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บทบรรณาธิการ
 พระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิท

เซอร์แลนด์”มีข้อความบางส่วนว่า “...วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลา

ก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างแล้วก็ไปยังวัดพระแก้ว เพื่อมนสัการ

ลาพระแกว้มรกต...แลว้กไ็ปขึน้รถยนต.์..ตามถนนผูค้นชา่งมากมายเสยีจรงิๆ ทีถ่นนราชดำเนนิกลาง รถแล่น

ฝา่ฝงูคนไปไดอ้ยา่งชา้ทีส่ดุถงึวดัเบญจมบพติร ไดย้นิเสยีงใครคนหนึง่รอ้งขึน้มาดงัๆ วา่ “อยา่ละทิง้ประชาชน” 

อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” แต่รถวิ่งเร็วและ

เลยไปไกลเสียแล้ว...” 

 จากพระราชนิพนธ์ดังกล่าว และแล้ววันที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศรอคอยก็มาถึง เมื่อพระราชพิธีบรม

ราชภิเษกได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณีณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังในวันที่

๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ โดยมีพระบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง

มหาชนชาวสยาม” ทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิตยฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราช

อาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรม นับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงยึดถือพระปฐม

บรมราชโองการเป็นแนวทางปกครองแผ่นดิน โดยทรงตั้งพระราชปณิธานว่า จะทรงร่วมรับมิว่าทุกข์หรือสุขของ

ประชาชนเท่ากับทุกข์หรือสุขของพระองค์เอง จะมุ่งมั่นพัฒนานำความเจริญและ “ประโยชน์สุข” มาสู่ประชาชน

หลังจากนั้นทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศมากมายทุกด้านนับถึงปัจจุบันมีโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และล่าสุดที่ได้รับการยกย่อง

อย่างสูงคือการพัฒนาคนตามแนวพระราชดำริ“เศรษฐกิจพอเพียง”ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานใน

การพัฒนาคนอย่างย่ังยืน และเป็นหนทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน อันเป็นการนำไปสู ่ “ความพอเพยีง

และประโยชน์สุข” อย่างแท้จริง

 วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉบับนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ตามแนวทางของความพอเพียง

สูป่ระโยชน์สุขเร่ิมจากประโยชน์สุขท่ีประชาชนได้รับจากการดำเนินงานของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริโดยรวม

บทความพิเศษของนายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เรื่องสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทย และนายจริย์ ตุลยานนท์

กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่องน้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลปี ๒๕๒๖ รวมทั้งภาพแห่งความทรงจำ

ของนายชัยวัฒน์ สิทธิ์บุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ที่มุ่งมั่นสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ตลอดชีวิตของการทำงานกว่า๓๕ปี

 สำหรับผลสำเร็จแห่งการพัฒนาจากการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวารสารอันเนื่องมา

จากพระราชดำริฉบับน้ีได้นำเสนออย่างครบครัน เร่ิมจาก “จากความแห้งแล้ง สูค่วามสมบรูณ์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ”

“เกาะสะท้อน: สะท้อนธรรมแห่งความเพียร” ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และผลสำเร็จของบุคคลที่น้อมนำ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่จังหวัดจันทบุรี รวมท้ังการนำความรูเ้ร่ืองการใช้หญ้าแฝกไปใช้

แก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายที่ประเทศมาดากัสการ์นอกจากนี้ได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 อน่ึงการจัดทำวารสารฯฉบับน้ีจำเป็นต้องล่าช้าเน่ืองจากสถานการณ์ด้านการเมืองการปกครองของประเทศ

และฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี โดยในรอบปีต่อไป สำนักงาน กปร. ยังคงนำเสนอเรื่องราวสาระต่างๆ เกี่ยวกับ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างครบครัน



๕วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ในพระบรมราชปูถัมถ์ จำนวน ๓๘ คน ไปศึกษาดงูานในโครงการศนูย์ศึกษา

การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายอำพล 

เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร. และ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ และทรงรับฟังการบรรยายสรุป

การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในโอกาสนี้ทรงบรรยายแนะนำ

ศนูย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สถานท่ีท่ีจะทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ

มลูนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ไปเย่ียมชมในปีต่อไป จากน้ันเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร

พืชสมุนไพร กิจกรรมยางพารา งานศึกษาและพัฒนาประมง กิจกรรมด้านป่าไม้ 

เกษตรผสมผสาน กิจกรรมข้าว ปศุสัตว์ และแปลงพืชสวน  

เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 



 จากนั้นเสด็จฯ ไปบ้านนายขวัญใจ แก้วหาวงศ์  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด

สกลนคร ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ  และ

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงจิ้งหรีด โรงปุ๋ยชีวภาพ โรงเก็บ

เครื่องมือการเกษตร โรงปุ๋ยอินทรีย์ การสาธิตทอผ้าด้วยกี่กระตุก เครื่องสูบน้ำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเลี้ยงปลาในกระชัง 

 ต่อมาเสด็จฯ ไปฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่าตามพระราชดำริ อำเภอ

เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีจับปลาหลายรูปแบบ 

แปลงผักและการอารักษ์พืชด้วยชีววิธี โรงคัดขนาดผลิตภัณฑ์และแปรรูปพืชและ

สัตว์ ร้านอาหารที่ปรุงจากผลผลิตภายในฟาร์ม 

๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

ไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการให้ความช่วยเหลือ

ราษฎรตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 เสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๘ 

ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการ

การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมการดำเนินงานของหัตถกรรมชุมชน 

การให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพเสริม ทอดพระเนตรโรงสีข้าวชุมชน โรงผลิต

ปุ๋ยชีวภาพและยุ้งฉางพระราชทาน ต่อมาเสด็จฯ ไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทอดพระเนตรสภาพทั่วไป
ของโรงเรียนและการแสดงของคณะนักเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุของชุมชน 

  จากนั้นเสด็จฯ ไปโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำห้วยเล็ง หมู่ที่ ๑๑ 
ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทอดพระเนตรบริเวณก่อสร้าง
ฝายก้ันน้ำห้วยเล็ง และทรงรับโครงการก่อสร้างฝายก้ันน้ำห้วยเล็งไว้เป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก สรุปความว่า 

	 ควรมีการเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรใหก้บัราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการ เพือ่ใหเ้หน็ไดว้า่การกอ่สรา้งเขือ่น
ขนาดใหญ่ที่ต้องมีการใช้พื้นที่ป่าจำนวนมากในการก่อสร้าง ทำอย่างไร
ใหเ้หน็วา่เกดิประโยชนค์ุม้คา่กบัการลงทนุ ราษฎรสามารถผลติได ้ มตีลาด
รองรับและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากการมีน้ำจากเขื่อนไว้
ใช้ในการเกษตร 



๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก ตามที่ได้เสด็จฯ มาทรงดำนา ด้วยวิธีการโยนกล้าข้าว

ลกูผสมสายพันธ์ุ PTT06022H ในแปลงสาธิตท่ี ๓ และทรงปักดำกล้าข้าวพันธ์ุ กข ๓๑ 
บนแปลงสาธิตที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยมีนายสุเมธ  
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ 

 ในโอกาสนี้ ได้พระราชทานรวงข้าวแก่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการ 
กปร. และข้าราชการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนำไปสีเป็นข้าวสารใช้ในโครงการฯ ต่อไป โครงการ
ทำนาในพ้ืนท่ีว่างเปล่าอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จังหวัดนครนายก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาหาพื้นที่ว่างเปล่ามาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถนำไปปฏิบัติใน
พื้นที่ของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวณแปลงสาธิตการเกษตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในโครงการเข่ือนแควน้อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ตำบลคันโช้ง 
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือประกอบพิธีเก็บกักน้ำของโครงการเขื่อนแควน้อย

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พิจารณาก่อสร้างเขื่อนแควน้อยในเขตพื้นที่อำเภอ
วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้เก็บกักน้ำไว้อย่างเต็มที ่เพือ่บรรเทาอทุกภยัในเขตลุม่นำ้

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการเขื่อนแควน้อย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

แควนอ้ยตอนลา่งและจดัหานำ้สนบัสนนุโครงการชลประทานพษิณโุลก โครงการชลประทานเจา้พระยาใหญใ่หไ้ดผ้ล 
อย่างสมบูรณ์ต่อไป 

 โครงการเข่ือนแควน้อยฯ ได้เร่ิมดำเนินการในปี ๒๕๔๖ เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
๓ เขื่อนติดต่อกัน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย เขื่อนสันตะเคียน และเขื่อนปิดช่องเขาขาด พร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำพญาแมน 
เก็บกักน้ำได้ถึง ๗๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานแควน้อยประมาณ 
๑๕๕,๑๖๖ ไร่ สนับสนุนน้ำเพ่ือการเพาะปลกูให้กับโครงการชลประทานเจ้าพระยา ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ และเสริมโครงการ
ชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในแม่น้ำแควน้อย พื้นที่ประมาณ ๒๔,๐๐๐ ไร่ และบรรเทาปัญหาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย
ตอนล่าง ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ไร่ ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
รวมทั้งสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ อีกทั้ง
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย 

๑๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



พระราชกรณียกิจ

นที่๑๖ธันวาคม๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์

การเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

เลขาธิการ กปร. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 

บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๙ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทอดพระเนตร

การเรียนการสอนและกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ 

สรุปความว่า กรมการศึกษานอกโรงเรียนไม่ควรมุ่งช่วยเหลือเรื่องการศึกษา

เฉพาะประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แต่ควรช่วยดูแลเรื่องการศึกษาสำหรับ

ผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในเมืองด้วย 

 ต่อมาเสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) หมู่ที่ ๑ 

เทศบาลตำบลแม่ต้าน ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ศูนย์การเรียน

ชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูบ้านมะโอะโกรตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที ่๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๑๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลอตอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภอ

แม่ระมาด จังหวัดตาก  

 วันที่๑๗ธันวาคม๒๕๕๑ เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก และได้พระราชทานพระราชดำริแก่เจ้าหน้าที่ สรุปความว่า การ

ฝึกอบรมอาชีพควรจัดให้ตรงตามความต้องการของราษฎรและตลาด

แรงงานสามารถนำไปประกอบอาชพีเปน็รายได ้ โดยใหพ้จิารณาเรือ่งเงนิทนุ

ชว่ยเหลอืตามความเหมาะสม และควรนำความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ขนงตา่ง ๆ 

มาช่วยพัฒนากิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

  ต่อมาเสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้าน

เดลอปอบอ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในการเสด็จ

พระราชดำเนินในครั้งนี้ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและ

ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

 

๑๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



พระราชกรณียกิจ

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป

ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

จังหวัดชัยนาท โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมลูนิธิชัยพัฒนา 

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเฝ้าฯ รับเสด็จ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท 

ทอดพระเนตรนิทรรศการบริการความรูด้้านการผลิตข้าวสำหรับชาวนา แปลงสาธิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ๑ ต่อมาเสด็จฯ ไปศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อำเภอสรรพยา 

ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการ การดำเนินกิจกรรมแปรรูปถั่วเขียว  

จากนั้นเสด็จฯ ไปโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ บ้านหนองยาง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม ทอดพระเนตร

นิทรรศการ และกิจกรรมของโครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนา
บ้านเด่นใหญ่ ทอดพระเนตรแปลงพืชพลังงานทดแทน การปรับปรุงบำรุง
ดินนาเพื่อการปลูกข้าว    

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๑๓วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



 จากนั้นเสด็จฯ ไปโครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการทำนา 
บ้านเด่นใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท ทอดพระเนตรแปลงพืชพลังงานทดแทน การปรับปรุงบำรุงดินนาเพื่อ
การปลูกข้าว  

 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัสกับ นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ 
รองเลขาธิการ กปร. สรุปความว่า ควรพิจารณาและนำการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้ราษฎรได้รู้ว่าน้ำเข้าอย่างไร
ออกอย่างไร ควรปลูกพืชอะไร ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 

 จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่
มาเฝ้าฯ รับเสด็จ 

๑๔วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



พระราชกรณียกิจ

าสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วันที่๗ตุลาคม๒๕๕๑  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านหัวโนน ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

 วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านขามเฒ่าพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามเฒ่าพัฒนา 
ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านโคกสนาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสนาม ตำบลดินจี่ 
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เสดจ็ไปทรงปฏบิตัพิระกรณยีกจิในพืน้ทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็มหาสารคามและกาฬสนิธุ์

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

วันที ่๗-๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 ในการน้ี ผูว่้าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ กราบทลูทราบฝ่าพระบาทว่า ประชาชน
ประสงค์ที่จะขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำถ้ำเจีย บริเวณตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือการเกษตรและอุปโภค ของราษฎรจำนวน ๓ ตำบล และเส้นทาง
คมนาคมจากตำบลดินจี่ไปยังอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ทรงพระกรุณาทราบ
ฝ่าพระบาท ทั้งนี้นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ รองเลขาธิการ กปร. ได้กราบทลูทราบฝ่า
พระบาทว่า จะประสานกรมชลประทานและจังหวัดกาฬสินธ์ุ พิจารณาความเหมาะสม 
ในการช่วยเหลือราษฎรต่อไป 

๑๕วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



เฉลิมพระเกียรติ

๑๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

เฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ* 



๑๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

*เลขาธิการ กปร. 

ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและ

พระบรมวงศ์ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ ให้

สามารถผ่านพ้นความทุกข์ยาก ตลอดจนได้วางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา

ที่เป็นตัวอย่าง หรือโครงการนำร่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะ

หน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับรัฐบาล จนถึงหน่วยปฏิบัติได้เรียนรู้แนวทางที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ดังนั้นพระราชดำริเป็นดังหยาดฝน

ที่ชโลมสู่แผ่นดินทำให้ปวงชนชาวไทยได้รับความชุ่มชื้น คลายจากความทุกข์ได้ 

 หากย้อนไปนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองสิริราช

สมบัติ ทรงเป็นประมุขของประเทศ และมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่ง

มหาชนชาวสยาม” ซึ่งแสดงถึงพระราชภารกิจที่ยิ่งใหญ่ โดยพระราชกรณียกิจ

ในด้านหนึ่งที่เป็นไปดังพระราชปณิธาน คือ งานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ในการช่วยเหลือราษฎรในคราวเสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จนกระทั้งปี 

๒๕๒๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ถือกำเนิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้น

เห็นควรมีหน่วยงานกลางประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ

สนองงานเป็นไปตามพระราชดำริได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

การช่วยเหลือราษฎรให้ตรงตามพระราชดำริ  

 นับจนถึงปัจจุบันงานด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น 

สิ่งแสดงถึงการทรงงานที่สร้างประโยชน์สุขต่อราษฎรได้อย่างมากมาย และมิได้

ลดลงตามกาลเวลา โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีการดำเนินงาน

จนถึงปัจจุบันสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎร แสดงถึงความสำเร็จจาก

พระราชดำริที่ส่งผลที่แท้จริงสู่ราษฎร โดยเห็นเป็นรูปธรรม อาทิ 

 • ราษฎรกว่า๙ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่อง 

  มาจากพระราชดำริ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมากจาก

พระราชดำริมากกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ ที่กระจายไปท่ัวทุกภมิูภาค ครอบคลุม

พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ ๑๙,๗๘๖,๐๐๒ ไร่ ใน ๙,๕๒๙ หมู่บ้าน 

๑๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



๑๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

มีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ๑,๐๒๓,๘๖๘ ครัวเรือน เป็นราษฎรจำนวน 

๙,๑๗๕,๐๑๗ คน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงห่วงใยพสกนิกรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งในราชอาณาจักร 

ในการเยี่ยมราษฎรนั้นเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จต้องเตรียมข้อมูลสภาพพื้นที่ ปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับราษฎร เพื่อพระราชทานพระราชดำริแก้ไขให้ราษฎรพ้นทุกข์ จนถึง

ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่าง ๆ ยังคงทำหน้าที่ใน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการมากกว่า ๙ ล้านคน  

 • เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ในฤดูแล้งถึงกว่า๔ล้านไร่

 หากมองถึงพื้นฐานการทำมาหากินของประชาชนชาวไทยแล้ว ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่พึ่งพิงธรรมชาติ ดังนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยที่

สำคัญในการประกอบอาชีพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านแหล่งน้ำ 

มีส่วนช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงพิจารณาให้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ทั้งขนาดเล็กเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระดับชุมชน จนถึงโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ในลักษณะลุ่มน้ำ ซึ่งการดำเนินโครงการในลักษณะใดนั้น พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาจากสภาพพื้นที่ ข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น 

ซึ่งการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำตามพระราชดำริจนถึงปัจจุบัน สามารถช่วย

