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บทบรรณาธิการ

ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลานับแต่ปี 2489 ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 เสด็จขึน้ครองราชย์สมบตัจินถงึปัจจบุนั เป็นระยะเวลา 70 ปีแล้วทีพ่ระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม สมดงัพระปฐมบรมราชโองการ

โดยแท้ จนนานาอารยประเทศเทิดทูนและประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้  

แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคตเมือ่วนัที ่13 ตุลาคม 2559 แล้วกต็าม แต่องค์ความรูท่ี้ทรงใช้ในการบำาบัดทุกข์ บำารงุสขุ 

แก่ราษฎร จากพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติเป็นหลักการทรงงานท่ีพระองค์ทรงยึดม่ันเป็นแนวทางในการ

ประกอบพระราชกรณียกิจให้สำาเร็จตามพระราชประสงค์ ยังเป็นแบบอย่างให้ประชาชนคนไทยได้ศึกษาเรียนรู้และ

น้อมนำาเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วารสารดำารงราชานุภาพฉบับนี้ ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจ การทรงงานต่างๆ จากผู้ที่เคยสนองงานให้แก่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นต้นแบบให้แก่คนมหาดไทยได้น้อมนำาศาสตร์พระราชา 

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประพฤติและการปฏิบัติตน ตลอดจนการดำาเนินชีวิต เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม ดังต่อไปนี้  

หม่อมหลวงปนดัด� ดศิกลุ : พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงเป็นทีช่ืน่ชมแก่ชาวต่างชาติ 

และเป็นที่รักแก่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ซึ่งคนไทยทุกคนควรรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการหมั่นเพียร

บำาเพ็ญคุณงามความดี เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน 

ดร.ปร�โมทย์ ไม้กลัด : หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค ์

ทรงเป็นนักพัฒนา และทรงงานอย่างหนักมาโดยตลอด ซึ่งได้ประจักษ์ต่อคนไทยและนานาประเทศ ที่สำาคัญ 

เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนได้น้อมนำาไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

น�ยมนุชญ์ วฒันโกเมร : การถวายงานโครงการเขือ่นป่าสกัชลสทิธิอ์นัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเป็นโครงการ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากการที่ได้รับอิทธิพลของแม่นำ้า 3 สาย ท่ีทำาให้พื้นท่ีทำาการเกษตรได้รับ 

ความเสียหาย 

รศ.ดร. สณัห์ชัย กลิน่พกิลุ : สายพระเนตรอนัยาวไกลของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ที่ทรงค้นพบมากว่า 30 ปี ว่าปาล์มนำ้ามันเป็นพืชนำ้ามันที่ให้ปริมาณนำ้ามันสูงกว่าพืชนำ้ามันชนิดใดๆ ในโลก ที่ผลิตเป็น

พลังงานทดแทนสามารถใช้ในอนาคตได้

น�ยธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ : พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้

ความสำาคัญกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือ

พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ อันเป็นประโยชน์ และทรงคุณค่ายิ่ง ท่ีก่อให้เกิดการสะสมองค์ความรู ้

จากรุ่นสู่รุ่น
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อ.วิวัฒน์ ศัลยกำ�ธร (อ.ยักษ์) : เข้าใจ เข้าถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” แนวทางการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ยึด

หลักสำาคัญของ “ความพอเพียง” อันเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ 

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ : น้อมนำาศาสตร์พระราชามาเป็นองค์ต้นแบบ เพื่อเกิด 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักและวิธีการทรงงานที่ทรงยึดมั่นปฏิบัติตลอดมาจนนำาไปสู่ความสำาเร็จ

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความอันเป็นประโยชน์เผยแพร่สู่สาธารณะ และหาก 

ท่านผู้อ่านมีข้อแนะนำาในการปรับปรุงการจัดทำาวารสาร กรุณาแจ้งได้ท่ีสถาบันดำารงราชานุภาพ สำานักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย E-mail: stabundamrong@gmail.com จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ บทความทั้งหมดในวารสาร 

ฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้ของสถาบันดำารงราชานุภาพ สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

www.stabundamrong.go.th เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

       กองบรรณาธิการ
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แม้ช�วต่�งประเทศก็รู้ซึ้งว่� “ในหลวงทรงเป็นดวงใจของคนไทยทั้งช�ติ”

ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ต่างประเทศ คงไม่มีครั้งใดเลยที่ข้าราชการผู้นั้นจะไม่มีความรู้สึก

คิดถึงบ้านเมืองไทย หากแต่จะนั่งนับวันทุกวันๆ ว่า นี่เหลือเวลาอีกกี่วันแล้วที่ภารกิจหน้าที่หรือหลักสูตรการศึกษา

อบรมในต่างประเทศคราวนั้นๆ จะสิ้นสุดลง

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวม 3 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในมุมมองของชาวต่างประเทศ

✽ หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการพิทักษ์รักษาพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

และหอสมุดดำารงราชานุภาพ 
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ความคดิถงึบ้านในยามท่ีต้องจากไปอยูใ่นต่างแดน 

สามารถแก้ไขได้ด้วยความสำานึกอันใหญ่หลวงเพียง

ประการเดียว นั่นคือ ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนได้เกิดมา

เป็นคนไทยและมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นองค์พระประมุขผู้ทรง

มีพระคุณอันประเสริฐ และทรงมีนำ้าพระราชหฤทัย 

มากล้นแก่ปวงประชาราษฎร์สุดพรรณนา ความรู้สึก

นึกคิดเช่นว่านี้มีเกิดขึ้นทุกครั้งไปด้วยเหตุอันใดกัน

ศาสตราจารย์ชาวตะวันตกท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“ชาตไิทยถือเป็นชาติทีม่คีวามเจรญิรุง่เรืองด้วยศิลปวทิยา

การมาเป็นเวลาอนัยาวนานยิง่ชาติหนึง่ของโลก ชาตไิทย

จึงมีมรดกทางวัฒนธรรมอันลำ้าค่าที่บรรพชนได้เพียร

สร้างสรรค์ และดำารงรักษาสืบทอดไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง 

ได้บงัเกิดความภาคภมูใิจ ซึง่สามารถกล่าวได้เลยว่า มรดก

อันลำ้าค่าของไทยที่ว่านี้ ต่างล้วนมีความโดดเด่นเป็นสง่า

บ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ประเทศท่ี 

เก่าแก่ แต่ที่อยู ่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งมวล คือ สถาบัน 

พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงมีพระเดชพระคุณล้นเหลือ

แก่ชาตแิผ่นดนินี ้ทีเ่ปรยีบเป็นมรดกแห่งเกยีรตยิศและ

ความภาคภูมิใจ (Heritage of Pride and Dignity) 

ที่คนไทยจักต้องมีความส�านึกอยู ่ตลอดกาลเวลา  

ให้จงได้”

หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ได้ประทานเล่าถึง 

คำาสอนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

ดำารงราชานุภาพ ว่า “พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น แม้เราคนไทยทุกคน

ทำาความดีโดยพร้อมกันทั้งหมดทั่วหน้า ก็ไม่สามารถ

ทดแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้ และให้

ดูชาวต่างประเทศซิ เขายังมีความเข้าใจอันลึกซึ้งว่า  

คนไทยมีในหลวงที่สุดแสนประเสริฐเช ่นนี้  ฉะนั้น  

เราคนไทยทุกคนจงมุ่งหมั่นเพียรบำาเพ็ญคุณงามความดี 

มอบแก่แผ่นดิน มีความจงรักภักดีอยู่เป็นนิจ แล้วบุคคล

ผูป้ฏบัิติได้เช่นนัน้ จะบังเกดิแต่ความสขุความเจรญิพร้อม

ครอบครัวเป็นแน่แท้”
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การที่ได้มีโอกาสไปเข้าหลักสูตรศึกษาอบรม 

ในต่างประเทศ แล้วหันมองกลับมาดูชาติบ้านเมือง 

ของตนเอง ก็มักจะได้ภาพที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ  

ซึ่งในหลายกรณีก็มีความรู้สึกเสียใจที่เด็กไทยรุ่นใหม่ๆ 

บางคนไม่รู้จักการรักหวงแหนชาติของเราในทางที่ถูก 

ท่ีควรจะเป็น แต่กลับไปรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ 

ที่แม้คนของเขาเองยังไม่ประพฤติปฏิบัติกันเช่นนั้น  

อ า ทิ  นั ก ก า ร ทู ต ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ค ย ป ร า ร ภ ว ่ า   

“เพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยนั้น มีความไพเราะ

เพราะพริ้งเหลือเกิน ค�าแปลที่ถอดความหมายมาเป็น

ภาษาอังกฤษแล้วมีความลึกซึ้ง ที่ฟังแล้วชวนขนลุก 

และสามารถบ่งบอกได้ถึงความรู้สึกผูกพันของคนไทย 

ที่มีต่อในหลวง มีความภาคภูมิใจแทนพระองค์ท่าน

จริงๆ...แต ่เด็กไทยบางคนคงไม่ทราบกระมังว ่า  

ระหว่างการบรรเลงเพลงอันมีความศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้  

รวมถึงในต่างประเทศที่เขากระท�ากันอยู่ เราจักต้อง 

ยืนตรงถวายความเคารพอย่างที่สุด ไม่คุย และไม่เล่น 

ในบางประเทศเขาแม้เอามือกุมหัวใจแล้วขับร้องตาม

อย่างพร้อมเพรียงกัน จงช่วยธ�ารงเกียรติยศ และ 

คุณแห ่งความดีนี้ ไว ้  เพลงอันมีความศักดิ์สิทธิ ์

ที่กล่าวถึงนี้ คือ ความรักหวงแหนและความภาคภูมิใจ

ของคนไทยทั้งชาติโดยแท้”

ในอีกโอกาสหนึ่งที่อาจารย์ผู ้บรรยายหลักสูตร

พิเศษเรื่อง “นโยบายการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา”   

ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้กล่าว

แสดงความชื่นชมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

กับผู้เข้ารับการอบรมจากนานาประเทศ โดยกล่าวว่า 

ประเทศไทยมคีวามเป็นมาทางประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 

ย่อมมีเกียรติและมีสถานะไม่เหมือนชาติอื่นใดในภูมิภาค

เดียวกัน กล่าวคือ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการ

ยกย่องนับถือ ด้วยพระองค์ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง

เพ่ือประชาชน และทรงมพีระปรชีาญาณรอบด้าน  ในทกุ

ทิศทางที่เป็นเลิศ หากมิได้เรียนรู้มา ค้นคว้ามา ก็จะไม่มี

ความรูส้กึอนัมหศัจรรยใ์จเช่นนี ้น่าพศิวงทีค่นไทยทุกคน

ต่างล้วนมคีวามรกัผกูพันกบัพระองค์ท่านอย่างแนบแน่น 

ผู ้บรรยายได้กล ่าวว ่า ขอคนไทยจงได ้ดำารงรักษา

วฒันธรรมอนัสง่างามนีไ้ว้ เพราะสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

นี้เองท่ีเป็นข้อเท็จจริงซึ่งสามารถอธิบายถึงความเป็น 

ชาติไทยได้อย่างชัดเจนท่ีสุด จงคิดดูเถิดว่า แม้เราต้อง

ไปอยูไ่กลบ้าน แต่เมือ่มคีวามสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุ

แห่งพระองค์ท่านเกดิขึน้คราวใด ประเทศไทยทัง้ประเทศ 

ก็แทบจะขยับเคล่ือนไปอยู่ใกล้กับตัวเราในต่างแดนโพ้น

ทวีปน้ันพร้อมกับความวิรยิะอตุสาหะ จักบังเกดิความรูส้กึ

นึกคิดเช่นนี้โดยทันทีในทุกครั้งไป

ผูท้รงคณุวฒุ ิณ องค์การสหประชาชาต ินครเจนวีา 

กล่าวว่า “ในหลวงทรงเป็นดวงใจของคนไทยท้ังชาติ 

จริงๆ ขอให้คนไทยถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์

ท่านให้มาก ด้วยการเป็นคนไทยที่ดีในรูปแบบที่นานา

อารยประเทศเคยให้การยกย่องนับถือประเทศไทย 

มาเป็นเวลาช้านานแล้วในอดีต”

✽ ปวงชนช�วไทยเร�ผู้เป็นข้�แผ่นดินสย�ม

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชา-

นุภาพ ได้ประทานเล่ากับหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล  

ไว้ดังนี้ 1  

1 หม่อมเจ ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ได ้ประทานเล ่าแก ่ผู ้ เขียน  

