข่ายการคมนาคมรองรบัการขนถ่าย 
 ล�าเลียงสนิค้าจากท่าเรือกรงุเทพฯ ต่อเนือ่งไปจนถึงพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม 
 ในจังหวดัสมทุรปราการ และภมูภิาคอืน่ๆ ของประเทศ  โดยการ 
 เสดจ็ฯ เปิด 2 โครงการนี้ ได้เสดจ็ฯ ทางชลมารค เมือ่วนัที ่24  
 พฤศจกิายน 2553

พ.ศ. 2555 เสดจ็ฯ ทางชลมารค ทรงเปิดโครงการชลประทานอนัเน่ืองมาจาก 
 พระราชด�าร ิ5 แห่ง พร้อมกนัทัว่ประเทศ ณ บรเิวณท่าน�า้ 
 กรมชลประทาน  ได้แก่
 1)  อโุมงค์ผนัน�า้ล�าพะยังภมูพิฒัน์ จงัหวัดกาฬสนิธุ์
 2) ประตรูะบายน�า้ธรณศินฤมิต จงัหวัดนครพนม
 3) ประตรูะบายน�า้อทุกวภิาชประสิทธ ิจงัหวดันครศรธีรรมราช
 4) เขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดน จงัหวัดพษิณโุลก
 5) เขือ่นขนุด่านปราการชล จังหวดันครนายก

ส่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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พ.ศ. 2555 • สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดนินานาชาต ิ(International Union of  
  Soil Sciences-IUSS) ได้ทลูเกล้าฯ ถวายรางวลั นักวทิยาศาสตร์ 
  ดนิเพ่ือมนษุยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)  
  เมือ่วันที ่16 เมษายน 2555 
 • องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) ประกาศ 
  สนบัสนุนให้มกีารจัดตัง้ วันดนิโลก โดยน�าข้อเสนอในวาระ 
  การประชุมสมชัชาสหประชาชาติ ประจ�าปี 2556  และ 
  สหประชาชาติได้ประกาศรบัรองอย่างเป็นทางการให้ 
  วนัท่ี 5 ธนัวาคมของทกุปี เป็นวนัดนิโลก และให้ปี 2558  
  เป็นปีดินสากล (International Year of Soils 2015)

พ.ศ. 2559 อ่างเกบ็น�า้ห้วยโสมงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้รบัพระราชทาน 
 ชือ่ว่า อ่างเก็บน�า้นฤบดนิทรจนิดา มคีวามหมายว่า "อ่างเกบ็น�า้ที่ 
 สร้างข้ึนตามพระราชด�าริในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  
 มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร" อยู่ในพ้ืนทีอ่�าเภอนาดี
 และกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีเป็นแหล่งน�า้ส�าคัญทีป้่องกนัน�า้ท่วม  
 รกัษาระบบนเิวศในแม่น�า้ปราจนีบรีุและบางปะกง พระบาทสมเดจ็ 
 พระเจ้าอยูห่วั รชักาลท่ี 10 เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด
 อ่างเกบ็น�า้นฤบดินทรจนิดา ในวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2560

ส่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ขอขอบพระคณุ

ดร.สุเมธ  ตันตเิวชกลุ

เลขาธกิารมูลนธิชัิยพัฒนา และอดตีเลขาธกิาร กปร. (คนแรก)

คณะท่ีปรกึษา

 นายลลติ  ถนอมสิงห์  เลขาธกิาร กปร.

 นายปวัตร์  นวะมะรตัน  รองเลขาธกิาร กปร.

 นางสาวอุศนย์ี  ธปูทอง  รองเลขาธกิาร กปร.

 นายสมศกัดิ ์ เพิม่เกษร  รองเลขาธกิาร กปร.

 นางสุพร  ตรนีรนิทร์  ทีป่รึกษาด้านการประสานงาน

  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 นางพิชญดา  หัศภาค  ทีป่รึกษาด้านการพัฒนา

 นายหทัย  วสนุนัต์  ทีป่รึกษาด้านการประสานงาน

  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

รอง
แผ่นดินค
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คณะท�างานจดัท�าหนงัสอื

ส�านกังาน กปร. 

 นางอรอนนัต์  วุฒเิสน    นายตรวีทิย์ วินชิส�าเภาทพิย์

 ผูอ้�านวยการกองประชาสัมพันธ์ ผูอ้�านวยการกลุม่นโยบายพิเศษ

 นางสาวธญัทิตตา นาครทรรพ   นางสาวจไุรรตัน์ อนิทร์โต

 ผูอ้�านวยการกลุ่มวเิทศสัมพนัธ์ ผูอ้�านวยการกลุ่มตดิตาม

 นางเบญจรตัน์  อัครพลวงศ์ นางนงพรรณ  โกศลศักดิ์

 นางสาวอักษราภัค  ส�าเภาแก้ว นางสาวบษุราพรรณ  อตุระ

 นางสาววชัรนิทร์  พลภูงา นางสาวลกัษมี  พรสขุสันต์

 นางสาวกุลวด ี ปงุบางกะดี ่ นางสาวกลุวลัย  รงัสยิาภรณ์รตัน์

 นางสาวเพชรนภา  ดลุยะนันท์ นางสาวผการตัน์  ศริิโภค

 นางสาวสิรจิติต์ บญุธรรม นายพิสทิธิ ์ วิเชยีรทศพร

 นางสาวประทีป ศรคี�า นายณัฐดนยั  กนัทะโล

 นายทวศีกัดิ ์ แป้นคุม้ญาติ นายพลวรรธน์  สายะเสวี

 นายโชคชัย  อุ่นใจ นางสาวทศัพร  กาญจนเรขา

มลูนธิิชัยพฒันา 

 นางสาวปิยะฉัตร ภมรสตู

ผูอ้�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ นางสาวรฐัธณีิ เงนิฉ�า่

 นางสาวสุธรีา ลักขณาธร นายศุภมติร แจ่มจ�ารสั
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พมิพ์ครัง้ท่ี 1 กันยายน 2565

จ�านวนพมิพ์ 1,000 เล่ม   

ออกแบบ /พมิพ์ท่ี บรษิทั ธนอรณุการพมิพ์ จ�ากดั

เลขท่ี 2012 ซอยอรณุอมรนิทร์ 36 ถนนอรณุอมรนิทร์  

แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700

0-2447-8500 – 6  โทรสาร 0-2447-8561        

www.rdpb.go.th       

ส�านกังาน กปร.

สงวนลขิสิทธ์ิตามพระราชบญัญัติ ปีพทุธศกัราช 2558 (เพิม่เตมิ)

ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ส�านกังาน กปร.)  

อาคารส�านกังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษ
เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

(ส�ำนักงำน กปร.)

รอง
แผ่นดินคส�ำนักงำนคณ

ะกรรมกำรพ
ิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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