พ้ืนท่ีการเกษตรให้สามารถมีน้ำใช้ในช่วงฤดแูล้งถึง ๔,๓๘๔,๐๔๒ ไร่ ทำให้

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการเกษตรฤดูแล้ง ไม่ต้องทิ้งพื้นที่เกษตรไป

ประกอบอาชีพอื่น ส่งผลให้ราษฎรอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข 



๒๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมปัญหาในทุกด้าน

 นอกจากด้านแหล่งน้ำที่เป็นเรื่องสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรแล้ว 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการพัฒนา ทรงเล็งเห็น

ว่าการพัฒนานั้นต้องมีลักษณะของการแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย พิจารณา

ต้นเหตุของปัญหาและแก้ปัญหาให้ตรงจุด ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมปัญหาทุกด้าน ดังแสดง

ให้เห็นได้จากข้อมลูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริปัจจุบันมีมากกว่า ๓,๐๐๐ 

โครงการ สามารถจำแนกตามจำนวนออกเป็นด้านต่างๆ คือ ด้านเกษตร ร้อยละ 

๑๒ ด้านส่ิงแวดล้อม ร้อยละ ๒๔ ด้านสาธารณสุข ร้อยละ ๑ ด้านส่งเสริมอาชีพ 

ร้อยละ ๗ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ร้อยละ ๓๖ ด้านคมนาคมและด้านสื่อสาร 

ร้อยละ ๓ ด้านสวัสดิการสังคม ร้อยละ ๔ และด้านอื่น ๆ ร้อยละ ๑๓ 

 • โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรมิกีารดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง

 การดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในส่วนที่สำนักงาน กปร. ประสาน

สนับสนุนนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตั้งสำนักงาน กปร. จนถึงปัจจุบัน โดย

เป็นโครงการท่ีสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ รวมท้ังเป็นการสนับสนุนโครงการท่ีดำเนินการ

อยู่และพัฒนาเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แห่งใน

แต่ละภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๑ นี้โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญโครงการหนึ่งได้ดำเนินการจนสามารถที่



จะใช้ประโยชน์ได้แล้ว คือ โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดพิษณุโลก ที่พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรใน

พื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย และลุ่มน้ำน่าน ให้มีน้ำเพื่อการเกษตร และช่วยบรรเทา

ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างได้ด้วย 

 พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ความตอนหน่ึงว่า “… ใน

การช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถ

ช่วยตนเองได้ต่อไป…” แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายในงานพัฒนาตามแนว

พระราชดำริท่ีต้องการให้ราษฎรสามารถช่วยตนเองให้ได้ ซ่ึงเป็นหลักการท่ีสำคัญ

ที่สุดในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนั้นในการ

ดำเนินงานโครงการนั้น ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการกระบวนการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่ต้น จนถึงการใช้ประโยชน์จากโครงการ ทำให้ท้ายสุดแล้วราษฎรสามารถ

ที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง  

 ปจัจบุนัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงครองสริริาชสมบตัมิากวา่ 

๖๐ ปแีลว้ พระราชกรณยีกจิดา้นการพฒันา มมีาตัง้แตเ่สดจ็ขึน้ครองราชย ์

โครงการตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากพระราชดำรยิงัคงยงัประโยชนแ์กร่าษฎร และ

ยังมีโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการที่ได้พระราชทานพระราชดำริมาอย่าง

ต่อเนื่อง นับว่าประชาชนชาวไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ไดน้ำพาสังคมไทยไปสู่

เป้าหมายแห่งการพึ่งตนเองไดในที่สุด 

๒๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

้ 



บทความ

๒๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

อำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี



๒๓วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

จจุบันกำลังมีความสนใจเกี่ยวกับการใช้ปุยเคมีแบบ “เสื้อสั่งตัด” 

แทนการแนะนำแบบ “เสื้อโหล” เพิ่มมากขึ้น แต่คำแนะนำปุ๋ยเคมี

แบบ “เสื้อสั่งตัด” หรือ “ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน” ยังมีขั้นตอนที่

เข้าใจยากที่ประชาชนหรือเกษตรกรทั่วไปจะเข้าใจได้ ข้าพเจ้าจึงได้พยายามฟัง

คำแนะนำจาก “ผู้รู้” หรือ “ช่างตัดเสื้อ” หลายท่าน รวมทั้งตรวจสอบกับคู่มือ

หลายเล่มแล้ว จึงได้เขียน “สรุปสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทย” ขึ้น เพื่อให้

หลายท่านได้เข้าใจเบ้ืองต้น ก่อนท่ีจะอ่านเอกสารคูมื่อต่างๆ เพ่ือศึกษารายละเอียด

เพิ่มเติมต่อไป 

สรุปสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทย

 ๑.	ชนิดของปุ๋ย มีดังนี้ 

  ๑.๑ ปุ๋ยเคมี 

  ๑.๒ ปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด) 

  ๑.๓ ปุ๋ยชีวภาพ 

  ๑.๔ น้ำหมักชีวภาพ 

  ๑.๕ ปุ๋ยชนิดอื่นๆ 

นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี

๋ 



 ๒.	การใช้ปุ๋ยข้าวโพด และข้าวในปัจจุบัน คือใช้ร่วมกันระหว่าง 

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 

  ๒.๑	ปุ๋ยเคม	ี

    ข้อด ี - มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูง 
     - ราคาถูก (เมื่อเปรียบเทียบต่อหน่วยอาหารพืช) 
     - หาซื้อง่าย 
     - ใช้สะดวก 
     - ได้ผลเร็ว 
    ข้อเสีย - ปุ๋ยที่ประกอบด้วยแอมโมเนีย ทำให้ดินเป็นกรด 
     - ไม่มีผลทำให้คุณสมบัติกายภาพดินดีขึ้น 
     - มีความเค็ม 
     - ผู้ใช้ต้องมีความรู้พอสมควร 
	 	 ๒.๒	ปุ๋ยอินทรีย์	

    ข้อด ี - ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติกายภาพของดินให้ดีขึ้น 
     - อยู่ในดินได้นาน 
     - ช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     - ส่งเสริมสิ่งที่มีชีวิตที่มีประโยชน์ในดิน 
     - มีจุลธาตุ 
    ข้อเสีย - มีปริมาณธาตุอาหารต่ำ 
     - ใช้เวลานานกว่าธาตุอาหารและเป็นประโยชน์ต่อพืช 
     - ราคาแพง(เมื่อเปรียบเทียบต่อหน่วยอาหารพืช) 
     - หายากถ้าต้องการใช้ปริมาณมาก 

     - ไม่สะดวกในการนำไปใช้ และใช้ในปริมาณมากต่อไร่ 

 ๓.	การเพิ่มอินทรียวัตถุในไร่นา	 จึงควรลดการเผาฝางและเศษพืช 
ไถกลบฟางและเศษพืชลงดิน ไม่นำออกไปทิ้งนอกแปลง และปลูกพืชตระกูล
ถั่วแซมหรือหมุนเวียน 

๒๔วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



 ๔.	การใชปุ้ย๋เคมไีมถ่กูวธิ	ีทำให้เสียค่าต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ปี ๒๕๔๘ 
ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีถึง ๓.๓ ล้านตัน คิดเป็นเงินมากกว่า ๓ หม่ืนล้านบาท ร้อยละ ๖๐ 
ของปุ๋ยเคมีใช้กับข้าว ถ้าชาวนาใช้ปุ๋ยถูกต้อง จะลดปุ๋ยและเงินลงได้กว่าครึ่งหนึ่ง 
หรือ ๘,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 

 ๕.	ปัจจุบันต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีทุกชนิด ราคากำหนดโดยพ่อค้านำเข้า 

 ๖.	ในประเทศไทยเคยมีโรงงานผลิตปุ๋ยประเภทไนโตรเจน แต่
ล้มละลายไปแล้ว มีวัตถุดิบปุ๋ยฟอสเฟตและโปรแคสเซียมบ้างเล็กน้อยในธรรมชาติ 

วิธีการใช้ปุ๋ยเคมี

 การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกวิธี (แบบสั่งตัด) มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๑.  ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน (สอบถามที่กรมพัฒนาที่ดินหรือคู่มือ
ตรวจสอบชุดดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

  ๒.  ตรวจสอบปริมาณ เอ็น-พี-เค ในดิน (โดยใช้ชุดตรวจสอบ เอ็น-พี-เค 
ในดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

  ๓.  ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ (มีตารางประกอบในคู่มือ) 

ข้อจำกัด

 ๑. วิธีการค่อนข้างยุ่งยากสำหรับชาวนา ชาวไร่ทั่วไป เจ้าหน้าที่ราชการ
ระดับพื้นที่ เช่น เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และหมอดิน น่าจะฝึกฝนให้ทราบ
วิธีการแล้วถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรอีกทอดหนึ่ง  

 ๒. ปัจจุบันแม่ปุ๋ยหายาก พ่อค้าเป็นผู้นำเข้า และในท้องตลาดอาจมี
การปลอมปน 

สรุป

	 ขอ้เสนอแนะในการนำไปใชใ้นศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดำร	ิโดยเจา้หนา้ทีค่วรใหค้ำแนะนำวธิกีารผสมปุย๋ตามผลการตรวจสอบ
ได	้ เฉพาะขา้วและขา้วโพด	 แตพ่ชือืน่ๆ	 เชน่	 มนัสำปะหลงั	 ออ้ย	 ยางพารา	
คงจะตอ้งใชว้ธิเีดมิไปกอ่น	 จนกวา่เจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยัหรอืกระทรวง
เกษตรและสหกรณจ์ะวิจัยหาวิธีการเพิ่มเติม	

๒๕วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



แนะนำโครงการ

จริย์ ตุลยานนท์* 

๒๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



๒๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ 

ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือที่

เรียกกันว่า “ฝั่งพระนคร” อยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง และ

พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เรียกกันว่า “ฝั่งธนบุรี” นั้นมีสภาพพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมเพราะอุดมด้วย

เรือกสวน ไร่นา ทั้งนี้พื้นที่ “ฝั่งพระนคร” เหมาะสมสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย  

แหล่งชุมชนและเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 

๖๐๐ ตารางกิโลเมตร อยู่บริเวณตลอดสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แผ่ขยาย

ออกไปทางด้านตะวันออกและตะวันตก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและพื้นที่เคยใช้ทำนา 

มีระดับพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๑.๐ - ๒.๐ เมตร กล่าวคือบริเวณ

ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาสูงประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร  

 จากการเกิดแผ่นดินทรุดในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต่อเนื่องกันมานับ

สิบๆ ปี ทำให้พื้นที่บางส่วนทางด้านฝั่งตะวันออกในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลมีระดับต่ำ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์วิจัย

สภาพน้ำท่วมบางโพ 

*กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. 



และบริเวณใกล้เคียง จึงทำให้พื้นที่นั้นๆ กลายสภาพเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ใน

ฤดูฝนน้ำจะท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน จนไม่สามารถระบายน้ำ

ออกได้ทันตามต้องการ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

อย่างมีระบบครบวงจร เพ่ือบรรเทาและแก้ไขความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง 

โดยให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางภาครัฐและเอกชนน้อยที่สุด 

 น้ำท่วมที่ปรากฏในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่บางครั้ง

มากจนถึงข้ันรุนแรง หรือบางคร้ังน้อยน้ัน ข้ึนอยูกั่บปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ี น้ำเหนือ

หลากในปริมาณมากและน้ำทะเลหนุน หากปีใดเกิดน้ำท่วมหนักและท่วมขังนาน

ก็จะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนต่างๆ และเขตเศรษฐกิจ

สำคัญของประเทศด้วยสาเหตุท่ีเกิดจาก ส่ิงกีดขวางทางระบายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการ

ตัดถนนสายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น หมู่บ้านจัดสรรที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด การถมคูคลอง

ซึ่งเป็นทางระบายน้ำตามธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ล้วนแล้ว

แต่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับมหานครใหญ่แห่งนี้ 

 ย้อนเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลในปี ๒๕๒๖ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคม 

รวมระยะเวลานานประมาณ ๓ เดือน เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำเหนือ ที่เกิดจาก

สายธารทั้ง ๔ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัด

นครสวรรค์ แม้จะมีเกณฑ์ปกติ หากทว่าจากบริเวณใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมา

จนถึงกรุงเทพมหานครกลับมีปริมาณฝนตกมากกว่าเกณฑ์ปกติ ท่ีสำคัญเน่ืองจาก

พายุโซนร้อน “เฮอร์เบอร์ท” ที่เกิดในช่วงวันที่ ๗-๑๑ ตุลาคม โดยที่พายุนี้

๒๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

สภาพน้ำท่วมหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 



๒๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ในแนวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครสวรรค์ 

รวมทั้งการเกิดพายุโซนร้อน “คิม” ซึ่งเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 

๑๗–๒๐ ตุลาคม ทำให้บริเวณภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานคร  

มีปริมาณฝนมากกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นสาเหตุทำให้สภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

ล้นตล่ิง และแนวคันก้ันน้ำเป็นช่วงๆ ขาด เร่ิมจากจังหวัดสิงห์บุรีจนถึงกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นมา อันเป็นระยะเวลาที่น้ำทะเลหนุนสงู ทำให้

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงกรุงเทพมหานคร ล้นคันก้ันน้ำเข้าท่วมพื้นที่บริเวณ

ริมตลิ่ง ทั้งทางฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเป็นระยะเวลานานกว่า

หนึ่งเดือน 

 เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ

พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพน้ำท่วมฝั่งพระนคร ด้วยเฮลิคอปเตอร์

พระที่นั่ง เพื่อวางแผนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมชลประทาน ซ่ึงมีผูเ้ขียนตำแหน่งขณะน้ัน วิศวกรใหญ่

ฝ่ายโยธา และทำหน้าท่ีประธานศนูย์แก้ไขสภาวะน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร พร้อมท้ัง 

คุณเล็ก จินดาสงวน  ตำแหน่งขณะนั้น นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ร่วม

ตามเสด็จ และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของราษฎร

ท่ีได้รับจากปัญหาดังกล่าว ทรงปรารถนาท่ีจะขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของราษฎร

ที่ได้รับในครั้งนี้ให้บรรเทาลงให้มากที่สุด นอกจากจะได้พระราชทานพระราชดำริ

ในการแก้ไขแล้ว ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรบริเวณพื้นที่ต่างๆ 

เช่น บริเวณทุ่งพระโขนง และทุ่งลาดพร้าว ทอดพระเนตรผลการดำเนินงาน

ทำนบชั่วคราวในคลองแสนแสบ 



โครงการเร่งระบายน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร  สภาพน้ำท่วมใน

เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และเขตบางขุนเทียน ในทุกพื้นที่ที่เสด็จฯ เข้าไปน้ัน

บางคร้ังต้องทรงลุยน้ำท่ีท่วมสงูเป็นระยะทางไกล เพ่ือไปยังจุดท่ีจะก่อสร้างอาคาร

ระบายน้ำ ก็ไม่เคยทรงย่อท้อพระราชหฤทัย และทุกพื้นที่ที่เสด็จฯ ไปนั้น  

ทุกครั้งจะมีราษฎรมารอเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อชื่นชมพระบารมี และสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นเสมือนพ่อ ที่รัก

และห่วงใยลูกทุกคนเสมอเท่าเทียมกัน    

 อนึ่ง ในวันเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสให้ผู้เขียนและ คุณเล็ก จินดาสงวน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาท กราบบังคมทูลรายงานถึงสถานการณ์น้ำและรับพระราชทานแนว

พระราชดำริในการแก้ไขปัญหา โดยในขั้นแรกให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมกันพิจารณาดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำในคลองแสนแสบ บริเวณ

ปากคลองบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเร่งด่วนที่สุด เพื่อชะลอ

การไหลของน้ำจากคลองธรรมชาติที่จะไหลลงคลองแสนแสบให้น้อยที่สุด  

 ช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วมหนัก และกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนว
พระราชดำรินั้น ทั้งผู้เขียน และคุณเล็ก จินดาสงวน ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานอาทิตย์ละ
สองถึงสามครั้งเป็นประจำ จนสถานการณ์คลี่คลายลง และแผนการดำเนินงาน
เป็นรูปธรรมชัดเจน เข้าสู่แผนปกติทั้งระยะสั้นระยะยาว ซึ่งนับเป็นมงคลสูงสุด
ของชีวิตที่ได้มีโอกาสปฏิบัติราชการถวาย และร่วมกันทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง 