 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบอร์น สวิตเซอร์แลนด์ 

 เมื่อ พ.ศ. 2517 ในขณะที่ ฯพณฯ หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล  

 ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต
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อันชื่ อว ่ า  “สย�ม”  นั้ นมีความศักดิ์ สิทธิ์  

ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  

ได้พระราชทานความหมายกำากับอันเป็นมหามงคลนาม 

แก่แผ่นดินตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ

พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช องค์พระปฐมมหาจกัรี

บรมราชวงศ์ ว่า ความร่มเยน็เป็นสขุและความเสมอภาค

ของชนทุกเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 

บนผืนพระราชอาณาจักร โดยปราศจากการแยกแยะ

หรอืต่อต้านกลุ่มเผ่าพนัธุท์ีเ่ป็นอ่ืน เพราะสยามประเทศ 

มีพ่อของแผ่นดินเดียวกัน คือ ในหลวง ด้วยพระองค ์

ทรงกอปรด้วยทศพธิราชธรรม 10 ประการ กล่าวคอื ทรงม ี

ศีลธรรม คุณธรรม ความสามารถ อาจหาญ รอบรู ้  

เป็นหลักใหญ่ และไม่เคยทรงรังเกียจเดียดฉันท์ชนชาติ

หรือกลุ ่มเผ่าพันธุ ์ อ่ืนใดที่ต ่างเข้ามาพึ่งร ่มโพธิ์ทอง 

บนผืนแผ่นดินน้ีในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งล้วนเป็นชาวสยาม  

ผู ้ธำารง ความเสมอภาคระหว่างชนชาติและความ 

ภาคภูมิใจในชาติ

แม้ชาวต่างประเทศก็ได้กล่าวขานกันมาเป็น 

เวลาช้านานจนกลับกลายเป็นถ้อยคำาอนุรักษ์เกี่ยวกับ

สยามว่า The Most Splendid Kingdom and People 

of S iam ขอให ้ประชาชนใคร ่ มีความภาคภูมิ 

ในพระเกียรติคุณของในหลวง โดยด�ารงสติมั่น 

ให้มีความวิริยะอุตสาหะบ�าเพ็ญคุณงามความดีถวาย

พระมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์  

ได้พระราชทานพรอันประเสริฐว่า ขอสยามจงได้ประสบ

แต่ความเจริญรุ่งเรือง ขอประชาชนชาวสยามจงได้ม ี

แต่ความสุขสบายเป็นนิรันดร์ และเราจะครองแผ่นดิน 

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

จ�กข้อเท็จจริงดังกล่�ว เห็นได้ว่�

นายกรัฐมนตรีของไทยในสมัยหนึ่ง และสมาชิก

คณะผู้ก่อการบางคนได้กระทำาการแต่ลำาพงัตามแบบฉบับ

เผด็จการนาซีในเยอรมันให้เปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” เป็น 

“ไทย” ในปี พ.ศ. 2482 ตลอดจนให้เขียนประวัติศาสตร์

ขึน้ใหม่เพือ่สอดคล้องกบัอดุมการณ์ชาตนิยิมอย่างรนุแรง 

โดยกล่าวโจมตีคนจีนในเมืองไทยอย่างรุนแรง

ผู้รู ้หลายฝ่ายจากทั้งในและนอกประเทศคงไม่

ให้การยอมรับชื่อของประเทศไทยในระยะเริ่มแรก  

ด้วยความเคยชินกับชื่อสยามอันมีที่มาแห่งความหมาย  

จึงกลับนิยมที่จะขนานนามดั้งเดิมนั้น ซึ่งถือเป็นมิ่งมงคล

นามพระราชทานอันไพเราะลึกซ้ึงและรักษาสืบทอดกัน

มาหลายชั่วคน กับอีกการใส่คำาว ่า “land” หรือ 

“lande” ต่อท้ายคำาว่า “Thai” ก็ยิ่งจะทำาให้คล้ายกับ

ช่ือกลุ่มประเทศใหม่ซ่ึงเป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษ 

เช่น Somaliland, Ireland, New Zealand, Zululand 

เป็นต้น

รัฐบาลได้นำาประเทศชาติและประชาชนเผชิญ 

ต่อสรรพการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นระลอกๆ อย่างแทบ 

ไม่น่าเชือ่ ได้แก่ กองก�าลงัทหารญีปุ่น่เข้ารุกรานไทย กรณี

พิพาทในอินโดจีน ไทยประกาศสงครามกับสหราช

อาณาจักรและสหรัฐอเมริกาโดยตัดสินใจเข ้าเป ็น

พันธมิตรกับฝ่ายอักษะผู้พ่ายแพ้สงคราม พระนครถูกทิ้ง

ระเบิด แต่ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ ได้เกิดขบวนการ 

เสรไีทยขึน้รกัษาเอกราชอธปิไตยของชาตไิว้ได้ เกดิปัญหา

ปรบัปรงุหนงัสอืไทยและรฐันยิม อทุกภยัครัง้ใหญ่ ปัญหา

กัญชายาฝิ่นแพร่ระบาด กรณีสวรรคต โดยแหล่งข่าว 

ต ่างประเทศแหล่งหนึ่งได ้วิ เคราะห์เพิ่มเติมไว ้ว ่า2  

เจ้าหน้าทีร่าชส�านกัจ�านวนหนึง่มุง่ร้ายต่อสถาบนัและหวงั

ให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างรัฐบาล กองทัพ 

และพระราชวงศ์ เพื่อรักษาดุลอ�านาจเก่าของคณะ 

 

 

 

 

 

 2 
“ไทย” สารคดีประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์ ,2539  

 ข้อมูลทางบรรณานุกรม หอสมุดแห่งชาติ ISBN 974-6780- 

 77-7  หน้า  250 - 251, 253 - 255 (ชมรมพระนิพนธ ์

 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑ์และหอสมุด 

 สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ วังวรดิศ  พิมพ์เผยแพร่)
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ผู้ก่อการไว้แล้วกล่าวซัดทอด ฯพณฯ นายปรีดี พนมยงค์ 

นายกรัฐมนตรี อย่างปราศจากเหตุผล ตลอดจนได้เกิด

เหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารอีกหลายครั้งหลายคราว 

นับไม่ถ้วน กระนั้นก็ดี ชื่อของประเทศยังถูกปรับเปลี่ยน

ไปมาตามอำาเภอใจของผู้นำาทางการเมืองโดยปราศจาก

การคำานึงถึงบรรพชนของชาติแม้แต่น้อย กล่าวคือ  

เปลี่ยนเป็น สยาม อีก (เฉพาะภาษาต่างประเทศ) ใน 

เดือนกันยายน พ.ศ. 2488 เพื่อเอาใจฝ่ายสัมพันธมิตร 

และเลี่ยงการเป็นชื่อเดียวกันกับเมื่อไทยเข้าสู่สงคราม  

แต่แล้วก็ได้เปลี่ยนกลับไปเป็น ไทย อีกครั้งในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ฤกษ์ชยัขึน้ต้นการประกาศเปลีย่น

ชื่อประเทศท้ังประเทศก็ปรากฏเป็นเช่นนี้ และได้ปล่อย

เลยตามเลยมาเป็นเวลายาวนานถึงกว่า 60 ปีแล้ว

ขอปวงชนชาวไทย เราผู ้เป็นข้าแผ่นดินสยาม  

ใคร่ได้ร่วมกนัตัง้สตัยาธษิฐาน แม้หากเพยีงในมโนส�านกึ 

กลับคืนชื่อ “สยาม” ได้ดำารงความรุ ่งเรืองไพบูลย์  

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมบูชาพระมหากรุณาธิคุณ 

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นดวงใจ 

ของพสกนิกรทั้งชาติ

✽ โรงพย�บ�ลในคว�มทรงจำ�ไทยทั้งช�ต ิ

 คนไทยหลายคนเม่ือได้มีโอกาสเดินทางไปยัง 

เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา  

จะถือเป็นความโชคดีในชีวิต เช่นเดียวกับข้าพเจ้าที่ได้ไป

เยี่ยมชมโรงพยาบาลเมาท์ออเบอร์น (Mount Auburn 

Hospital)* เลขที่  330 บนถนนเมาท์ออเบอร ์น  

ไม่ไกลเลยจากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด โรงพยาบาลซึง่เป็น 

สถานที่พระราชสมภพขององค ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเมื่อ 89 ปีก่อน    

ปรากฏการณ ์มหัศจรรย ์ เมื่อ เ ดินเข ้าไปถึง  

ณ บริเวณล๊อบบี้ของโรงพยาบาลซึ่งไม่ใหญ่โตมากนัก  

หากแต่สงบเงียบ เรียบง่าย และมีความขลังอยู่ในตัว 

ส ม แ ล ้ ว กั บ ท่ี เ ป ็ น ส ถ า น ที่ พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ ข อ ง 

องค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา สุภาพสตร ี

สูงอายุทำาหน้าท่ีประชาสัมพันธ์จะทักทายแขกเหรื่อ 

ด้วยอัธยาศัยไมตรีน่าชื่นชม “ไม่ต้องบอกฉันก็ได้นะ  

ถ้าคณุมาจากประเทศไทย ฉนัทราบแล้ว และจะได้นำาคณุ

ไปชม ณ บริเวณห้องชั้นบน ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินของท่าน

พระราชสมภพ” สภุาพสตรคีนเดียวกนันัน้กล่าวต่อไปว่า 

“คนไทยรกัในหลวงจรงิๆ พระองค์ท่านนบัเป็นบุคคลพเิศษ

ของเราชาวอเมริกัน เพราะท่านเป็นพระมหากษัตริย์

พระองค์เดยีวในโลกทีป่ระสตูใินประเทศของเรานี ้คนไทย

คนแล้วคนเล่าผ่านมาเยี่ยมโรงพยาบาลแห่งนี้ ซึ่งเรา 

ต่างมีความภาคภูมิใจ และก็ยังมีความรำาลึกถึงสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีของพระองค์ท่านอยู ่

ตราบจนทุกวนันี ้พยาบาลรุน่เก่าๆ เล่าให้ฉนัฟังว่า สมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็น Mother by 

heart and soul.” 

ข้ึนไปช้ันบน เดนิออกจากลฟิท์ไปสกันดิ จะปรากฏ

พระบรมฉายาลักษณ์ที่แสนงดงามอัญเชิญประดิษฐาน 

อยู่ใกล้กับห้องพระราชสมภพเดิม (ห้องคลอด) ได้รับ 

การอธิบายว่า โรงพยาบาลเปิดบริการแก่ชุมชนในเมือง

เคมบริดจ์และบอสตันครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1871 พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชสมภพเมือ่ 5 ธนัวาคม ค.ศ. 

1927 ซ่ึงภายหลังจากนั้นอาคารในโรงพยาบาลได้มี 

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก แต ่ ก็โดยยึดถือ 

กรอบดำาเนินการเดิม คือเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก  

หากเพียบพร้อมด้วยคุณภาพการให้บริการ แหม่มผู้นั้น

เล่าว่า “ได้ยินเล่าสู่กันมามากมาย ว่าในหลวงของท่าน 

พระราชสมภพเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษา  

ณ โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ 

สมเดจ็พระบรมราชชนน ีทรงศกึษา ณ วทิยาลัยซมิมอนส์  

ในเขตท้องท่ีของเรานี้พวกเราอเมริ กันชนมีความ 

ภาคภูมิใจมากในพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถ

เป็นเอนกอนันต์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
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โรงพย�บ�ลเม�ท์ออเบอร์น  
เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก 
และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 
โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ติดริมแม่นำ้าชาร์ลส์ (Charles River)
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ข ้ า พ เ จ ้ า มี ค ว า ม รู ้ สึ ก ข น ลุ ก แ ล ะ สำ า นึ ก 

ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่านสุดพรรณนา 

ตลอดเวลาที่เดินอยู ่ในโรงพยาบาลเมาท์ออเบอร์น  

มคีวามซาบซ้ึงว่าทกุสิง่ทกุอย่างของความเป็นชาติไทยเรา 

ในปัจจุบันได้เริ่มต้นขึ้นจากที่นี่ นอกจากนั้นก็ยังได้มี

โอกาสเข้าเยีย่มชมสถาบนัวจิยัทางการแพทย์ทีม่ชีือ่เสยีง

ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในบริเวณโรงพยาบาล การ

ชมุชนสัมพนัธ์ และการใช้โรงพยาบาลเป็นสถานศกึษาใน

วันเสาร์-อาทิตย์ หรือการเป็นครูแก่ประชาชนในชุมชน

นั้น อันนับเป็นโรงพยาบาลที่มีลักษณะการดำาเนินงาน

แบบครบวงจรทีท่นัสมยัยิง่อกีแห่งหน่ึงของภาคตะวนัออก

สหรัฐฯ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เวลา 08.45 นาฬิกา  
ดร.ดับเบิลยู สจ๊วต วิทท์มอร์ (Dr. W. Stewart Whittemore)  
และคณะแพทย์ได้ปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ที่สำาคัญยิ่งครั้งหนึ่ง 
ของโลก นั่นคือ ถวายการประสูติแด่หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา 
หม่อมในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์  
ซึ่งทรงประทับศึกษาวิชาการแพทย์ ณ มหาวิทยาฮาร์วาร์ด  
อันไม่ห่างจากโรงพยาบาลนัก 
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ภาพเสดจ็เยอืนนครบอสตนัและโรงพยาบาลเมาท์ ออเบอร์น เมือ่วันท่ี 
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 และทรงพบกับ ดร. ดบัเบิลย ูสจ๊วต วิทท์มอร์ 
รวมทั้งคณะพยาบาลที่ถวายพระประสูติกาลด้วยทรงพระราชทาน
ของที่ระลึกแด่ ดร.วิทท์มอร์ มีข้อความด้วยว่า 

To my first friend, Doctor Whittmore,  
with Affectionate regard. 

แด่มิตรคนแรกของฉัน ดร.วิทมอร์ ด้วยความระลึกถึงและรักใคร่

คณะพยาบาลโรงพยาบาลเมาท์ ออเบอร์น 4 ท่าน 
ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงตลอดเวลาที่ทรงประทับอยู่ในโรงพยาบาล  
ปรากฏนามดังนี้
 1. มิสซิส เลสลี่ เลห์ตัน   
 2. มิสซิส เจนนีเวยฟ เวลตัน 
 3. มิสซิส มาร์กาเลต เฟย์   
 4. มิสซิส รูธ อาร์ริงตัน    
 

“โรงพยาบาลแห่งนี้ก่อตั้งมานานแล้ว และจะ

ด�ารงอยู ่ต ่อไปชั่ วลูกชั่ วหลาน เพื่อประโยชน ์สุข 

ของประชาชน ดังนั้นในหลวงของท่านจะต้องทรงม ี

พระชนมายุอีกยืนยาวนานเพื่อทรงอภิบาลแผ่นดินไทย  

ยงัความภาคภมูใิจและหวงแหนรกัษาของประชาชาติไทย

และอเมริกันชนทั้ งมวลสืบไปอย ่างไม ่มีวันจบสิ้น  

ขอจงทรงพระเจริญ” เป็นคำากล่าวสดุท้ายทีข้่าพเจ้าได้ยนิ 

จากสุภาพสตรีอเมริกันผู้เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรีผู้นั้น  

ก่อนอำาลาจากกัน

w
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King Bhumibol Square 
จัตุรัสภูมิพล ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ที่รำาลึกถึง 
สถานที่ทรงมีพระประสูติกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
ในความทรงจำา
✽ ดร.ปราโมทย์ ไม้กลัด
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ในขณะท่ีพระองค์ท่านทรงมีพระสุขภาพพลานามัย 

แข็งแรง พระชนมพรรษาไม่สูง พระองค์เสด็จพระราชดำาเนิน 

ทรงงานทุกหนทุกแห่งทั่วแผ่นดิน จะใกล้ จะไกล ลำาบากแค่ไหน 

ถนนหนทางเข้าไปไม่ถึง ภูเขาสูงชัน ป่ารกทึบ นำ้าท่วมขัง แม้แต่

การทรงงานท่ามกลางฝน ดึกดื่นค่อนคืน

พระองค์เสด็จฯ ไปด้วยพระเมตตา ไม่เคยย่อท้อและ 

แสดงให้เห็นเลยว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทรงให้ความสำาคัญ

กับราษฎรโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ ่

ของประเทศ ให้มีนำ้ากินนำ้าใช้ รวมถึงพระราชทานโครงการ 

พระราชดำารต่ิางๆ ช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึเพือ่สร้างรายได้ให้พอกิน

ตามสมควรแก่อัตภาพ

เป ็นภาพ ท่ี ไม ่ น ่ า เ ช่ื อ เลยว ่ า  พระมหากษั ตริ ย ์ 

ของประเทศไทย ทรงงานหนักมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเสียอีก 

 

ในโอกาสนี้ผมอยากถ่ายทอดหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลที ่9 ในความทรงจำาของผม 

ซึง่ผมหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าประสบการณ์ท่ีได้รบัจากพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตลอดชีวิตที่ถวายงานที่ผมได้ถ่ายทอด

ลงในบทความนี้

ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นความทรงจำาที่ยังชัดเจนอยู ่ในใจ 

ตลอดมา จะเป็นประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต และทำาให้สำานึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

“ตลอดชีวิตก�รทำ�ง�นรับร�ชก�รของผม ได้ซึมซับรับทร�บ ได้เห็นภ�พก�รทรงง�นของ

พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9 ม�ตลอดอย่�งใกล้ชิด”

วารสาร 19 ดำ�รงร�ช�นุภ�พ



วารสาร20 ดำ�รงร�ช�นุภ�พ



เสด็จพระราชดำาเนินในท้องถิ่นกันดารห่างไกลความเจริญทุกที่ ไม่ทรงรังเกียจที่จะประทับลงกับพื้นดิน ด้วยความที่พระราชหฤทัยจดจ่อ 
อยู่แต่กับงาน คือ ทรงหาข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเรื่องนำ้า
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หลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

รัชกาลที่ 9 นั้น มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายบริบท

ที่จะเล่าให้ฟัง ซึ่งเป็นความทรงจำาที่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง 

ตลอดการทำางานถวายพระองค์ สามารถน้อมนำาไปปฏิบตัิ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อองค์กร และประเทศ