๓๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

งานก่อสร้างทำนบบริเวณคลองแสนแสบ 



 ภายหลังจาก ให้เร่งการก่อสร้างทำนบก้ันน้ำในคลองแสนแสบเป็นลำดับ
แรกแล้ว ได้มีพระราชดำริสำคัญเห็นสมควร ให้ก่อสร้างคันกั้นน้ำ ความยาว
ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร พร้อมทั้งคันบังคับน้ำ เพื่อป้องกันน้ำในพื้นที่
เพาะปลูกนอกคันกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่เขตพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำ 
นอกจากนี้ยังมีพระราชดำริเห็นสมควรใหจ้ดัสรา้งสถานทีเ่กบ็นำ้ตา่งๆ ในพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งก็คือพื้นที่ “แก้มลิง” ในโครงการป้องกัน
น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ตอนที่1ทำนบกั้นน้ำในคลองแสนแสบตามพระราชดำริ

 ในการดำเนินงานนั้นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมชลประทาน 
กรุงเทพมหานครและกองกำลังรักษาพระนคร ทั้งนี้กรมชลประทานซึ่งเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนแก้ไขสภาวะน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่เกิดขึ้นใน ปี ๒๕๒๖ ได้เร่งดำเนินงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำใน
คลองแสนแสบ บริเวณปากคลองบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามแนวพระราชดำริเป็นลำดับแรก 

เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ แล้วเสร็จพร้อมใช้การได้ เมื่อวันที่ 

๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ เนื่องจากสภาพคลองแสนแสบ ในช่วงตั้งแต่คลองบางกะปิ 
จนถึงคลองตัน ตลิ่งมีระดับต่ำมาก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำจากคลอง
บางกะปิทางประตูระบายน้ำบางกะปิลงคลองแสนแสบได้เต็มที่ เมื่อก่อสร้าง
ทำนบกั้นน้ำในคลองสายนี้แล้ว จึงสามารถระบายน้ำจากคลองบางกะปิทาง
ประตูระบายน้ำบางกะปิลงคลองแสนแสบได้เต็มที่ตลอดเวลา ผลที่เกิดขึ้น น้ำ
ที่ท่วมบริเวณศูนย์วิจัย ลาดพร้าว บางกะปิ และบริเวณใกล้เคียง ลดลงได้
รวดเร็วขึ้น และสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

เรียงกระสอบทรายเสริมริมตลิ่งคลองแสนแสบ 
เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย 
แหล่งชุมชน 

เครื่องผลักดันน้ำ บริเวณ ประตูระบายน้ำ 
ปทุมวัน ทำหน้าที่ เร่งการระบายน้ำ 

ให้ไหลเร็วขึ้น 



 ทำนบกั้นน้ำในคลองแสนแสบ ลักษณะเป็นทำนบไม้กึ่งถาวร มีขนาด
ความสูง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร  พร้อมติดตั้งคันบังคับน้ำขนาดกว้าง 
๒.๕ เมตร จำนวน ๒ บาน บริเวณปากคลองบางกะปิ พร้อมทั้งปรับปรุงร่องน้ำ
คลองแสนแสบ และคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเพิ่มการระบายน้ำจากคลอง
บางกะปิลงสู่คลองดังกล่าว ป้อนให้กับสถานีสูบน้ำกรุงเกษมจากเดิมวันละ ๑.๒ 
ล้านลกูบาศก์เมตรเป็นวันละ ๑.๖ ล้านลกูบาศก์เมตร เพ่ือช่วยลดสภาพน้ำท่วมขัง
บริเวณดังกล่าวข้างต้นให้ลดลงได้อย่างรวดเร็ว และยังได้ก่อสร้างทำนบปิดคลองแปด
และคลองสามวา เพื่อชะลอน้ำจากคลองหกวาสายล่างและคลองรังสิตที่ไหล
ลงคลองแสนแสบให้น้อยที่สุด 

 นอกจากการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำในคลองแสนแสบแล้ว ยังมีงานปิด
ท่อระบายน้ำสองฝั่งคลองพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในช่วงตั้งแต่ทำนบคลอง
แสนแสบตามพระราชดำริจนถึงคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อป้องกันน้ำจากคลอง
แสนแสบไม่ให้เอ่อล้นเข้าไปตามท่อระบายน้ำและเพื่อใช้สูบน้ำจากบ้านเรือน
ชุมชนต่างๆ และน้ำฝน ในท่อระบายน้ำต่างๆ ทิ้งลงคลองแสนแสบ รวมทั้งได้
ทำการเสริมตล่ิงคลองแสนแสบ เฉพาะช่วงท่ีต่ำ ในช่วงต้ังแต่ทำนบคลองแสนแสบ
ตามแนวพระราชดำริ จนถึงคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง ซึ่ง
ดำเนินงานโดยกรุงเทพมหานคร และ กองกำลังรักษาพระนครเป็นผูใ้ห้การสนับสนุน 

 นอกจากนี้ ยังมีงานปรับปรุงขุดลอกคลองแสนแสบ ตั้งแต่ตัวทำนบ
คลองแสนแสบจนถึงคลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่ทำนบคลองแสนแสบตาม
แนวพระราชดำริ จนถึงคลองผดุงกรุงเกษม โดยการขุดลอกร่องน้ำที่ตื้นเขินมาก
และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตามความเหมาะสม เพื่อให้ทั้งสองคลองสามารถ
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สภาพน้ำท่วมหมู่บ้านเสรี ซึ่งน้ำท่วมสูง 
รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 



ระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งงานในส่วนนี้
ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กรุงเทพมหานครและกองกำลังรักษา
พระนคร  

 ทำนบคันก้ันน้ำคลองแสนแสบ พร้อมท้ังงานประกอบอ่ืนๆ แม้จะเป็นเพียง
แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หากด้วยพระเมตตาธิคุณ สถานการณ์น้ำที่ท่วมรุนแรงขณะนั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่แถวหมู่บ้านเสรีและมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งน้ำ
ท่วมสูงมาก รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ต้องใช้รถ ยีเอ็มซี ของทหาร มา
ให้บริการรับส่งราษฎรในพื้นที่แถบนั้น คลี่คลายลง เพราะไม่นานบริเวณพื้นที่
ดังกล่าวรถบรรทุกขนาดเล็กก็สามารถแล่นสัญจรผ่านไปมาได้ ชีวิตความเป็น
อยู่ของราษฎรเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ต้องทนอยู่กับสภาพที่มองไปทางไหนก็เห็น
แต่น้ำท่วม ซ้ำร้าย น้ำซึ่งท่วมขังเป็นเวลานานๆ เริ่มจะเป็นน้ำเน่าเสีย ทำร้าย
และทำลายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้คน  ทุกคนมั่นใจว่า ด้วยเดชะ
พระบารมี ชีวิตต้องคืนกลับสู่สภาวะอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นภายใน
ระยะเวลาไม่นาน        

 สำหรับการแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร ระยะยาวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างคันกั้นน้ำ
พื้นที่ฝั่งตะวันออก และการสร้างสถานที่เก็บน้ำ “แก้มลิง” ซึ่งจะได้นำ
เสนอในคราวต่อไป 
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ในความทรงจำ
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ารสารฉบับนี้ เราจะแนะนำให้รู้จักกับบุคคลหนึ่ง ที่หลายคนเคย

รู้จักหรือคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี ท่านติดตามถวายงาน พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎร โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นผู้หนึ่งที่สนองพระราชดำริ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาดินและ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น ดินพรุ ดินเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สำคัญ ๆ 

อีกหลายโครงการ ซึ่งล้วนมีประโยชน์กับเกษตรกร วันนี้ท่านจะมาถ่ายทอดชีวิต

ในวัยทำงาน มาให้พวกเราได้รับรู้กัน “นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์” อดีตอธิบดี

กรมพัฒนาที่ดิน  

*ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน 

นายชัยวัฒน์สิทธิ์บุศย์*



จุดเริ่มต้นของการทำงาน

 จบมาใหม่ ๆ ทำงานเป็นนักสำรวจดิน วินิจฉัยคุณภาพของดิน สมัยนั้น

จำได้ว่า ปี ๒๕๑๔ เพื่อน ๆ หลายคนที่บรรจุเข้าทำงานใหม่ เลือกไปประจำ

ในที่ใกล้ ๆ ในขณะนั้นหลายพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ยังไม่มีความปลอดภัย

ในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ผมไม่เคยไปภาคใต้มาก่อน จังหวัด

ใต้สุดที่ไปก็เพชรบุรี ทำงานครั้งแรกก็ไปอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส สำรวจดินทั่ว

ทั้งจังหวัดอยู่ ๓ ปี ทำให้รู้จักดินเป็นอย่างดี ในปี ๒๕๒๑ กรมพัฒนาที่ดินได้

เปิดศูนย์พัฒนาที่ดินนราธิวาสขึ้นในท้องที่อำเภอตากใบ มีคำสั่งแต่งตั้งให้

ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าศูนย์ที่นั่น รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงบำรุงดินและ

การอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อมาปี ๒๕๒๗ ย้ายไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

ทำงานด้านการศึกษา วิจัย เน้นในเร่ืองการจัดการดินเพ่ือการเกษตรโดยรับผิดชอบ

พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จนกระทั่งปี ๒๕๓๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ บริหารงานและประสานงานโครงการพระราชดำริ และ

ปี ๒๕๔๓ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒ กำกับดูแลการ

ดำเนินการของสถานีพัฒนาที่ดินและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุทองฯ ช่วงเป็น
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รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน บริหารและกำกับดูแลโครงการพระราชดำริทั้งหมด

ในส่วนของงานพัฒนาที่ดิน และดูแลงานกรมฯ ในพื้นที่ภาคใต้ ในปี ๒๕๔๘ 

เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และเกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๐  

เริ่มงานสนองพระราชดำริสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

 เป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯ แปรพระราชฐานประทับแรม

จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสนพระทัยเรื่อง

ดินพรุ ปี ๒๕๒๔ เดือนสิงหาคม ศูนย์พัฒนาที่ดินนราธิวาส ได้กราบบังคมทูล

เชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรงานทดลองด้านการปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืช ในครั้งนั้น

ได้ถวายรายงานเรื่องดินพรุ ข้อจำกัดและสภาพปัญหาในการพัฒนาพื้นที่พรุ   

 ในปี ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ได้พระราชทานพระราชดำริ

ให้หน่วยราชการต่าง ๆ ศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันในลักษณะผสมผสาน 

โดยให้ตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา เหมือนกับที่เขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต่อมาหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี (ปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปคัดเลือกพื้นที่ ตั้งศูนย์ฯ 

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสนองพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
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อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ต้ังอยูท่ี่บ้านพิกุลทอง อำเภอเมือง ห่างจากพระตำหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์ เพียง ๒ กิโลเมตร  พื้นที่ทั้งหมด ๕๐๐ ไร่ เศษ สภาพพื้นที่

เป็นนาร้าง น้ำขัง มีตัวแทนของดินที่มีปัญหาของพื้นที่ภาคใต้ คือ ดินอินทรีย์ 

ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งนักวิชาการใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาทดลอง เป็นพื้นที่

ตัวอย่างที่เกษตรกรเข้ามาดูและเรียนรู้ และนำต้นแบบของความสำเร็จไป

พัฒนาขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาเดียวกัน    

แนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

พระราชดำริ เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาพื้นที่พรุ และแนวทางการทำงานของ

ศูนย์ศึกษาฯ  

 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ มาศึกษาพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกัน  

 ศูนย์ฯ เป็นแหล่งที่รวมการศึกษา ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาได้ผล 

 เมื่อทำอะไรได้แล้วก็ให้ขยายผลการพัฒนาไป 

  ผูป้ฏบิตังิานในศนูยฯ์ จะตอ้งเปน็นกัวชิาการ และนกัสง่เสรมิ เมือ่มี

ใครเข้ามาในศูนย์ฯ จะต้องสามารถอธิบายให้ฟังได้เข้าใจ 

 พระราชดำริให้ กำหนดเขตพื้นที่พรุกับพื้นที่การเกษตรให้ชัดเจน 

เป็นที่มาของการโซนนิ่งพื้นที่ดินพรุ ซึ่งภายหลังได้แบ่งเขตพื้นที่พรุสองแสน 
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หกหมื่นกว่าไร่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสออกเป็น ๓ เขต คือ เขตป่าสงวน เขต

อนุรักษ์ และเขตพัฒนา โดยในแต่ละเขตกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน 

นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริ และติดตาม

การดำเนินงานโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่ง คือ โครงการแกล้งดิน  

 ให้ลองศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินเปรี้ยวว่ามี

การเปลีย่นแปลงอยา่งไร โดยทำดนิใหแ้หง้และเปยีกสลบักนัไป เหมอืนกบัแกลง้

ให้มันเปรี้ยว วิธีการเช่นนี้ทำให้ทราบและได้เห็นว่าดินเปรี้ยวมีกระบวนการ

เกิดอย่างไร และรับสั่งต่อว่า “เมื่อเปรี้ยวสุดแล้ว ให้พัฒนาจากจุดที่เปรี้ยว

มากที่สุด หาวิธีการแก้ไขเพื่อการเกษตร” เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถึงดินพรุว่า  

ดินชั้นล่างมีสารประกอบของกำมะถันอยู่ ถ้าแห้งจะเกิดกรดกำมะถัน  พระองค์

ได้พระราชทานพระราชดำรัสความว่า “ถา้อยากรูว้า่มนัเกดิอะไรขึน้ กใ็หเ้อานำ้

ออกไป และปั๊มน้ำเข้า และทดลองปลูกพืช” ดังนั้นจึงได้นำแนวพระราชดำริ

ทั้งหมดไปศึกษา ทดลอง จนกระทั่งได้รูปแบบการจัดการดินเปรี้ยวจัด ที่สามารถ

นำไปใช้ในพื้นที่ดินเปี้ยวจัดที่อื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังรับสั่งเรื่องโครงการแกล้ง

ดินว่า “โครงการแกล้งดิน ให้ศึกษาแค่ ๓ ปีนะ เพื่อนำไปใช้ที่บางนรา 

บ้านโคกอิฐ - โคกใน ลุ่มน้ำปากพนัง หรือแม้แต่จังหวัดนครนายก”  

๓๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑
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พระราชดำริสู่การปฏิบัต ิ 

 พระราชดำริที่ได้พระราชทาน ล้วนก่อเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งสิ้น 

โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินพรุ โครงการแกล้งดิน 

เป็นรูปแบบของการพัฒนาดินเปรี้ยวของประเทศไทย ที่นักวิชาการได้นำไปใช้

ประโยชน์  นอกจากนี้ยังมีโครงการพระราชดำริ อีกหลายโครงการ อาทิ  

 • โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ช่วยเหลือราษฎร

ในพื้นที่ภาคใต้ ให้สามารถทำการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวได้ 

 • การยกร่องดินเปร้ียวเพ่ือปลกูพืช จากพระราชดำริ นำดินบนซ่ึงเป็นดินดี

ไว้ตรงกลางที่ปลูกพืช ดินล่างซึ่งเป็นดินเปรี้ยวไว้ด้านนอก เรื่องนี้พระองค์

รับสั่งกับผมเลย เป็นประโยชน์มาก ปลูกพืชได้หลายชนิด 

 • การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ เดิมบ้านเราไม่เคยปลูกในพื้นที่พรุ 

เริ่มทดลองปลูกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ทดลองปลูกบนพื้นที่

ดินเปรี้ยวและดินอินทรีย์ พื้นที่ ๘ ไร่ พบว่าเจริญเติบโตดี ปลูก ๓ ปี ได้

ผลผลิต เม่ือศึกษาจนได้คำตอบ จากน้ันขยายผลไปพรุบาเจาะ ปัจจุบันการปลกู

ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ลุ่มภาคใต้ขยายพื้นที่ออกไปกว้างขวาง โดยใช้วิธีการขุด

ยกร่องและแนวทางการขยายผลมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 



 พระราชดำริให้ตั้งโรงสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์ม โดยทำต้นแบบเล็ก ๆ 

มีรับสั่งว่า “โรงงานปาล์มมีแต่โรงงานใหญ่ ๆ ลองทำเล็ก ๆ ดูสิ” ตอนนั้น

ทางศูนย์ฯ ก็ใช้แรงงานคน เพราะมีผลผลิตจากพื้นที่เพียง ๘ ไร่ ที่นี่เสมือน

เป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้าน ข้อดีของการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ คือ     

มีการศึกษาก่อน ศึกษาทุกด้านอย่างถ่องแท้ จากน้ันนำไปสาธิตทดสอบ ใช้วิธีการ

แบบบูรณาการในการทำงาน  ได้ผลเป็นอย่างไรบันทึกไว้  หากประสบผลสำเร็จ

ก็ให้นำไปขยายผล หมูบ้่านรอบศนูย์ฯ เป็นเป้าหมายแรก จากน้ันสูพ้ื่นท่ีเกษตรกร

ทั่วไป สำหรับการศึกษาที่ไม่ได้ผลให้จดบันทึกไว้   

ความประทับใจที่ ได้สนองพระราชดำริ

 สิ่งที่เป็นความประทับใจของผมคือ มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ หลายครั้ง ซึ่ง