ชาติได้

โดยการทรงงานจะเน้นงานด้านการพัฒนา 

เป็นสำาคัญ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาคน 

ทรงเน้นสถ�นที่ในชนบท ที่ส่วนใหญ่หน่วยงาน

ราชการเข้าไปไม่ถึง ให้ราษฎรสามารถทำากิน   หล่อเลี้ยง

อุ้มชู ดูแล พึ่งพาตัวเองได้

อย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็น 

สิ่งส�าคัญที่สุด เป็นหลักที่ร่วมสมัย ไม่ตกยุค ซึ่งผมจะไม่

ขอกล่าวอะไรมากนัก

เพราะเป็นทีร่บัรูกั้นดอียูแ่ล้ว จากการเผยแพร่กนั

อย่างกว้างขวาง มกีารนำาไปบรูณาการใช้ได้ผลสำาเรจ็อย่าง

มากมาย

แม้แต่องค์การสหประชาชาติ ได้น้อมนำาเอาหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงน้ี ไปใช้ในการพฒันาทกุภมูภิาค

ทั่วโลก

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศไทยที่พระองค์

ทรงทำามาตลอดอย่างยาวนาน ได้ประจกัษ์ต่อคนไทยและ

สายตานานาประเทศ โดยมีหลักการทรงงานที่สำาคัญ

ได้แก่

1. นักพัฒน�ต้องทำ�ง�นแบบปิดทองหลังพระ

ในบรบิทนี ้เมือ่ปีพทุธศกัราช 2532 เดอืนมีนาคม 

พระองค ์ มีรับ ส่ั ง ให ้ผมและคุณเล็ก  จินดาสงวน 

ซ่ึงขณะนั้นท่านเป็นรองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าเฝ้าฯ 

ที่พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อมอบหมายงาน   

ให้ทำาถวาย

ระหว่างที่เข้าเฝ้าฯ ทรงถือกระป๋องมา 1 ใบ  

เมื่อประทับนั่งเรียบร้อยแล้ว รับสั่งว่า “ก่อนที่จะพูด  

เรื่องง�น เอ�พระไปคนละองค์ พระหมดแล้ว นี่เหลือ

อยู่ 2 องค์ในกระเป๋�แซมโซไนท์”

ในกระป๋องลกูอมแบนๆ ทรงเปิดออกมา ปรากฏว่า

ในนั้นมีพระอยู ่  2 องค ์ เป ็นพระสมเด็จจิตรลดา   

ซึ่งผมและคุณเล็กต่างปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที ่

ทรงพระเมตตาในครั้งนั้น

การพระราชทานพระในวันนั้นถือเป็นหน่ึงใน

กุศโลบายที่จะทรงสอนพวกเรานี่เอง หลังจากที่ผมกำาลัง

เป็นปลื้มกับพระสมเด็จจิตรลดาอยู่ พระองค์ได้มีรับสั่ง

หลักคิดให้ฟังว่า “ก่อนจะนำ�พระไปเล่ียมทอง ให้นำ�

ทองคำ�เปลวม�ปิดทีห่ลงัพระเสยีก่อน” พร้อมอธบิายว่า 

“เร�เป็นข้�ร�ชก�รเป็นนักพัฒน� ต้องทำ�ง�นแบบปิด

ทองหลังพระ”

สิ่งท่ีพระองค์ทรงทำาเป็นแบบอย่างก็คือ การเป็น

นักพัฒนา พระองค์จะทรงเสาะแสวงหาพื้นที่ สถานท่ี

ใหม่ๆ เพื่อนำามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์               

หลักก�รทรงง�น...แบบอย่�งสร้�งแรงบันด�ลใจ
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ตามภาพ...เป็นการทรงงานเพือ่หาทีส่ร้างอ่างเกบ็นำา้

ห้วยเคลิ้ม บริเวณเชิงเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร

จากน้ันพระราชทานความช่วยเหลือ ทำาสิ่งที่

ราชการหรือคนอื่นๆ เขาไม่ทำาหรือเข้าไปไม่ถึง เมื่อทำาไป

แล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ หวังแค่เพียงว่าชาวบ้าน

อยู่ดี กินดีขึ้น ตามสมควรแก่อัตภาพ

พระองค ์มีพระราชดำา รัสไว ้ว ่า “ก�รเป ็น

ข้�ร�ชก�รต้องทำ�หน้�ที่ เพื่อหน้�ที่ มิใช่ทำ�เพื่อหวัง

ประโยชน์ ร�งวัลท่ีอยู่เหนือขอบเขต ก�รทำ�หน้�ที่  

ที่ได้รับผลประโยชน์โดยสมบูรณ์ของง�น ก็เป็นร�งวัล

สูงสุดอยู่แล้ว”

“เร�กท็ำ�ร�ชก�รนะ ทำ�อย่�งหนกัและอย่�งม�ก 

เร�ก็เป็นข้�ร�ชก�รคนหนึ่ง”

ทรงซักถามข้อมูลจากราษฎรอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบพระราชดำาริในการพิจารณาสร้างโครงการ “อ่างเก็บนำ้า” ให้เหมาะสม

พระราชดำ ารั ส นี้ทำ า ให ้ เ ราได ้ประจักษ ์ ว ่ า  

ในประเทศไทยมีข้าราชการพระองค์หนึ่งที่

 ทรงง�นไม่เคยหยุดเส�ร์-อ�ทิตย์

 ไม่มีโอที

 ไม่มีเงินเดือน

 ไม่มีวันเกษียณ

 ไม่มีถนนก็ทรงพระดำ�เนินเดินไปยังจุดหม�ย
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2. ข�ดทุนคือกำ�ไร

ในบริบทของหลักก�รทำ�ง�นแบบข�ดทุนคือ

กำ�ไรน้ี คือก�รทำ�ง�นต้องคุ้มค่� เกิดประโยชน์สูงสุด  

ไม่ได้คุ้มค่�ในเรื่องของเงินทองท�งด้�นเศรษฐศ�สตร์

เป็นหลักที่จะต้องได้กลับคืนม�นะ

คุ้มค่� ในความหมายของในหลวง คือ เมื่อใช้ 

งบประมาณทำาไปแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต  

จากยากจนให้อยู่ดีมีสุขได้ จากยากจนข้นแค้นยกระดับ

มาเป็นพอมีพอกิน พึ่งพาตัวเองได้

ในยุคแรกๆ พระองค์มีรับสั่งกับพวกเราชาว

ชลประทานเสมอว่า “จะทำ�อะไร ต้องทำ�ขน�ดย่อมๆ นะ 

จะได้เสร็จเร็วๆ ช�วบ้�นจะได้ใช้ประโยชน์ โดยเร็ววัน

ทันก�รณ์” จะทำาโครงการใดอย่าให้หรูหรามากนัก  

จะเปลอืงงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ อกีทัง้โครงการ

ใหญ่โตมันช้า ต้องศึกษารายละเอียดกันนาน

ถึงแม้จะประหยัดงบประมาณได้บ้าง แต่ความ 

เสียหายระหว ่างท่ีรอมันจะมีมูลค ่ามากกว ่าเงินท่ี 

ประหยัดไป

ข�ดทนุคอืกำ�ไร ทรงรบัสัง่ว่า จะทำาอะไรบางครัง้ 

ต้องตัดสินใจทำาโดยเร็ว ถึงแม้จะมีสนนราคาค่างวด 

แพงหน่อย แต่ประโยชน์จะได้โดยเร็ว สามารถบรรเทา

ความเดือดร้อน ความเสียหายได้ทันท่วงที

ทรงรบัฟังข้อคดิเหน็ทางวชิาการและการพจิารณา

ทุกด้านเกี่ยวกับความเหมาะสมจากการกราบบังคมทูล 

ของเจ้าหน้าที่
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3. เข้�ใจ เข้�ถึง พัฒน�

ในการทรงงาน จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวจะทรงศึกษาข้อมูลและปัจจัยต่างๆ  

ท่ีทำาให้เกิดปัญหาโดยละเอียด ก่อนที่จะมีพระราชดำาริ

หรือโปรดฯ ให้ดำาเนินการใดๆ

เริ่มแรกคือ เข้าใจ : ต้องรู้ถึงเรื่องราวของปัญหา 

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งทำาให้เกิดปัญหาอย่างกระจ่าง 

ในทกุด้านทกุประเดน็ วฒันธรรมประเพณ ีประวติัศาสตร์

และความเชื่อของท้องถิ่น สภาพทางภูมิศาสตร์และ

ภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

ขั้นที่สองคือ เข้าถึง : การสร้างความเข้าใจอย่าง 

ลึกซ้ึง วิ เคราะห์ให ้ เข ้าถึงรายละเอียดในทุกด ้าน 

ทุกประเดน็ เพือ่จะได้รูซ้ึง้ถึงชีวติ จติใจ และความต้องการ

ในการแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหาทุกขั้นตอนที่ชุมชน 

มีความเห็นพ้อง หากดำาเนินการแบบเข้าถึงอย่างจริงจัง

จะเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา สามารถ

กำาหนดรปูแบบและแผนการดำาเนนิงานได้อย่างสอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจริง สภาพปัญหา และสังคม

ทรงนำาแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ไปกับพระองค์ทุกครั้งเพื่อ
ประกอบการพิจารณาวางโครงการ
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ขั้นสุดท้ายคือ พัฒนา : การดำาเนินการอย่างเป็น

รูปธรรม เพื่อเสริมสร้างทำาให้เจริญ หรือเปลี่ยนแปลง

แก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยมาตรการที่ถูกต้องตามหลัก

วิชา และจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างไร เพื่อให้ 

ผลของการพัฒนาที่ทำานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ทุกคน 

ในชุมชนสามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

โดยจะทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง ให้เข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ ทั้งศึกษาจากแผนที่ จากอินเตอร์เน็ต ข่าวสาร

ต่างๆ และการเข้าถึงไปยังสถานที่จริง

สอบถามให้แน่ชัดจากชาวบ้าน ซึ่งบางครั้งทรงได้

รับรายงานข้อมูลผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

แต่การที่เสด็จฯ ไปรับรู้ด้วยพระองค์เอง จะเป็น

ส่วนช่วยยืนยันความถูกต้องก่อนลงมือทำา และทราบ

ความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริง

การสอบถามจากชาวบ้าน การไปดูสภาพทีแ่ท้จรงิ 

แม้จะยากลำาบาก ยุ่งยาก เสียเวลา แต่เราสามารถสนอง

ความต้องการได้ตรงจุด รับสั่งว่า

“เร�ทำ�ให้ช�วบ้�นในสิ่งที่เข�ต้องก�ร ไม่ใช่

ยัดเยียดอะไรให้ไปก็ไม่รู้ มันก็เปล่�ประโยชน์”

การทรงงานของพระองค์ จะทรงมีหลักคิดอย่าง

ชาญฉลาด ไม่ว่าจะทรงงานใดก็ตาม จะพระราชทาน 

หลักคิดนำาทางไว้ เพ่ือให้งานออกมาได้ตรงพระทัย 

และเกิดประโยชน์มากที่สุด

4. ทำ�ง�นอย่�งผู้รู้จริง...รู้รอบ รอบรู้และรอบคอบ

หลักการทรงงานลักษณะนี้  มักรับสั่งอ ้อมๆ  

เป็นนัยๆ กับผู้ท่ีทำางานถวาย ในฐานะท่ีผมเองทำางาน

สนองพระราชดำารมิานานพอสมควร ได้เหน็พระองค์ท่าน

ทรงเน้นยำ้าด้วยความห่วงใย

“ทำ�ง�นอย่�งผู ้รู ้จริง...รู ้รอบ รอบรู ้ และ

รอบคอบ”

ในความหมายว่า จะทำาการใดต้องมีความแม่นยำา

ในหลักวิชา มีองค์ความรู้ และมีความรอบรู้ ไม่ใช่รู้บ้าง

ไม่รู้บ้าง อย่างนี้ทำางานกับพระองค์ท่านไม่ได้

อย ่างเรื่องราวเก่ียวกับนำ้า ทำาอะไรต ้องให ้

สอดคล้องกบัสภาพธรรมชาต ิสภาพภมูสิงัคม ให้ครบถ้วน

ศาสตร์วิชาการอื่นท่ีเก่ียวข้องต้องรู้เรื่องด้วย แล้วนำามา

ศึกษาไตร่ตรองให้รอบคอบ

ถ้าไม่ยดึหลกันี ้งานจะออกมาไม่ได้ตามวตัถุประสงค์ 

ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงก็จะไม่สมบูรณ์

ก่อนท่ีจะพระราชทานโครงการต่างๆ ออกไป 

พระองค์จะสร้างความมัน่พระทยัว่าส่ิงทีท่รงคดินีถ้กูต้อง 

โดยสำารวจตรวจสอบด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะเป็นการ

สอบถามราษฎรในพืน้ที ่คนเฒ่าคนแก่ กำานนั ผูใ้หญ่บ้าน 

หรือไม่ก็ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือให้เกิดความแม่นยำา 