ตอนที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นั้น พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งว่า “มาที่ศูนย์ฯ นี่ ไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้าใช่ไหม” 

การทรงงานของพระองค์เหมือนนักวิชาการคือ ต้องศึกษาด้วยพระองค์เอง มีอยู่

วันหนึ่งฝนตกหนักมาก ตอนนั้นประมาณ ๕ โมงเย็น ผมอยู่บ้านพักในศูนย์ฯ 

มีโทรศัพท์เข้ามาถามว่า ผอ. ศูนย์ อยู่ไหม ให้ไปคอยที่หน้าประตู ในหลวงจะ

เสด็จฯ มาดูหญ้าแฝก  ตอนนั้นยังคุยกับคุณเกรียงศักดิ์ หงษ์โต หัวหน้ากลุ่ม

วิชาการ (ปัจจุบันท่านเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ว่า ไม่รู้ใครมาอำหรือ
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เปล่าว่าในหลวงจะเสด็จฯ มา พวกเราไปรอรับเสด็จหน้าประตูรั้ว พระองค์เสด็จฯ 

มาจริง ๆ ขบวนรถตามก็มีไม่กี่คันหรอก มีรับสั่งว่า “จะมาดูหญ้าแฝกทำงาน 

ซึ่งจะต้องทำงานตอนฝนตก ดูว่าหญ้าแฝกยึดดินได้อย่างไร” ซึ่งเป็นความ

ประทับใจไม่รู้ลืม พระองค์ทรงละเอียดมาก ตอนนั้น ปี ๒๕๓๕ เราเพิ่งจะเริ่ม

รู้จักการปลูกหญ้าแฝก ยังไม่เข้าใจเรื่องหญ้าแฝกสักเท่าไร ซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูด

หรือถามนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินอยู่เสมอว่า ตอนฝนตกเคยออกไปดหูญ้า

แฝกกันบ้างไหม  

 หลังจากดแูปลงหญ้าแฝกเสร็จ ก็เสด็จฯ ไปท่ีแปลงแกล้งดิน มีรับส่ังว่า 

หากนักข่าวมาก็ให้ทำข่าวโครงการแกล้งดิน วันนี้จะแกล้งดิน ซึ่งก่อนหน้านี้

ไม่มีหมายกำหนดการมาก่อน อีกวันก็คือ พวกเราไปคอยรับเสด็จ ท่ีหน้าพระตำหนักฯ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว เสด็จฯ กลับจากการเสด็จฯ ไปเย่ียมราษฎร ผ่านหน้า

ศูนย์ฯพิกุลทอง ทรงเลี้ยวเข้ามา แทนที่พวกเราจะอยู่รอรับเสด็จกับต้องขับรถ

ตามพระองค์เข้ามา มีรับสั่งว่า พระองค์ชอบศึกษา อยากรู้อะไรก็ศึกษา 

อยากให้ศูนย์ทำอะไรก็ให้ทำ ทำไม่เหมือนคนอื่นเขาทำ เช่น โครงการ

แกล้งดิน ที่ไม่มีใครเขาทำ และที่สวนจิตรลดา อยากให้ทำอะไรก็ทำ และที่

ศนูย์ศึกษาฯ น้ีก็เหมือนกัน ไม่อยากให้เหมือนราชการท่ีจะทำอะไรก็มีข้ันตอนมาก 

๔๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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งานค้นคว้าวิจัยอาจมีผลเป็นบวก และเป็นลบ หากเป็นบวกก็นำไปขยายผล 

ถ้าเป็นลบก็บันทึกไว้ ไม่ต้องไปทำ และมีรับสั่งว่า หน่วยงานวิจัยน่าจะเป็น

หนว่ยงานของรฐั เพราะตอ้งมกีารลงทนุ จะใหเ้กษตรกรมาทำไมไ่ด ้ จะเห็น

ได้ว่าพระองค์ทรงมองอะไรระยะยาว มององค์รวม ไม่ว่าดิน น้ำ พืช คน ข้อมูล

จะต้องศึกษาให้ถูกวิธี ให้สมบูรณ์ก่อน ก่อนที่จะไปดำเนินการ ในส่วนตัวคิดว่า

ตัวอย่างเหล่านี้ หน่วยงาน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น่าจะไปดำเนินการ 

โดยทำเป็นศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนำแนวคิดของพระองค์ไป

ดำเนินการ ขอเนน้ยำ้วา่ตอ้งทำอยา่งบรูณาการ ซ่ึงผมก็พดูตลอดว่า เรามีศนูย์

ศึกษาการพัฒนา ๖ แห่ง กระจายอยู่ตามภูมิภาคของประเทศ ให้ศูนย์บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยี นำตัวอย่างของศูนย์ศึกษาไปใช้ คือมีแผนงานเป้าหมาย 

งบประมาณที่ชัดเจน ดำเนินงานแบบบูรณาการ ทำเช่นนี้ให้ครบทุกจังหวัด 

การนำวิธีการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมาใช้ในการพัฒนาด้าน

การเกษตร เป็นการน้อมนำและเดินตามรอยพระยุคลบาทอย่างแท้จริง  

 โครงการทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการผสมผสาน การใช้ทรัพยากร ดิน 

น้ำ พืช คน สัตว์อย่างพอเหมาะพอเพียง โดยเฉพาะการนำแนวทางทฤษฎีใหม่

มาใช้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ในพื้นที่ภาคใต้ได้ผลดีมาก  
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 ต้ังแต่ผมรับราชการจนกระท่ังเกษียนอายุราชการ พบว่าตนเองและเพ่ือน

ร่วมงานที่ผ่านการทำงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนามานั้น จะได้รับการฝึกฝนการ

ทำงานร่วมกัน สามารถบริหารงานได้อย่างบูรณาการและพบว่าการทำงานไม่

สามารถทำได้คนเดียว หรือหน่วยงานเดียว ที่จะได้ผลสำเร็จ ซึ่งผู้บริหารหลายๆ 

หน่วยงาน อาทิ อธิบดีกรมชลประทาน (นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์) และ

เลขาธิการ สปก. ท่ีผ่านการทำงานจากศนูย์ศึกษาการพัฒนา จะสามารถผสมผสาน

แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติ จนสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้  

 ดังนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการ

ท่ีส่งผลให้การปฏิบัติงานสามารถบรูณาการและประสานการทำงานได้เป็นอย่างดี 

 และทีผ่มจำไดไ้มล่มืกค็อื พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงชืน่ชม

การทำงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังพระราชดำรัสความว่า 

“ศูนย์พิกุลทองนี่ ศึกษาแล้วได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะเรานำไป

ขยายผลได้มาก” ในครั้งนั้นทรงขอบใจข้าราชการที่ร่วมกันทำงาน 

 



ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา

ศุภรัชต์  อินทราวุธ* 
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นยามเช้าเมื่อเราตื่นขึ้นมาด้วยความสดใส สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าวัน

เวลาได้ผันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็คือ สายลมหนาวที่พัดผ่านมากระทบ

ผิวกายให้รู้สึกถึงความเย็นสบาย ความสดชื่นของเหมันต์ฤดู ฤดูกาลที่

ใคร ๆ หลายคนรอคอย และก็เป็นฤดูกาลที่อีกหลายคนได้เก็บสัมภาระเตรียม

ออกเดินทางไปสัมผัสความหนาวเย็น ซ่ึงท่ีหมายส่วนใหญ่ของผูค้นก็คือภาคเหนือ 

ดินแดนแห่งสายลมหนาวและดอกไม้บาน 

 การเดินทางท่องเที่ยวในภาคเหนือนั้น ปัจจุบันค่อนข้างสะดวกสบาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ หัวเมืองสำคัญของดิน

แดนล้านนา ด้วยระยะทางเพียงแค่ ๖๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์

ประมาณ ๖ – ๗ ชั่วโมง หรือ ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที เมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน 

ท่านก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คน ทิวทัศน์ บรรยากาศรอบตัวที่สวยงามและ

เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีของผู้คน คอลัมม์ท่องเที่ยวเชิงพัฒนาฉบับนี้ จึงขอเชิญ

ท่านร่วมเดินทางไปกับเรา ขับรถเลาะเลี้ยวเที่ยวเมืองเชียงใหม่แล้วไปเชียงราย 
*เจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน กปร. 



เริ่มต้น...การเดินทาง

 เมื่อทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ในบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่แล้ว 

การเดินทางเพื่อเริ่มต้นค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ก็เริ่มขึ้นด้วยการขับรถเดินทาง

ไปยังเส้นทางเชียงใหม่ – ฝาง (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๐๗) เพ่ือเดินทางข้ึน

สูทิ่ศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว 

อำเภอไชยปราการ และเข้าสูอ่ำเภอฝาง อดีตหัวเมืองสำคัญของอาณาจักรล้านนา 

อำเภอที่มีเขตแดนอยู่ใกล้ชิดติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเอ่ยถึงอำเภอฝาง

หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนัก แต่หากเอ่ยถึงสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง

หลายคนคงต้องรูจั้กเป็นอย่างดี อย่างน้อยหากสนใจติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ

ในฤดูหนาว ก็คงจะได้ยินผู้ประกาศข่าวเอ่ยถึงบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี

ความหนาวเย็นเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ท้ังยังเป็นดินแดนในฝันท่ีใครหลายคน

ต้องการเดินทางไปชมสภาพทิวทัศน์อันสวยงาม บรรยากาศในฤดูหนาวที่สุด

แสนจะโรแมนติก อีกทั้งยังได้ลิ้มรสผลไม้และพืชผักเมืองหนาวที่หารับประทาน

ได้ไม่ง่ายนักในพ้ืนท่ีราบ แต่หลายท่านคงจะยังไม่ทราบว่าตามเส้นทางท่ีจะเดินทาง

ขึ้นสู่สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๔๙) นั้น 

ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ข้างเส้นทางนั้นคือ 

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตั้งอยู่ที่

ตำบลแม่งอน โครงการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ๒๕๕๐ เมื่อครั้งที่ราษฎรได้ประสบภัย

จากดินถล่มและอุทกภัย ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของ

ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก และที่สำคัญคือ โรงงานอาหารสำเร็จรูปของมูลนิธิ

โครงการหลวง ซึ่งเป็นโรงงานอาหารหลวงสำเร็จรูปแห่งแรกของประเทศไทยที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับราษฎร ได้รับความเสียหาย

จนไม่สามารถใช้การได้ ดังน้ัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎร

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมทั้งบูรณะปรับปรุงโรงงานอาหารหลวง

สำเร็จรปูให้สามารถใช้การได้ พร้อมท้ังจัดทำพิพิธภัณฑ์เพ่ือรวบรวมประวัติศาสตร์

อันสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ขององค์พระประมุขอันเป็นที่รักยิ่งของชนชาวไทย 

 เมื่อท่านย่างก้าวเข้าสู่ดินแดนของตำบลแม่งอน ท่านจะได้สัมผัสกับ

สภาพวิถีชีวิตของราษฎรท่ีแม้ว่าจะแตกต่างกันด้วยศาสนาท่ีนับถือ ซ่ึงประกอบด้วย

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม แต่ชีวิตของผู้คนในชุมชนไม่เคย

แตกแยกในทางกลับกันกับมีความสามัคคีอย่างแนบแน่นในชุมชน โดยจะเห็น

ได้จากการมีส่วนร่วมกับทางราชการในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าไปพัฒนาหมู่บ้าน

อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์เห็นผลอย่างชัดเจน นอกจากวิถีชีวิตที่น่าชื่นชม

ของผู้คนในท้องถิ่นแล้ว ผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาลที่ควรจะซื้อหาเพื่อ

การบริโภคหรือเป็นของฝากก็คือ สตรอเบอรี่ ที่มีทั้งผลสดและผลสตรอเบอรี่

อบแห้ง หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า แม่งอนในอดีตน้ันเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอร่ี

ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย

ในอดีต จึงทำให้การปลูกสตรอเบอรี่กลับหดหายไปด้วย ดังนั้น การกลับมาของ

สตรอเบอรี่ฝางครั้งนี้ จึงมีความหมายสำคัญยิ่งของราษฎร แต่ด้วยทักษะและ

ความชำนาญในการปลูกสตรอเบอรี่ของราษฎรที่มีอยู่เดิมนั้น ประกอบกับ

ความต้ังใจของส่วนราชการท่ีเข้ามาส่งเสริมราษฎร จึงม่ันใจได้ว่าสตรอเบอร่ีฝาง

จะกลับมาสู่ความนิยมของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง 

 เมื่อฟ้า...มาห่มปก

 หลังจากชิมรสชาติอันแสนอร่อยของสตรอเบอร่ีแม่งอนกันจนหนำใจแล้ว 

เราก็ออกเดินทางกันต่อตามเส้นทางฝาง – แม่อาย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

๑๐๘๙) ทันทีท่ีเข้าสูเ่ขตตำบลแม่สาวให้สังเกตป้ายด้านขวามือท่ีนำทางท่านสูพ้ื่นท่ี

โครงการบา้นเลก็ในปา่ใหญด่อยฟา้หม่ปกตามพระราชดำร ิ เพียงระยะทาง

ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จากถนนสายฝาง – แม่อาย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

๑๐๘๙) บนถนนลูกรังที่ลัดเลาะผืนป่าผ่านทิวเขาและแมกไม้ ซึ่งก่อให้เกิด

บรรยากาศที่สวยงามตามฤดูหนาวที่กำลังมาเยือน ช่วยให้การเดินทางดูเสมือน

ไม่ไกลอย่างที่คิดไว้นักเพียงไม่กี่อึดใจเราก็ถึงพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ฟ้าห่มปกตามพระราชดำริ 

 โครงการบา้นเลก็ในปา่ใหญฟ่า้หม่ปกตามพระราชดำร ิ ต้ังอยูใ่นเขต

อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๔๐๐ 

เมตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริ 

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำราษฎรชาวไทยภูเขา จำนวน ๔ เผ่า 

ประกอบด้วย เผ่าปกากะญอ เผ่ามูเซอ เผ่าอาข่า และเผ่าลีซอ ที่ประสบปัญหา

ขาดที่ดินทำกินเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ

ให้ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน

๔๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารให้กับราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ร่วมกันอนุรักษ์ปก

ปักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป โดยยึดหลักการในการดูแลชีวิตความ

เป็นอยูข่องราษฎรตามพระราชดำริในลักษณะของ “คนอยูคู่ก่บัปา่” อย่างย่ังยืน 

การดำเนินงานสนองพระราชดำริดังกล่าวนั้น ได้ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ ๗ ผลจาก

การพัฒนาได้เกิดขึ้นชัดเจนและเป็นรูปธรรม ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง 

ดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง และร่วมดูแลผืนป่าอันเป็นบ้านหลังใหญ่ของเขาได้

อย่างดี ทั้งยังมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจากการ

บริโภค ตลอดจนมีสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนราชการได้เข้าไปส่งเสริม

เพื่อสร้างรายได้เสริมให้ราษฎรอีกทางหนึ่ง 

 นอกจากท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชนเผ่า รวมทั้งอุดหนุนสินค้า

ของพี่น้องในโครงการแล้ว สำหรับท่านที่รักการผจญภัย ทางโครงการได้จัด

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งท่านจะได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ในผืนป่าต้นน้ำ

ที่สำคัญก็คือบริเวณยอดดอย จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง

ในประเทศไทย บนความสูงประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยทาง

โครงการได้จัดพื้นที่กางเต้นท์ไว้รองรับผู้มาเยือนเป็นอย่างดี สอดคล้องกับสภาพ

ธรรมชาติ หากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ โทร ๐๕๓ –๒๑๙-๘๔๐, ๒๘๑-๓๙๐ อากาศดีเช่นนี้ควร

ประสานงานแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันความผิดหวัง 

ดอยตุง...พระราชปณิธานสู่พี่น้องบนที่สูง

 กลับเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๙ อีกครั้ง ครั้งนี้เราจะเดินทาง

เข้าสูจั่งหวัดเชียงรายทางอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใช้เวลาประมาณ ๑ ช่ัวโมง 

๓๐ นาที ท่านก็จะเดินทางถึงจังหวัดเชียงราย จังหวัดเหนือสุดในสยาม และหาก

เอ่ยถึงเชียงรายในวันน้ีคงจะต้องกล่าวถึง โครงการพฒันาดอยตงุ (พืน้ทีท่รงงาน) 

อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ ซ่ึงต้ังอยูท่ี่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หาก

ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี ๒๕๓๐ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

สมเด็จย่าแห่งชนชาวไทยได้มีพระราชดำริท่ีจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎร

ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ดอยตุง จากการที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพ

ป่าไม้ที่ถูกทำลายอย่างต่อเนื่องจนไม่มีสภาพที่จะเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญ

ประกอบกับพื้นที่ดอยตุงนั้น เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดน ซึ่งมักจะมีปัญหา

การขนส่งยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นภัยร้ายแรงที่ค่อย ๆ 

ก่อตัวขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นภัยที่สำคัญของ

ชาติไทย ดังพระราชกระแสรับสั่งว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง”

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรร่วมกับการฟื้นฟู

สภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการดำเนินงานด้วยความ

อุตสาหะของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่ต้องการพัฒนาผู้คนบนดินดอยตาม   

พระราชปณิธานของสมเด็จย่าจวบจนวันนี้นับเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ชีวิตใหม่ที่

๔๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



ย่ังยืนของพ่ีน้องบนดอยตุงก็ได้รับการดแูลมาอย่างต่อเน่ืองได้เกิดผลอย่างแจ่มชัด 

ทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษา มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขอนามัยที่

ครบถ้วน รวมทั้งมีความสุขตามอัตภาพ และที่สำคัญทุกคนมีความเป็นคนไทย

ที่สำนึกในพระมหากรุณาที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือจนทุกคนบนดินดอย

ได้มีวันนี้ 

 การเดินทางเข้าชมโครงการในปัจจุบันสามารถเดินทางได้โดยใช้ถนน

พหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข ๑) มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สาย เมื่อผ่านแยกอำเภอ

แม่จันประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๘๗๒ จะพบกับทางแยกเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

ซึ่งเส้นทางในช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากเป็นการเดินทาง

ขึ้นสู่ที่สูง สภาพถนนจึงมีลักษณะคดเคี้ยวและลาดชัน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

จากถนนพหลโยธิน ท่านก็จะพบกับพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง อาคาร

พระราชประวัติสมเด็จย่า ณ ที่แห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่ทำให้ท่านได้เห็นถึง 

พระราชปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการท่ีจะให้ 

การช่วยเหลือ ให้โอกาสผูค้นบนพ้ืนท่ีสงูซ่ึงพวกเขาก็คือ ส่วนหน่ึงของประเทศไทย 

 แล้วเสร็จจากการเดินทางเยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง 

และหอพระราชประวัติแล้ว ขอเชิญทุกท่านเดินทางมายังศูนย์ผลิตและจำหน่าย

งานมือ บริเวณบ้านห้วยขุ่น ซึ่งเป็นเส้นทางก่อนที่ท่านจะขึ้นดอยตุง ท่านจะพบ

กับผลิตภัณฑ์เซรามิค เส้ือผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม งานหัตถกรรมต่างๆ รวมถึงของท่ีระลึก 

ซึ่งผลิตโดยฝีมือของราษฎรในพื้นที่โครงการ ภายใต้การดูแลของโครงการพัฒนา

ดอยตุงฯ ที่ช่วยให้ความรู้ ตลอดจนคำแนะนำต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 

ภูชี้ฟ้า...มีอะไรมากกว่าที่คุณรู้จัก

 นอกจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ แล้ว คอลัมม์ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา

ขอแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจในการเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่งคือ โครงการพัฒนา

เพื่อความมั่นคงดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อำเภอเวียงแก่น จังหวัด

เชียงราย หากพูดถึงชื่อโครงการอาจจะดูเป็นทางการไปบ้าง แต่หากพูดถึงภูชี้ฟ้า 

หลายท่านคงจะร้องอ๋อและคงจะเป็นสถานที่ที่ใคร ๆ ตั้งใจจะไปเยือนในวันใด

วันหน่ึง โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิฯ นับเป็น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ 

เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร

อาสาสมัครชาวไทยภูเขาและราษฎรอาสาสมัครกองหนุน บริเวณบ้านร่มฟ้าทอง 

อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และได้พระราชทานพระราชดำริกับแม่ทัพภาคท่ี ๓ 

ให้จัดทำโครงการศิลปาชีพ เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้กับอาสาสมัคร

และครอบครัว ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง

ฟาร์มตัวอย่างในพ้ืนท่ีโดยใช้ช่ือว่า โครงการทดลองเลีย้งแกะและสตัวป์กีบา้น

ร่มฟ้าทอง โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับราษฎรในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในฟาร์มในลักษณะของการจ้างแรงงาน ซึ่งนอก

๔๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



เหนือจากรายได้จากการเข้ามาเป็นแรงงานในฟาร์มแล้ว ราษฎรยังจะได้ซึมซับความรู้
และมีความชำนาญในการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งราษฎรสามารถนำความรู้ที่ได้รับ
กลับไปประยุกต์ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยให้
ราษฎรสามารถพ่ึงตนเองได้อันจะส่งผลให้ชุมชนบนท่ีสงูเกิดความเข้มแข็งในท่ีสุด 

 การเดินทางไปยังโครงการพฒันาพืน้ทีด่อยยาว ดอยผาหมน่ ดอยผาจฯิ 
สามารถเดินทางไปได้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๐ เม่ือผ่านอำเภอเทิง
ไปจะมีป้ายบอกถึงเส้นทางการขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๕๕) 
สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางบนดอย การเดินทางอาจต้องใช้ความชำนาญใน
การขับข่ีและความระมัดระวัง เน่ืองจากสภาพเส้นทางค่อนข้างคดเค้ียวและสงูชัน 
เมื่อเดินทางถึงบ้านร่มฟ้าทอง ท่านสามารถชมผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอมือ
ได้ท่ีศนูย์ศิลปาชีพบ้านร่มฟ้าทอง หรือจะเดินทางไปเย่ียมโครงการทดลองเล้ียงแกะ
และสัตว์ปีกบ้านร่มฟ้าทอง ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร 
หรือหากชอบไม้ดอกบนที่สูง ก็อาจจะเดินทางไปชมที่ศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูง 
ท่านจะได้ชมทิวไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ซึ่งเปล่งสีสันงามจับตาอยู่บนดอย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกทิวลิป ซึ่งเติบโตและออกดอกสวยงามในช่วงเดือน
ธันวาคม – มกราคมของทุกปี และสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือ ใน
ช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ของทุกปีบนดอยจะเต็มไปด้วยดอกนางพญาเสือโคร่งหรือ
ดอกเสี้ยวขาว ซึ่งเป็นไม้ป่าประจำถิ่น ออกดอกบานสะพรั่งขาวไปทั่วทั้งดอย 
ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมทุกปี 

 การทอ่งเทีย่วโดยการขบัรถยนตล์ดัเลาะไปตามเสน้ทางของจงัหวดั
เชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย จึงเป็นเส้นทางใหม่ที่น่าเดินทางเพื่อพบกับ
วิถีชีวิต ชมุชน และวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ไม่เคยแตกแยกของผู้คนบน
พืน้ทีส่งู ประสบการณใ์หม ่ๆ จงึเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งบนเสน้ทางนี ้อาจจะ
เป็นเส้นทางที่ใครหลายคนไม่เคยนึกถึง แต่หากลองเดินทางดูท่านจะรู้ว่า
เมืองไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด...หนาวนี้อย่าลืมชวนคนข้างกายคุณไป
สัมผัสกับความแปลกใหม่ในชีวิตนะครับ 

๕๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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ประชาหน้าใส

๕๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

ากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประจักษ์แจ้งในทุกข์
ของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมที่ไม่ได้ผลอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในแต่ละพื้นที่  
แต่ในขณะท่ีบางพ้ืนท่ีกลับต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม ด้วยเหตุน้ีจึงได้พระราชทาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรเสมอมา โดยเฉพาะ
ในเรื่องแหล่งน้ำ ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงสามารถ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน  และแม้ว่าปัจจุบัน
การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรยังพื้นที่ต่างๆ จะลดน้อยลงแต่การ
พระราชทานความช่วยเหลือมิได้ลดน้อยลงเลย หากเมื่อราษฎรเดือดร้อน และ
ร้องขอพระราชทานความช่วยเหลือ ก็จะทรงพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎร
ทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ทำให้ราษฎรในหลายพื้นที่*เจ้าหน้าที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. 

วิไล  หมอกอรุณ* 



ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือตามความต้องการของราษฎร มีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึนหลังจากผ่านความทุกข์ยาก ดังเช่น ราษฎรบา้นหว้ยคต บา้นหนองตาจอน 
ตำบลทุง่หลวง จงัหวดัราชบรุ ีและราษฎรตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำสำหรับทำเกษตรกรรม 
เมื่อได้รับพระราชทานความช่วยเหลือให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรชีวิตก็
เปลี่ยนไปมีรายได้ที่ดีขึ้น 

 ชาวบ้านกว่า ๑๖ หมู่บ้าน ๑๐๐ กว่าครอบครัวของตำบลทุ่งหลวง 
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ต้องทนกับสภาพพื้นดินที่แห้งแล้งมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งพื้นที่ไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้ ชาวบ้านต้อง
ออกไปรับจ้างยังที่ต่าง ๆ นายจิตต์ เอี่ยมทอง ราษฎรหมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง 
เป็นอีกรายหน่ึงท่ีต้องเผชิญกับปัญหาความแห้งแล้ง ทุกคนต่างหวังพ่ึงพาธรรมชาติ 
หากปีใดฝนตกมากก็พอที่จะทำการเกษตรได้ หากปีใดฝนแล้งก็ต้องออกไปหา
งานทำที่อื่น นายจิตต์ จึงได้ปรึกษากับชาวบ้าน ทำอย่างไรจึงจะมีน้ำไว้เพื่อ
การเพาะปลูก เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงมีลำห้วยยาวประมาณ ๕ 
กิโลเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑ กิโลเมตร สามารถท่ีจะพัฒนา
เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อส่งมายังพื้นที่การเกษตรได้ โดยเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ ได้ทำหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ บ้านห้วยคต 
และฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอน หมู่ที่ ๑๐ และ ๑๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยคตและ
ฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอน ไว้เป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เพ่ือเก็บ
กักน้ำใ่นช่วงฤดฝูนไว้ใช้ในช่วงฤดแูล้ง  จากพ้ืนท่ีที่เคยแห้งแล้งแตกระแหงก็ชุ่มชื้น
อีกคร้ัง ทุกครอบครัวไม่ต้องรอความหวังจากธรรมชาติอีกแล้วสามารถปลกูพืช ผัก 
ได้ตลอดทั้งปี วันนี้บ้านหนองตาจอนและบ้านห้วยคตได้พลิกฟื้นผืนดินที่เคย
แห้งแล้งให้ชุ่มชื้น เพื่อให้ต้นไม้น้อยใหญ่ได้ชูช่อรอวันผลิตดอกออกผลให้กับ
เกษตรกรตำบลทุ่งหลวงต่อไป ทั้งนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหั่วได้พระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยคต และฝายทดน้ำ
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บ้านหนองตาจอน ให้กับราษฎรของพระองค์ถึงแม้พระองค์จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง แต่ก็ทรงปัดเป่าความทุกข์ยากให้กับราษฎรของ
พระองค์เสมอมา เพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างยั่งยืน 

 นายพรีะพงศ ์พงศเ์พชร ผูใ้หญ่บ้านหมูท่ี่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง ได้กล่าวว่า
ตนเองประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอด เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก ทำไร่อ้อย  
หลังจากท่ีมีโครงการทำให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และสามารถขยายพ้ืนท่ีในการเกษตรได้ 
ทำให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีชาวบ้านยังได้รวมกลุ่มกันในการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นายวชิยั คงเพชร ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า คนท่ีประกอบอาชีพเกษตรท่ีน้ีต้อง
อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว เวลาฝนตกลงมาทุกคนก็จะไปทำงานกันอยู่กลาง
ทุ่งนา เพราะต้องทำงานแข่งกับฝนที่กำลังตกเพื่อจะหาทางที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ 
ซึ่งน้ำเพียง ๑ ไร่ ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับมันมหาศาลมาก 

 นายสำรวย เขียวหอม อายุ ๖๒ ปี ผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการฯ 
ได้กล่าวว่า ตนเองทำการเกษตรมาตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี โดยปลูกมะเขือ ถั่ว แตง 
ผักคะน้า พริก เม่ือก่อนท่ียังไม่มีโครงการฯ จะทำเกษตรได้เฉพาะช่วงฤดฝูนเท่าน้ัน 
ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ก็จะหยุดทำการเกษตรกัน เนื่องจากไม่มีน้ำ
และเมื่อมีโครงการฯ เกิดขึ้นการทำเกษตรก็ดีขึ้นประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เรา
สามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกจาก ๕ ไร่ เป็น ๗ ไร่ และเมื่อถามถึงการ
บริหารจัดการน้ำอย่างไรเพื่อให้พอเพียงกับแปลงเกษตร นายสำรวยได้กล่าวว่า
สำหรับตนเองนั้นจะใช้วิธีการปลูกแบบพอดี เพราะกลัวน้ำหมด ชีวิตดีขึ้นมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน มีรายได้ตลอดทั้งปี และขอขอบคุณในหลวงที่
ทำใหผ้มทำการเกษตรได้ดีขึ้น 

โครงการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกแห่งหนึ่ง
ที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน การทำการเกษตรทำได้ด้วยความลำบาก แต่เมื่อ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นา
ทำให้ชีวิตของราษฎรตำบลหนองโรงดีขึ้น ร้อยตำรวจตรีพัฒนา สัมมาทิตฐิ 
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาแหล่งน้ำ และขุดคลองชลประทานเชื่อมต่อจากคลอง
ชลประทานเดิมที่รับน้ำจากเขื่อนแม่กลอง เพื่อส่งน้ำให้ราษฎรในตำบลหนองโรง 
ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร 
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

 ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงรับโครงการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาการ
แคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ให้กับราษฎรตำบลหนองโรง
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นาขนาด 
๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นโครงการนำร่อง จำนวน ๒๐๐ สระ ทำให้ราษฎร
มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และพื้นที่การเกษตร จำนวน ๒,๓๘๕ ไร่  
ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ราษฎรยังใช้ประโยชน์จากสระน้ำในการเลี้ยงปลา เพื่อ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีน รวมทั้งได้สร้างรายได้ให้กับราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย   
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นายพีระพงศ์ พงศ์เพชร 

นายวิชัย คงเพชร 

นายสำรวย เขียวหอม 

ร้อยตำรวจตรีพัฒนา สัมมาทิตฐิ 



 นายสมาน ยิ้มแย้ม ราษฎร หมู่ ๘ บ้านรางยอม  อดีตกำนัน ๔ สมัย 
ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  มีลูก ๑ คน กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ ๔  
มีพื้นที่ ๕๒ ไร่  ได้กล่าวถึงโครงการฯ ว่า เมื่อก่อนทำการเกษตรคือ ปลูกข้าว 
ปลกูมันสำปะหลัง อาศัยเพียงน้ำฝนอย่างเดียว แต่เม่ือมีโครงการขุดสระเก็บน้ำใน
ระดับไร่นา ทำให้ผลผลิตได้มากข้ึนเท่าตัวเลย เม่ือมีน้ำทำให้ง่ายต่อการทำเกษตร
เพราะน้ำอยูใ่นท่ีนาของตนเองไม่ต้องเสียเวลาในการนำน้ำมาใช้ เมื่อถามถึงรายได้ 
นายสมาน ได้กล่าวว่า เมื่อมีน้ำ ก็ได้เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว ไก่พื้นเมือง ปลูกพืชผัก
สวนครัว ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียง พืชผักสวนครัวไม่ต้องไปซื้อเขา เรามี
ทั้งหมด มีรายได้ตลอดปีโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๑๖๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี ก่อนท่ียังไม่มีน้ำก็ปลกูมันสำปะหลังได้ไร่ละ ๒ ตัน แต่เม่ือมีน้ำได้ไร่ละ ๕ ตัน 
ประกอบกับหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน โดยการปลกูถ่ัว เม่ือถ่ัวงอกพอประมาณ
ก็ไถกลบ ทำให้ดินดีขึ้น ผลผลิตก็ได้มากขึ้น เมื่อถามหนี้สิน นายสมานตอบว่า 
ก็มีบ้างโดยกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน นอกจากนี้นายสมานยังได้คืนพื้นที่ทำกิน
ของตนเพื่อให้เป็นป่าธรรมชาติ จำนวน ๓ ไร่ เพื่อปล่อยเป็นป่าธรรมชาติโดยไม่
เข้าไปยุ่งกับป่าเลย จนเด๋ียวน้ีพ้ืนท่ีแห่งน้ันค่อนข้างอุดมสมบรูณ์ มีเห็ดโคน เห็ดรัง 
เห็ดหัวเหลือง ซึ่งเป็นเห็ดที่ขายได้ราคาที่ผ่านมาชาวบ้านแถบนี้ก็ได้เข้าไปเก็บของ
ในป่ามาขาย สร้างรายได้ให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเห็ดโคน 

 เมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณ นายสมาน กล่าวด้วยความตื้นตันว่า 
รู้สึกยินดีมากที่ในหลวงนึกถึงประชาชน ตื้นตันใจมากที่ได้เป็นราษฎรของประเทศไทย 

 นายพนา สำราญวงศ์ ชาวตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี อายุ ๓๘ ปี เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการขุดสระเก็บน้ำ
ในระดับไร่นา จำนวน ๑ ไร่ ได้กล่าวว่า 

 เดิมมีอาชีพทำนา มีพื้นที่ ๗ ไร่ ก่อนทียั่งไม่มีสระน้ำได้ผลผลิตข้าว
ประมาณ ๗๐๐-๑,๐๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงไม่คุ้มทุนเลย แต่เมื่อมีน้ำผลผลิตที่ได้ก็
เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ผลผลิตที่ได้นอกจากเก็บไว้กินและขายแล้ว ก็ยังแบ่งปัน
ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนไว้กิน และสำหรับใช้เป็นพันธุ์กล้า เมื่อถามถึงราคาข้าว
ขณะนี้ได้ตันละประมาณ ๑ หมื่นกว่าบาท ทำ ๗ ไร่ ได้ประมาณ ๔ ตันกว่า 
เมื่อปีที่แล้วขายได้ ๕๐,๐๐๐ กว่าบาท และมีรายได้จากการปลูกมันสำปะหลัง
ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ ๑๐๐ ตัน รายได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับ
สระน้ำได้เลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าตัว เพื่อไว้เป็นอาหารที่เหลือก็ขาย 
โดยกล่าวถึงอาชีพเกษตรก็ต้องอาศัยน้ำเพียงอย่างเดียว ถ้ามีน้ำผลผลิตก็จะดีมาก 
สำหรับการสบูน้ำเข้านาน้ัน ตนได้ใช้วิธีการลักน้ำ คือสบูน้ำโดยก้ันคันดินให้สูงแล้ว
ปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะไหลลงสูพ้ื่นท่ีต่ำ ทำให้ประหยัดน้ำมันในการสบูน้ำได้มาก 
และลดค่าใช้จ่ายพอสมควร เมื่อพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน
โครงการขุดสระเก็บน้ำในระดับไร่นา นายพนาได้กล่าวว่า 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เป็นพ่อหลวงของปวงชน
ชาวไทย คนไทยทุกคนก็ปีติปลาบปลื้มใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย ขอให้
พระองค์ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน และจะทำความดถีวายในหลวง ไมเ่บยีด
คนอืน่ ทำดตีอ่สงัคม คอื สรา้งความเจรญิใหก้บัหมูบ่า้นของเราตลอดไป ดงัที่
พระองคท์รงตรสัไวว้า่ อยากใหค้นดไีดป้กครองบา้นเมอืง เรากส็ามารถจะเปน็
คนดีได้ 
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นายพนา สำราญวงศ์ 

นายสมาน ย้ิมแย้ม 



ผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริ

เฉลิมชัย  ตรีนรินทร์* 
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กาะสะท้อน เป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

อยู่ติดชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ภูมิประเทศเป็น

เกาะมีลำน้ำ ๓ สายล้อมรอบ คือ แม่น้ำโก-ลก แม่น้ำบางนรา และคลอง

ปูยู เกาะสะท้อนเดิมขึ้นอยู่กับตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ ต่อมายกฐานะเป็น

ตำบลเกาะสะท้อน ที่มาชื่อของหมู่บ้านนี้หากเรียกตามสำเนียงภาษาไทยทั่วไป 

จะเรียกว่า “เกาะกระท้อน” เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านมีต้นกระท้อนขึ้นอยู่เป็น

จำนวนมาก แต่คำว่า “กระท้อน” ในภาษาไทยพื้นถิ่นของคนอำเภอตากใบที่

เรียกว่าภาษาเจ๊ะเห จะออกเสียงคำว่า “กระท้อน” เป็น “สะท้อน” จึงเรียกว่า

เกาะสะท้อนจนถึงทุกวันนี้ 

 จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ และอยู่ใกล้กับชายฝั่ง

ทะเลอ่าวไทย ทำให้ชีวิตของชาวเกาะสะท้อนในอดีตต้องเผชิญกับปัญหาหลาย

อย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะทุกๆ ปีในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำ

ที่มีมากจากแม่น้ำโก-ลกไหลมารวมกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำบางนราและ

คลองปูยูบริเวณรอบเกาะสะท้อน แล้วยังมีน้ำทะเลจากอ่าวไทยหนุนขึ้นสูงยิ่ง

*ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก กรมชลประทาน 



เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงทะเล ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือน และพื้นที่

การเกษตรของราษฎรบนเกาะสะท้อนเป็นระยะเวลานาน ส่วนในฤดูแล้งภายใน

เกาะสะท้อนจะขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีน้ำเค็มจากทะเลอ่าวไทยไหลย้อนขึ้น

มาตามลำน้ำ ทำให้ไม่สามารถนำน้ำในลำน้ำรอบเกาะไปใช้เพื่อการเกษตรและ

อุปโภคบริโภคได้ 

 คุณลุง สูเด็ง เลงฮะ อายุ ๖๘ ปี ผู้อาวุโสบนเกาะสะท้อนเล่าให้ฟังว่า

ย้อนกลับไปกว่า ๓๐ ปี คนเกาะสะท้อนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ

ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่

บริเวณชายขอบริมตลิ่งรอบๆ เกาะ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู่กัน

โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะหลัก หากต้องเดินทางไปติดต่องานนอกพื้นที่เกาะ 

จะต้องอาศัยเรือเพื่อข้ามฟากไปยังฝั่งตรงกันข้ามกับเกาะ หรือเดินข้ามสะพาน

ไม้ไผ่ชั่วคราวที่ก่อสร้างเป็นทางเชื่อมระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เรียกกัน

ทั่วไปว่า “สะพานลิง” ภายในเกาะสะท้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ ในเวลากลางคืนจะ

จุดตะเกียงน้ำมันก๊าด เพื่อเป็นแสงสว่างยามค่ำคืน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ถึงเดือนธันวาคมของทุกปีจะเกิดน้ำท่วม ทำให้พื้นที่นาและสวนผลไม้ได้รับ

ความเสียหายทุกปี หากปีไหนเกิดน้ำท่วมสูง ราษฎรทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทย

อิสลามจะอพยพหนีน้ำท่วมจากเกาะข้ามมาพักรวมกันที่วัดชลธาราสิงเหใน

อำเภอตากใบ บางส่วนจะอาศัยรวมกันบนพื้นชั้นสองของศาลาวัดเกษมประทีป

ซึ่งเป็นวัดเพียงวัดเดียวในเกาะสะท้อน แต่หลังจากเกิดน้ำท่วมบนเกาะสะท้อน

๕๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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จะขาดแคลนน้ำ เพื่อทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เพราะน้ำทะเลจาก

อ่าวไทย ทำให้น้ำรอบเกาะเป็นน้ำเค็มไม่สามารถนำไปใช้ได้ เกาะสะท้อนมีพื้นที่
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ เป็นพื้นที่เพียงส่วนหนึ่งของพื้นที่การเกษตรและ
บ้านเรืือนราษฎรทั้งหมดกว่า ๑๑๐,๐๐๐ ไร่ ริมแม่น้ำโก-ลกของอำเภอตากใบ 
และอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับเกาะสะท้อนคือ มีน้ำ
ท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำในแต่ละปีเป็นระยะเวลานาน 
ส่วนในฤดูแล้งน้ำเค็มจากอ่าวไทยไหลรุกย้อนขึ้นมาทางแม่น้ำโก-ลก ทำให้
ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค บางพื้นที่ที่อยู่บริเวณขอบ
พรุโต๊ะแดงมีปัญหาเรื่องน้ำเปรี้ยวและดินเปรี้ยว ทำการเกษตรไม่ได้หรือหาก
ทำได้ก็ให้ผลผลิตต่ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอยู่เป็นประจำทุกปี 

 ประกายแห่งความหวังปรากฏขึ้น เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๑๗ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ทรงทราบถึงความเดือนร้อนของราษฎร ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ และทรงสอบถามราษฎร กำนัน ผูใ้หญ่บ้าน เพ่ือ
ให้ทราบข้อมลูและปัญหาท่ีแท้จริง จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน
ไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เร่ิมข้ึนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๑๗ และวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๑๗ ตามลำดับ ความว่า 

	 ให้พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำ	 ทำนบกั้นน้ำบริเวณ
ถนนตากใบ-สุไหงโก-ลก	 และที่เกาะสะท้อนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็น
ระยะเวลาหลายเดือน	

 การแกไ้ขปญัหานำ้ทว่มนอกเหนอืจากสรา้งผนงักัน้นำ้	 อาจจะแกไ้ข
ไดโ้ดยการขดุลอกแมน่ำ้โก-ลก	 เปน็ชว่งๆ	 ควรมกีารขดุคลองระบายนำ้เพื่อ
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ชว่ยใหน้ำ้ทีท่ว่มในฤดมูรสมุมทีางระบายลงทะเลไดร้วดเรว็ขึน้	 คลองระบายนำ้
ที่จะขุดนั้น	จะมีประตูปิดหัวและท้ายคลอง	เมื่อถึงฤดูฝนแล้วจะเปิดให้น้ำ
ระบายได้ตลอด	 ในฤดูแล้งจะปิดคลองทางทะเลเพื่อกั้นน้ำทะเลเข้า
คลองระบายน้ำ	 แต่หัวคลองระบายน้ำนั้น	 จะเปิดเพื่อส่งน้ำจากแม่น้ำ
โก-ลก	เพื่อใช้ในการชลประทาน	

 ในช่วงต้นของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาหลักของพื้นที่ก่อน คือ 
ปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลานาน ควบคู่ไปกับการป้องกันน้ำเค็มและเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตรเป็นหลัก โดยได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางให้
กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำ
และรูปแบบในการดำเนินงาน ที่สำคัญๆ สามารถแยกได้ ๖ ด้าน ด้วยกันคือ 

 ๑. ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำออกจากที่ลุ่ม 
ขุดคลองระบายน้ำมูโนะ คลองระบายน้ำสายย่อยและขุดลอกคลองธรรมชาติ
สายต่างๆ ในพื้นที่ เช่น คลองโต๊ะแดง คลองโคกกระท่อม คลองโคกอิฐ 
คลองลาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางผันระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ำให้สามารถระบายออกทะเลได้ปริมาณมาก สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
รวมทั้งก่อสร้างคันกั้นน้ำริมฝั่งซ้ายแม่น้ำโก-ลก เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำโก-ลก 
ไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่โครงการ 

 ๒. ดา้นการปอ้งกนันำ้เคม็ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำท่ีเช่ือมต่อ
และได้รับอิทธิพลจากน้ำเค็ม เช่น ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ ประตู
ระบายน้ำโต๊ะแดง เป็นต้น เพื่อป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าในพื้นที่โครงการ และ
ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำในคลองและเป็นอาคารทดน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่
การเกษตรและรวมทั้งก่อสร้างคันกั้นน้ำเค็มรอบเกาะสะท้อนและอาคาร
ประกอบ เพื่อป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่โครงการ 

๕๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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 ๓. ด้านการควบคุมการเก็บกักน้ำ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในคลอง
สายต่างๆ เช่น ท่อระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายต่างๆ เพื่อควบคุม
ระดับน้ำในคลองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ดิน
เปรี้ยวให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายดินเปรี้ยว 

 ๔. ด้านการแยกระบบน้ำจืดออกจากระบบน้ำเปรี้ยว ใช้คลอง

ธรรมชาติและคลองระบายน้ำที่ขุดเพิ่มเติมในพื้นที่เป็นคลองระบายน้ำเปรี้ยว

เพื่อระบายแยกน้ำเปรี้ยวออกจากคลองน้ำจืด โดยให้น้ำเปรี้ยวไหลระบายไป

ออกทางด้านท้ายของอาคารปลายคลองน้ำจืดได้อย่างอิสระตลอดเวลาและ

ก่อสร้างคันกั้นน้ำเปรี้ยวและอาคารบังคับน้ำ เพื่อควบคุมน้ำเปรี้ยวไม่ให้ไหล

เข้าไปพื้นที่โครงการ หรือคลองน้ำจืด 

 ๕. ด้านการจัดหาน้ำเพื่อการทำเกษตร ใช้คลองระบายน้ำมูโนะรับ

น้ำจืดจากแม่น้ำโก-ลก เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรของ

โครงการ โดยปิดประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ เพื่ออัดยกระดับน้ำให้สามารถ

ส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำนา เช่น พื้นที่บ้านเกาะสะท้อน พื้นที่บ้านโคกกูแว บ้าน

โคกอิฐ บ้านโคกใน เป็นต้น ส่วนพื้นที่การเกษตรอื่นๆ ที่มีระดับพื้นที่สูงไม่

สามารถส่งน้ำโดยระบบแรงโน้มถ่วงของโลกได้ จะส่งน้ำโดยวิธีสูบน้ำเข้าระบบ

คลองส่งน้ำของพื้นที่นั้นๆ  

 ๖. ด้านการปรับปรุงคุณภาพดิน และคุณภาพน้ำ นำน้ำจืดจาก

คลองมูโนะไปชะล้างดินเปรี้ยวในเขตโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

และนำน้ำจืดส่วนที่เหลือไปทิ้งในแม่น้ำบางนรา เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น 

 การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
วางแนวทางด้วยพระองค์เอง เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ควบคู่
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ไปกับการป้องกันน้ำเค็มและเก็บกักน้ำ เพื่อการเกษตรได้ระดับหนึ่งแล้ว พระองค์
ยังทรงทุ่มเท ศึกษา ติดตามและเสด็จฯ ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาผลแล้วได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม ทั้งการแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเปร้ียว น้ำเค็ม ซ่ึงปัญหาเร่ืองดินและน้ำมีผลกระทบต่อ
กันและกัน ทรงวางแนวทางท่ีเป็นระบบมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างครบวงจร
ในการแก้ปัญหาในภาพรวม และในพ้ืนท่ีย่อยของโครงการ เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อย่างเป็นลำดับขั้นตอนและประหยัด ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎร
ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ ทรงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของราษฎร ตลอดจนการสร้างความรู ้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดำริให้แก่ราษฎร ต้ังแต่ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน
และดำเนินงานแล้วเสร็จ และมุ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินชีวิตอย่างพออยู่
พอกิน และยังส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะปลกูควบคูไ่ปกับทำการประมง ปศุสัตว์ 
และอื่นๆ อย่างผสมผสานมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ 
โดยนำพ้ืนท่ีซ่ึงเดิมน้ำท่วมขังใช้ประโยชน์ไม่ได้ ภายหลังเม่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ้ืนท่ี
ได้แล้ว มาจัดสรรท่ีดินให้ราษฎรท่ียากจนเป็นท่ีอยูอ่าศัยและท่ีทำกินประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตว์เป็นหลักและทำการเกษตรเป็นรายได้เสริม เป็นต้น 

 นอกจากการให้ความสำคัญในเร่ืองการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือแก้ไขปัญหา
เรื่องน้ำประเภทต่างๆ แล้ว จังหวัดนราธิวาส ยังมีปัญหาพื้นที่การเกษตรดินมี
คุณภาพต่ำ และพื้นที่จำนวนมากเป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ 
หรือหากทำได้ก็ให้ผลผลิตต่ำ ทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพียงด้านเดียวไม่
สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ทำการเกษตรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะปัจจัย
ด้านดินมีส่วนสำคัญย่ิงในการทำการเกษตรให้ได้ผล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 
จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
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ทดลอง และพัฒนาดินอินทรีย์ และดินที่มีปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตร และด้านอ่ืนๆ แสวงหาแนวทาง และวิธีการพัฒนาท้ังด้าน
การเกษตร การเล้ียงสัตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรม ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่อื่นในภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ
ให้กับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วได้พระราชทานพระราชดำริ
สำคัญๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ดินเปรี้ยว โดยรูปแบบหนึ่งก็คือการนำน้ำจืดจากระบบชลประทานไปชะล้างดิน
เปรี้ยว เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น เช่น พื้นที่บ้านโคกกูแว โคกอิฐ โคกใน 
ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวทำนาได้ผลผลิตเพียง ๕-๑๐ 
ถังต่อไร่ เม่ือนำน้ำจืดจากคลองมโูนะไปปรับปรุงคุณภาพดินเปร้ียว ทำให้สามารถ
เพิ่มผลผลิตเป็น ๔๐-๕๐ ถังต่อไร่ เป็นต้น 

 ไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานความ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้สามารถทำการเกษตรได้ 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ยังได้พระราชทานโครงการศิลปาชีพ 
เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระบรมวงศ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร
และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง บางครั้งยังได้
พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ 
เพื่อเติมเต็มความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ ที่ผ่่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
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สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามและทอดพระเนตร
โรงสีข้าวพระราชทานและพ้ืนท่ีการขยายผลการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีชลประทาน
เพื่อการทำนาของเกษตรกรบนเกาะสะท้อน สร้างความปลื้มปีติและซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรเกาะสะท้อนเป็นยิ่งนัก 

 ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา   
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาด้วย
พระวิริยะอุตสาหะและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร ติดตามและ
พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมมากกว่า ๔๕ ครั้ง ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง
น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว ดินเปรี้ยวของเกาะสะท้อนและพื้นที่ข้างเคียง 
จนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ
พื้นที่เกาะสะท้อน ปัญหาน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำ กลายเป็นอดีตสำหรับ
คนเกาะสะท้อนไปเสียแล้ว ในวันน้ีเกาะสะท้อนมีระบบชลประทาน ระบบระบายน้ำ 
คันก้ันน้ำเพ่ือป้องกันน้ำท่วมและอาคารป้องกันน้ำเค็ม ครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ของเกาะ และผลพลอยได้ที่ตามมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ 
สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น เกษตรกรในพื้นที่
เกาะสะท้อนทำนาปี ๒๕๕๐/ ๒๕๕๑ จำนวน ๗,๙๙๒ ไร่ มีรายได้รวมจำนวน 
๔๓,๑๕๖,๘๐๐ บาท และทำนาครั้งที่ ๒ (นาปรัง) จำนวน ๒,๗๗๗ ไร่ มีรายได้
เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๗,๙๕๖,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเกษตรกรชาวเกาะสะท้อนมี
ความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ผลแหง่ความเพยีรทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทาน
มาเป็นระยะเวลายาวนานแก่ชาวเกาะสะท้อนและเกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียงจนประสบผลสำเร็จ สะท้อนให้เห็นความจริงแห่งความเพียรที ่
เกาะสะท้อน : สะท้อนธรรมแห่งความเพียร 
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พระเกียรติเกริกไกร

สุวรรณา  พาศิริ* 
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ญหาการชะล้างพังทลาย (Erosion) เป็นปัญหาอันใหญ่หลวงและเรื้อรัง
ของเกาะมาดากัสการ์ และเป็นปัญหาที่นานาชาติประสงค์ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังเพราะห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชากรกับ

มรดกทางด้านชีวภาพของโลกที่มาดากัสการ์มีอยู่หลากหลาย 

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๔๓ พายุไซโคลน ชื่อ Eline และ
Gloria ได้พัดกระหน่ำเกาะมาดากัสการ์ ทำให้เกิดลมแรงฝนตกหนักติดต่อกัน
หลายวัน นำมาซึ่งความวิบัติโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทางรถไฟสาย 
FCE (Fianarantsoa Cote East) อันเชื่อมโยงเมือง Fianarantsoa กับชายทะเลฝั่ง
ตะวันออก (Cote East) เสียหายมากเป็นพิเศษ 

 Mr. Criss Juliard ผูแ้ทนของบริษัท Landscape Development Interventions 
(LDI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานในโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใน
มาดากัสการ์ และเคยเข้าร่วมประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ที่
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๓ และได้เห็นความรุดหน้า
ทางวิชาการด้านหญ้าแฝกในประเทศไทยและเกิดความประทับใจอย่างมาก 
จึงทาบทามมายังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

*ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. ผู้ประสานโครงการช่วยเหลือประเทศมาดากัสการ์ 



อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพ่ือขอความช่วยเหลือประสานงาน
หาผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครไปศึกษาประเมินว่าจะใช้วิธีการทางวิศวกรรมผนวก
กับการใช้หญ้าแฝกอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาของความไม่คงตัว (Instability) และ
การชะล้างพังทลายของทางรถไฟสาย FCE  

 สำนักงาน กปร. จึงประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัคร ๒ นาย 
ประกอบด้วย ดร.อุทัย จารณศรี นักวิชาการเกษตร จากโครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับ นายดิถี แห่งเชาวนิช ผู้มี
ประสบการณ์การใช้หญ้าแฝกทางด้านวิศวกรรมจากบริษัทสโลปเทคจำกัด เดินทาง
ไปยังประเทศมาดากัสการ์ ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เพ่ือ
ให้คำแนะนำทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นถึงวิธีการท่ีประหยัดและมีประสิทธิผล  

 สภาพและประเด็นปัญหา

 ๑.	ปัญหาของทางรถไฟสาย	FCE  

 ทางรถไฟสาย FCE ท่ีมีความยาว ๑๖๓ กิโลเมตร ได้เดินรถมาแล้ว ๖๖ ปี 
ก่อสร้างขึ้นเพื่อเปิดเส้นทางให้เข้าไปทำไร่และลำเลียงกาแฟพันธุ์ Arabica ใน
พื้นที่แถบบริเวณเขาสูง เนื่องจากปัญหาประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้มีการ
ตัดไม้และเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกิน จึงทำให้เชิงลาดริมทางรถไฟเกิดปัญหา
ล่อแหลมและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
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 ด้วยเหตุน้ี เม่ือเกิดพายุไซโคลน จึงเป็นผลกระทบให้เกิดดินถล่ม (Landslide) 
๒๘๐ แห่ง คันทางรถไฟถกูน้ำกัดเซาะ (Washout) ๔ แห่ง คันทางด้านดินถมเกิด
การไหลเลื่อน (Embankment slide) ๒๘ แห่ง รางรถไฟทรุดตัว (Rail subsidence) 
๘ แห่ง ทางรถไฟสาย FCE จำเป็นต้องหยุดทำการไปหลายเดือน หลังจากเร่งรัด
ดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวก็สามารถเปิดเดินรถได้ใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๔๓ อย่างไรก็ตามยังมีจุดท่ีเสียหายหนักและต้องการซ่อมแซมอย่างใหญ่หลวง
อยู่ ๑๕ จุดด้วยกัน โดยจุดที่ ๑๕ เป็นอุโมงค์ 

 ๒.	ความสำคัญของทางรถไฟสาย	FCE	

 ทางรถไฟ FCE เปรียบเสมือนเส้นเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็น
อยู่ของครอบครัว ราว ๑๖,๐๐๐ ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ข้างเขตทางรถไฟ จากอดีต
ท่ีผ่านมา ทำให้เกษตรกรเหล่าน้ีทำการปลกูกล้วย กาแฟ ส้ม ล้ินจ่ี ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่
และปลูกข้าว สำหรับบริโภคเองเพียงบางส่วน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องซื้อข้าวสาร
เพื่อบริโภค เกษตรกรเหล่านี้จะมีรายได้ก็ต่อเมื่อสินค้าของเขาสามารถลำเลียง
ออกสูต่ลาดได้ ซ่ึงก็โดยอาศัยทางรถไฟทางเดียวเท่าน้ัน นอกจากน้ีเขายังสามารถ
พึ่งทางรถไฟเพื่อเดินทางไปจัดซื้อปัจจัยในการดำรงชีพ เช่น ข้าว เกลือ น้ำมัน 
น้ำมันก๊าด ฯลฯ และติดต่อทำธุระในเมือง หรือเข้าบำบัดรักษาในโรงพยาบาล
เมื่อยามเจ็บป่วย  

 แนวทางการแก้ปัญหา

 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ FCE ของคณะผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดแนว
ความคิดว่า หากสามารถจะบูรณะฟื้นฟูเขตทางรถไฟให้ดีขึ้นได้ภายใน ๔ ปี 

โดยอาศัยวิธีการวิศวกรรมผสมผสานกับทางพฤกษศาสตร์ โดยใช้หญ้าแฝก  



(Vetiver bioengineering) จะช่วยให้เชิงลาดในเขตทางหรือใกล้เขตทางรถไฟ FCE 

ได้รับการปรับปรุงจนสามารถจะรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดจากพายุไซโคลนได้ 

แต่เน่ืองจากจุดวิกฤติท้ัง ๑๕ แห่ง อันประกอบด้วยปัญหาของ Back slope ๕ แห่ง 

ปัญหาของคันทาง ๙ แห่ง และอุโมงค์ ๑ แห่ง เป็นเรื่องเร่งด่วน การแก้ไขปัญหา

ทางวิศวกรรมจึงต้องดำเนินการโดยทันที ณ จุดสำคัญต่างๆ เหล่านี้ควบคู่ไปกับ

การแก้ไขปัญหาทางด้านเกษตรกรรม/มวลชนตลอดแนวทางรถไฟ กล่าวคือ 

  ๑.	 การแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม	

  ปัญหาที่เกิดจากพายุไซโคลนนั้น น้ำเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้

เกิดปัญหาดินถล่ม (Landslide) ของ Back slope การไหลเลื่อนตัวของคันทาง 

(Embankment slide) หรือแม้แต่ปัญหาอุโมงค์ ดังนั้นการแก้ไขให้ตรงประเด็น 

จึงต้องแก้ไขด้วยการลดหรือยุติบทบาทการทำลายของน้ำโดยสิ้นเชิง 

  ปญัหาของ Back slope คอื ปราศจากต้นไม้ใหญ่ท่ีจะชะลอกระแส/

ลดความแรงและซึมซับน้ำฝน (Infiltration) ดังนั้นเมื่อมีฝนตกลงมาก็จะเกิดน้ำบ่า 

(Runoff) ปริมาณมาก คณะผู้เชี่ยวชาญจึงได้แนะนำให้ LDI จัดทำรางดักน้ำ 

(Interceptor drain) ที่เขตทางและระบายน้ำดังกล่าวออกทิ้งในที่บริเวณปลอดภัย

ห่างจากเขตทาง สำหรับ Back slope ในเขตทางให้ทำการปลกูหญ้าแฝกทุกระดับ 

๑ เมตร ในแนวดิ่ง  

  ปญัหาทางดา้นคนัทาง (Embankment slide slope) จุดที่เกิด

ปัญหาในลักษณะเช่นน้ีมีจำนวน ๙ แห่งด้วยกัน การแก้ปัญหาจำเป็นต้องก่อสร้าง

ให้มีความมั่นคงแข็งแรง วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมจะต้องถมดินทีละชั้นๆ ไป 

และบดอัดให้ได้ความหนาแน่นตรงตามมาตรฐาน หลังจากงานดินเสร็จเป็นช่วงๆ 

ให้ทำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้างพังทลายและเสริมกำลังของคันทาง 

(Reinforcement) 

  ปญัหาอโุมงค ์ ในจำนวนอุโมงค์ ๕๕ แห่ง มีเพียงแห่งเดียวท่ีเกิดปัญหาเพดานอุโมงค์หลุดร่อนออกมาบางส่วน 

ทาง FCE ได้ใช้โครงเหล็กรูปเกือกม้าเข้าประกบค้ำยันทุก ๕ เมตร และมีไม้หนุนรองรับระหว่างโครงเหล็กนั้น ผู้เชี่ยวชาญได้

เสนอแนะให้ FCE แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำซึมหยดให้ได้ก่อน โดยการปลูกหญ้าแฝกบนเขาเหนืออุโมงค์ก่อนแล้วปรึกษา

หารือผูช้ำนาญการเพ่ือพิจารณาออกแบบและดำเนินการซ่อมแซมเพดานอุโมงค์ในโอกาสต่อไป 

  ๒.	 การแก้ปัญหาทางด้านเกษตรกรรมและมวลชนตลอดแนวทางรถไฟ	FCE		

  ป่าธรรมชาติในประเทศมาดากัสการ์ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า “The Corridor” มีเหลืออยูน้่อยมากเป็นแนวยาวจากเหนือ

จรดใต้ มีพืชและสัตว์ที่พบเฉพาะแต่ในมาดากัสการ์เท่านั้นหลายชนิด ชาวพื้นเมืองมาดากัสการ์ที่อยู่อาศัยและใช้ที่ดิน

ทำกินอยูติ่ดกับป่าต้นน้ำลำธารยังชีพ การมีประชากรเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทำให้การบริโภคข้าวและมันสำปะหลังเพ่ิมมากข้ึน 

และได้ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินและอินทรีย์วัตถุ เหลือแต่ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำใช้ทำการเกษตร

ได้ผลผลิตต่ำ จึงทำให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าต้นน้ำลำธารเพิ่มขึ้น 

  LDI เป็นโครงการท่ีมีจุดประสงค์จะอนุรักษ์ป่าธรรมชาติ ต้นน้ำลำธาร และสัตว์ป่า บนท่ีสงูของประเทศมาดากัสการ์

โดยให้ความช่วยเหลือชาวพื้นเมืองที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่ติดกับป่าให้มีความสามารถในการผลิตอาหารเพียงพอที่จะ

บริโภคบนท่ีดินทำกินของตน ยุติการบุกรุกแผ้วถางป่าธรรมชาติ และหยุดการล่าสัตว์ป่า รวมท้ังมีรายได้จากการขายผลิตผล

๖๕วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



ทางการเกษตรเพียงพอต่อการยังชีพ เกษตรกรที่ทำการเกษตรปลูกข้าวไร่และ
มันสำปะหลังพื้นที่สองข้างทางรถไฟที่มีความลาดชันตลอดเส้นทางรถไฟ 
หากปล่อยให้ทำไร่เลื่อนลอยต่อไปอีกหลายๆ รอบ ก็จะมีปัญหาการชะล้าง
พังทลายทวีความรุนแรง และเกิดความเปราะบางต่อการเกิดดินถล่มกลบ
ทางรถไฟเมื่อฝนตกหนักได้ ในการปลูกแถบแฝกทุกระดับ ๑ เมตร ในแนวดิ่ง 
เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ แปลงปลูกพืชบนไหล่ทางรถไฟนี้จะเป็นแปลงสาธิต
การใช้หญ้าแฝก ในระบบการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ผลการดำเนินการนี้
ในระยะต่อไป เมื่อพืชเกษตรให้ผลผลิต และเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
LDI ก็สามารถจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด และขยายผล
ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ และค่อยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของผืนดินที่เคยทำไร่เลื่อนลอยบนที่สูงให้กลับคืนเป็นพื้นที่การเกษตรที่ยั่งยืน 
ใช้เพาะปลูกพืชผลไม้ทุกๆ ปี ในที่สุด สามารถฟื้นฟูดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่และ
มันสำปะหลังที่ห่างไกลทางรถไฟออกไปได้ คณะผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ใช้
การปลูกแถบหญ้าแฝกตามแนวระดับขวางทางลาดชัน เพื่อเป็นกำแพงดักดิน
ตะกอนและชะลอความเร็วของการไหลบ่าของน้ำผิวดินให้ช้าลง การอนุรักษ์ดิน
และน้ำจะทำให้รอบการพักท่ีดินส้ันลงจากรอบละ ๑๐ ปี จนกลายเป็นการเกษตร
ยั่งยืนในที่สุด รวมทั้งได้แนะนำให้ LDI ใช้ระบบการจ้างเหมาชาวบ้านผลิต

ต้นหญ้าแฝกให้กับโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในระบบการเกษตร     
การขยายพันธุ์แฝก และรายละเอียดต่างๆ แนะนำให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้
เทคโนโลยีหญ้าแฝกในพื้นที่การเกษตรฉบับภาษาอังกฤษที่สำนักงาน กปร. 
ได้มอบให้ LDI โดยผ่านคณะผู้เชี่ยวชาญ 

 นอกจากนี้ยังได้สาธิตวิธีการปลูกหญ้าแฝกอย่างถูกต้องที่เชิงลาดรถไฟ
รวมถึงแนะนำการจัดทำแปลงเพาะชำ (Nursery) ตามหมู่บ้านต่างๆ ในแนว
เขตทางรถไฟ การใช้ประโยชน์ทางตรงจากหญ้าแฝก ได้แนะนำให้สานทอ และ
ถักหญ้าแฝกเป็นเส่ือ หัตถกรรมต่างๆ เช่น ตระกร้า กระเป๋า และหมวก การตัดแต่ง
แถบหญ้าแฝกในฤดูฝน หญ้าแฝกที่มีรอบการตัดทุกๆ ๒ เดือน สามารถใช้เป็น
อาหารโค แพะ และแกะ ในมาดากัสการ์การทำนาและข้าวไร่ใช้แรงงานโคใน
การไถกับมีการเลี้ยงโคเนื้อแพร่หลาย นอกจากการเลี้ยงสัตว์ LDI ควรส่งเสริม
ให้เกษตรกรใช้หญ้าแฝกทำปุ๋ยหมัก เพาะเห็ดต่างๆ และใช้เป็นวัตถุคลุมดิน
ในแปลงผักสวนครัวและคลุมโคนไม้ผล 

 อนึ่ง ได้มีชาวไทยจำนวนหลายร้อยคนที่ได้เข้าไปทำเหมืองหรือไปซื้อ
พลอยไพลิน (Sapphire) จากผู้ขุดขายรายย่อยที่เมือง llakaka ทางตอนใต้ของ
ประเทศ คณะผูเ้ช่ียวชาญจึงได้แนะนำให้ LDI ขยายผลส่งเสริมให้ผู้รับสัมปทาน
เหมืองพลอยชาวไทยได้รู้จักการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกวิธีหลังเสร็จสิ้นการ
ทำเหมือง เพื่อลดความเสียหายและฟื้นฟสูภาพแวดล้อม 

 ผลการดำเนินการภายหลังการให้คำแนะนำ

 หลังจากที่คณะผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครได้กลับสู่ประเทศไทยแล้วทาง
มาดากัสการ์ก็รีบดำเนินการทันที โดยได้จัดต้ังองค์กรช่ือ FCE Railroad Rehabilitation 

๖๖วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



๖๗วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

Project (FCER) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารโครงการพร้อมทั้งระดม

เงินทุนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 

 งานเริ่มแรกของ FCER คือ พยายามสร้างเสถียรภาพและความคงตัว 

(Stabilization) ของบริเวณที่ล่อแหลมต่อการพังทลายในฤดูไซโคลนปีถัดไป คือ 

ปี ๒๕๔๔ โดยการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน้ำเชิงลาด ตลอดจนการปลูก

หญ้าแฝกตามคำแนะนำ ณ จุดที่จำเป็นก่อน ตามด้วยจุดอื่นๆ ในเวลาถัดมา 

 หลังจากนี้เริ่มเข้าหาเกษตรกรผู้ซึ่งเพาะปลูกเหนือเขตทางรถไฟ เพื่อ

รณรงค์ให้หยุดการบุกรุกทำลายป่า ลดการปลูกข้าวไร่/มันสำปะหลังและหันมา

ปลูกพืชผลไม้ยืนต้นและหญ้าแฝกเป็นแนวรั้วระหว่างกลางในรูปแบบเกษตร

ยั่งยืน เมื่อเริ่มโครงการตอนแรกในเดือนกันยายน ๒๕๔๓ มีชาวไร่ที่ขอเข้า

ร่วมโครงการ (อย่างลังเลใจ) เพียง ๙๕ คน แต่ในปีที่  ๒ มีมาเพิ่มอีก ๑๕๐ คน 

จนขณะนี้มีอยู่ ๔๐๐ คน และยังมาขอสมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก ในการปลูก

หญ้าแฝกน้ัน ชาวไร่เหล่าน้ีไม่ต้อง “ลงทนุ” เพียงแต่ “ลงแรง” โดยการ “ขอยมื” 

หญ้าแฝกจาก FCER เมื่อหญ้าแฝกขึ้นดีแล้วก็สามารถเพาะพันธุ์เพิ่มและ “คืน” 

หญ้าแฝกให้ FCER โดยผ่านเพื่อนชาวไร่ผู้เข้าร่วมโครงการคนใหม่ อย่างนี้เป็น

ทอดๆ ไป ซึ่งสัมฤทธิ์ผลอย่างมาก 

 หลังจากที่ FCER ได้ดำเนินงานมา ๒ ปี มีผลงานโดยสังเขป ดังนี้ 

 • ปลกูหญ้าแฝกตลอดช่วงภเูขา ยาว ๑๐๐ กิโลเมตร (กม.๒๘-กม.๑๒๘) 

 • ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร ๑,๗๕๔๘๐๐ กล้า 

 • ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่วิศวกรรม ๑,๖๙๑,๐๐๐ กล้า 

 • จัดการงานโยธา เช่น ระบบระบายน้ำ เสริมกำลังเชิงลาด ปรับปรุง

เขตทาง 

 • ชักชวนชาวไร่ให้เลิกปลูกข้าวไร่/มันสำปะหลังและหันมาปลูกไม้

ยืนต้นแทน 

 กล่าวได้ว่าเพราะการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น จึงยังผลให้ 

 • ปัญหาดินถล่ม (Landslide) เกิดน้อยลง (จาก ๒๘๐ แห่งเหลือเพียง 

๕๐ แห่ง แต่ละแห่งเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่)  

 • ปัญหาน้ำไหลซึมเพดานอุโมงค์ได้คลายไป 

 • ปัญหาการชะล้างพังทลายอันเน่ืองมาจากการเพาะปลกูแทบจะหมดไป 

 • การทำไร่เลื่อนลอยลดลงไปมาก 

 • ทางรถไฟไม่ขาดและความเป็นอยู่ของประชากรดีขึ้น 

 จะเห็นว่าปัญหา ๒ อย่าง ทั้งทางด้านวิศวกรรมและเกษตรกรรมที่เกิด 

ณ ที่แห่งเดียวกันสามารถแก้ไขให้ลดน้อยลงไปได้อย่างมากหรือหมดไป โดยใช้

หญ้าแฝกเป็นปัจจัยสำคัญ ดุจคำอุปมาที่ว่ายิงกระสุนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว 



 ผลสำเร็จจากความช่วยเหลือ

 การเดินทางไปประเทศมาดากัสการ์ของคณะผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัคร

จากประเทศไทยโดยการประสานงานของสำนักงาน กปร. ในคร้ังน้ี ได้จุดประกาย

ความสนใจและความเข้าใจให้เกิดขึ้นต่อการใช้หญ้าแฝกเป็นอย่างมากในเชิง

วิศวกรรมในลักษณะการเสริมกำลังและลดการชะล้างพังทลาย เพ่ือพิทักษ์เชิงลาด

ตลอดจนในเชิงเกษตรกรรมในลักษณะการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการแนะนำ

ให้ยุติพฤติกรรมบุกรุกแผ้วถางทำลายป่าธรรมชาติ เพื่อทำไร่เลื่อนลอย โดยใช้

วิธีการพัฒนาโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

 ผู้บริหารของ LDI เจ้าหน้าที่รัฐบาลในหน่วยงานหลายแห่ง ตลอดจน

รัฐมนตรีคมนาคมได้ยกย่องถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้กล่าวขอบคุณซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ รวมทั้งได้ถวายหนังสือขอบคุณมาพร้อมกับคณะผู้เชี่ยวชาญฯ ด้วย 

 ในส่วนของ FCER มาดากัสการ์เองก็ได้สนองคำแนะนำของคณะ

ผู้เชี่ยวชาญฯ อย่างดียิ่งโดยปฏิบัติตามอย่างมุ่งมั่นและจริงจังจนการดำเนินงาน

ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม อันควรแก่การยกย่อง 

 จึงสรุปได้ว่าการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ นอกจากจะนำประโยชน์มาสู่

ทางรถไฟสาย FCE และประชาชนชาวเกาะมาดากัสการ์แล้ว ยังเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรไิด้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหา

การชะล้างพังทลายและความไม่คงตัวของเชิงลาดในภูมิประเทศที่สูงในต่าง

ประเทศทั้งทางด้านวิศวกรรมควบคู่ไปกับทางด้านเกษตรกรรมอีกด้วย 

 ผลของโครงการความช่วยเหลือ อาจสะท้อนได้จากข้อเขียนของ  สิทธิ 

สมมนตรี ซึ่งได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่มาดากัสการ์ และได้เขียนบทความลง

ในนิตยสาร The City Journal ฉบับวันที่ ๑๗-๓๑ เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ เรื่อง 

“พ่อหลวงของเราอยู่ในใจคนมาลากาซี” ดังนี้ 

 “...เส้นทางรถไฟบางช่วงวิ่งผ่านภูเขาที่เป็นหน้าผาสูงตระหง่าน 

แตเ่ตม็ไปดว้ยสเีขยีวปกคลมุดนิเอาไว ้ “อรีคิ” ไกดข์องพวกเราบอกวา่ “ชาว

มาลากาซ ีสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระเจา้อยูห่วัของประเทศไทย” 

พร้อมกับวาดมือไปทางผืนหญ้าสีเขียวขจี 

 “เพราะกษัตริย์ของพวกคุณ เส้นทางรถไฟสายนี้จึงยังไม่ถูกดิน

ภูเขาถล่มทับ ท่านส่งเจ้าหน้าที่จากโครงการหลวงมาฝึกให้คนที่นี่ปลูก

หญา้แฝกปอ้งกนัดนิถลม่ และไมใ่ชแ่คเ่สน้ทางรถไฟสายนีเ้ทา่นัน้ ยงัรวมถงึ

เส้นทางรถไฟทุกเส้นทางในมาดากัสการ์ด้วย” 

๖๘วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑
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สมลักษณ์  วงศ์งามขำ* 

๖๙วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

ายกรัฐมนตรี ผูเ้ป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำความกราบบังคมทลูพระกรุณา

ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ได้ดำเนินการปลกูสร้างพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง 

และเตรียมการพระราชพิธีทั้งปวงพร้อมที่จะพระราชทานเพลิงพระศพตาม

ราชประเพณีได้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้กำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ ถึงวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

*ผูเ้ช่ียวชาญ ๑๐ สำนักราชเลขาธิการ 



๗๐วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

 วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน เป็นงานพระราชกุศลออกพระเมรุ เวลา 
๑๖.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สดับปกรณ์
พระสงฆ์ ๘๔ รูป เท่าพระชันษา มีพระราชพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจนถึง
เวลา ๒๔ นาฬิกา 

 วันเสาร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน เวลา ๗.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระโกศออกพระทวารทางมุขตะวันตกลง
จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปประดิษฐานที่พระยานมาศสามลำดวน ออก
จากพระบรมมหาราชวังทางประตูศรีสุนทร และประตูเทวาภิรมย์ สมเด็จพระ
ราชาคณะนั่งเสลี่ยงกลีบบัวอ่านพระอภิธรรมนำ ประกอบด้วย ขบวนพระ
อิสริยยศแห่ไปตามถนนมหาราช ถนนท้ายวัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินตามพระโกศไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม พร้อมด้วยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอฯ และครอบครัว ข้าหลวง มหาดเล็ก และข้าราชบริพารในพระองค์ 

 พระยานมาศสามลำดวนเทียบที่เกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทอดผ้าไตรที่ท้ายเกริน



บันไดนาค แล้วเลื่อนเกรินเชิญพระโกศขึ้นสู่บุษบกพระมหาพิชัยราชรถ จากนั้น
เคลื่อนขบวนพระมหาพิชัยราชรถ โดยการฉุดชักยาตราไปยังพระเมรุท้อง
สนามหลวง เทียบพระมหาพิชัยราชรถที่เกรินบันไดนาค เพื่อเชิญพระโกศลงไป
ประดิษฐานที่พระยานมาศสามลำดวนเวียนรอบพระเมรุ โดยมีสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ เวียนพระเมรุด้วย และหลังจากเชิญพระโกศขึ้นสู่พระ
เมรุแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบสักการะพระศพแล้วเสด็จฯ กลับ 

 เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ พระเมรุปรานีพระที่นั่ง
ทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ แล้วเสด็จฯ 
จากพระที่นั่งทรงธรรมไปยังพระเมรุ ทรงวางเครื่องราชสักการะพระศพ ทรงจุด
ธูปเทียนดอกไม้จันทน์พระราชทานเพลิงพระศพ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร 
ดุริยางค์ กลองเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย ปืนใหญ่
ยิงเฉลิมพระเกียรติ ๒๑ นัด 

 สมเด็จพระราชาคณะ บรรพชิต พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี 
คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผู้แทนรัฐบาล
ต่างประเทศ และผู้มีตำแหน่งเฝ้าฯ ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพตามลำดับ แล้ว
เสด็จฯ กลับ 

 ในตอนค่ำ เวลา ๒๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายัง
พระเมรุ ท้องสนามหลวง เพื่อพระราชทานเพลิงจริงอีกครั้งหนึ่ง 

๗๑วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑



 วันอาทิตย์ท่ี ๑๖ พฤศจิกายน เวลา ๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มายังพระเมรุ ทรงจุดธปูเทียน

ถวายราชสักการะพระอัฐิ ถวายสรงด้วยน้ำพระสุคนธ์ แล้วทรงทอดผ้าไตรสามหาบ 

ทรงเก็บพระอัฐิ สรงพระสุคนธ์ เชิญลงพระโกศทองคำลงยาประดับเพชร ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระอัฐิพระสรีรางคาร 

โดยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระวอสีวิกากาญจน์เข้าในพระบรมมหาราชวัง 

 วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๓๐ น. ทรงบำเพ็ญพระราช

กุศลพระอัฐิ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

 วันอังคารท่ี ๑๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ท่ีสวดพระพุทธมนต์

แต่วันก่อนรับพระราชทานฉัน พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา แล้วทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขบวนพระอิสริยยศเชิญพระอัฐิขึ้นประดิษฐาน 

ณ พระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 

 วนัพธุที ่๑๙ พฤศจกิายน เวลา ๑๖.๓๐ น. ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ใหเ้ชญิพระสรรีางคารทีพ่กัไว ้ณ พระศรรีตันเจดยี ์วดัพระศรรีตันศาสดาราม

ไปยังวัดราชบพิธ เพื่อทรงบรรจุ ณ อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง 

เปน็อนัสิน้สดุพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ ฯ 

แต่เพียงนี ้

๗๒วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
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เศรษฐกิจพอเพียง

กาญจนา  กำเนิดพันธ์* 

๗๓วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริปทีี่๖ฉบบัที่๔ประจำเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม๒๕๕๑

ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์ มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๖/๑๒ หมู่ ๑๒ 

บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพ่ีน้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นับเป็น

ตัวอย่างความสำเร็จของบุคคลท่ีน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช้ในการดำเนินชีวิต จนได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๕๐ ประเภทบุคคล ด้านประชาชนทั่วไป 

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ณ วันน้ี ภาพแห่งความสำเร็จของ ผูใ้หญ่คำนึง 

สามารถเห็นผลอย่างเป็นรปูธรรมจากการท่ีสามารถบริหารจัดการพื้นที่ดิน ๓๓ ไร่ 

นำไปสู่การขยายผลความสำเร็จในลักษณะศูนย์เรียนรู้ โดยใช้สถานที่แปลงเป็น

ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อให้คนในหมู่บ้าน เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษา 

เรียนรู้ ทดลองทำ และนำไปประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์กับตนเองในที่สุด  

 ในการถ่ายทอดองค์ความรูน้ั้น มีการจัดทำเป็นหลักสตูร โดยจัดแบ่งพ้ืนท่ี

เป็นฐานแห่งการเรียนรู ้เพ่ือให้ผูเ้ข้าศึกษาได้เดินดงูานในกิจกรรมฐานต่างๆ ท่ีจัดทำข้ึน

“ผลสำเร็จแห่งความพอเพียง”

*เจ้าหน้าท่ีกองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. 
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ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด ๑๑ ฐาน ได้แก่ ฐานปุ๋ยหมัก ฐานหมูหลุม ฐานไบโอแก๊ส 

ฐานไข่เค็มสมุนไพร ฐานคนเอาถ่าน ฐานถั่วอบไมโล ฐานทำโลชั่นมะพร้าว 

ฐานโรงสีข้าวกล้อง ตลาดนัดสมุนไพร ฐานแปลงนาข้าว และฐานเพาะเห็ด 

โดยแต่ละฐานจะมีคนพาไปดูแต่ละจุด ใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาทีต่อ ๑ ฐาน  

 สำหรับการดำเนินการฝึกอบรม เพือ่ขบัเคลือ่นเชงิบรูณาการแนวทาง

การพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน

ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธกส.) กรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการปรับสภาพดิน สมุนไพร หญ้าแฝก และ

กรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการรวมกลุ่ม มีการดำเนินงานในลักษณะของ 

ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติ เป็นสถานท่ีศึกษาดงูานและฝึกอบรมด้านเกษตรธรรมชาติ 

และศูนย์วิสาหกิจชุมชน โดยผู้ใหญ่คำนึง รับเป็นวิทยากรนอกสถานที่ ๓-๕ ครั้ง

ต่อเดือน และเป็นปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งได้สร้างคน สร้างงาน จนเกิดเป็น

ลักษณะเครือข่ายความรู ้ เพ่ือสามารถถ่ายทอดความรูท้ดแทนได้ ปัจจุบันสามารถ

ขยายเครือข่ายในรูปวิสาหกิจชุมชนในตำบลสองพี่น้องได้อย่างครอบคลุม   

 ทั้งนี้ เป็นเพียงตัวอย่างความสำเร็จส่วนหนึ่งของนายคำนึง ชนะสิทธิ์  

ประชาชนคนหน่ึง ซ่ึงมีแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และจากผลสำเร็จในการจัดการประกวด

ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งแรก ซึ่งประสบความสำเร็จเป็น

อย่างดี ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และหน่วยงานเครือข่าย

ท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมกันจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครั้งที่ ๒ ขึ้น โดยการประกวดมี ๑๐ ประเภท ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

และกันดาร ประชาชนทั่วไป ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง หน่วยงาน/องค์กร

ภาครัฐในส่วนภูมิภาค ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดย่อม  

 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) หรือทางเว็บไซด์ rdpb.go.th 