ในข้อมูล

โครงการพระราชดำาริที่พระราชทานออกไป  

เมื่อทำาเสร็จแล้วต้องแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง
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5. ต้องเรียนรู้ธรรมช�ติ...ใช้เป็นครูที่สอนเร�

หลักการทรงงานลักษณะนี้  พระราชทาน 

พระราชดำาริไว้ตรงๆ เลยว่า “ต้องเรียนรู ้ธรรมช�ติ  

ใช้เป็นครูที่จะสอนเร�”

การแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่วนใหญ่เรื่องที่เกิด

จากธรรมชาตแิทบทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง นำา้ฝน นำา้มาก 

นำ้าล้น นำ้าเสีย นำ้าแล้ง ดินเสื่อมโทรม ดินโคลนถล่ม พายุ

กระหนำ่า ฯลฯ

ภัยธรรมชาติดังกล่าวเราไม่สามารถไปห้ามไม่ให้

เกดิได้ แต่เราสามารถลดความสูญเสยี ลดความเสยีหายได้ 

ด้วยการศึกษาให้เข้าใจภัยในลักษณะต่างๆ เมื่อรู้จักมันก็

จะอยู่กับมันได้

ยกตวัอย่างเหตกุารณ์เกดิอทุกภยันำา้ท่วมครัง้ใหญ่ 

ในจั งหวัดปทุมธานี  นำ้ าท ่ วมสวนส ้มย ่ านรั งสิ ต  

สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรนับแสนไร่

ทรงเป็นห่วงอย่างมากและได้มีพระราชดำารัส 

หาทางแก้ไขกับผู้เก่ียวข้อง พระองค์มีพระราชดำารัสไว้ 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2533 มีอยู่ประโยคตอนช่วงท้าย 

พระองค์ตรัสว่า

“ไม่มีใครต้องก�รให้ภัยธรรมช�ติเกิดขึ้นหรอก 

แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว จึงต้องเรียนรู ้เพื่อใช้เป็นครู 

สอนเร�”

เขื่อนจะพัง นำ้าท่วม นำ้าล้นตลิ่ง ต้องเรียนรู้ว่าจะ

ใช้ยุทธศาสตร์อะไรแก้ไข และเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อไหร่ 

ทรงงานในทุกโอกาสและสถานที่..ในพระอุโบสถวัดที่อำาเภอป่าซาง จังหวัดลำาพูน
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จะทำาอย่างไร จะอยู่อย่างไรให้สอดคล้องกับภัยน้ันๆ  

บางสถานการณ์สูไ้ด้ รบัมอืได้ บางสถานการณ์ต้องอพยพ 

ต้องหลบ ต้องหลีก ต้องเอาตัวรอด

อย่าง สิงห์บรุ ีอ่างทอง พระนครศรอียธุยา ชาวบ้าน

ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา ต้องเจอกับนำ้าท่วม

ซำ้าซากทุกปี

คนทีอ่ยูบ่นทีด่อน อยูท่ีแ่ห้งแล้ง หรอือยูท่่ามกลาง

ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ เป็นประจำาทุกปี

ต้องเรยีนรูแ้ล้วอยูก่บัธรรมชาตใิห้ได้ เมือ่เจอกบัสถานการณ์

นั้นๆ ควรทำามาหากินอะไร ควรหลีกเลี่ยงอย่างไร รัฐจะ

เข้าไปช่วยเหลืออย่างไร ชีวิตก็จะผ่านวิกฤติไปได้ด้วยดี

6. แก้ปัญห�ด้วยธรรมช�ติ..ใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม 

เรียบง่�ย ประหยัด

หลักการทรงงานลักษณะนี้ ทรงแสดงให้เห็น 

เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนในโครงการพระราชดำาริที่จะ

กล่าวถึง ล้วนแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่อาศัยธรรมชาติ 

และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เรียบง่าย ไม่ต้องสิ้นเปลือง 

งบประมาณจำานวนมาก ไม่ต้องไฮเทคโนโลยี ว่ากัน 

อย่างนั้น

ไม่ว่าจะเป็น หญ้าแฝก ผักตบชวา ต้นกก ต้นอ้อ 

สายลม แสงแดด ระบบนิเวศเป็นตัวช่วย อันนี้ไม่ใช่

เทคโนโลยีที่หรูหราอะไรเลย แต่เป็นเทคโนโลยีการ 

แก้ปัญหาด้วยธรรมชาติ

อย ่างเรื่องดินเสื่อมโทรม หน้าดินพังทลาย 

เพราะถูกนำ้าฝนกัดเซาะ มีโครงการพระราชดำาริเรื่องการ

ใช้หญ้าแฝก เกิดจากการศึกษาด้วยพระองค์เองแล้วเป็น

ผู้จุดประกายความคิด

เมื่อ พ.ศ. 2534 ทรงนำาสำาเนาเอกสารเก่ียวกับ

เรื่องราวของหญ้าแฝกมาพระราชทานให้กับผู้สนองงาน

ใกล้ชดิ ม ีดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา 

ผมและผู้ใหญ่อีกหลายท่าน พร้อมทั้งทรงอธิบายว่า

“หญ้�แฝกเป็นหญ้�มหศัจรรย์ ไม่ใช่วัชพชื ไม่ใช่

หญ้�ค�นะ ทั้งสองชนิดมีคว�มแตกต่�งกัน  หญ้�ค� 

ร�กแผ่กว้�งไปหมด ชอบแย่งอ�ห�รขึ้นที่ไหนก็จะเป็น

แหล่งเสื่อมโทรม

เสด็จฯ ตามเส้นทางทุรกันดาร..หานำ้าให้นิคมสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
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แต่หญ้�แฝก ร�กไชลกึลงแนวดิง่ ไม่แย่งอ�ห�ร 

ต้นคล้�ยๆ กัน หญ้�แฝกใบกลมๆ กอส�นเป็นกำ�แพง 

ป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของหน้�ดินได้ดี ร�กฟื้นฟู

ปรับสภ�พดินให้ร่วนซุยและอมนำ้�ได้ดี”

แนวพระราชดำารินี้ได้รับการนำาไปดำาเนินการ 

ขยายผลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยการนำาไปปลูก 

ตามไหล่ทางบ้าง ตามพื้นที่เสื่อมโทรมบ้าง ดินแข็ง 

ปลูกอะไรไม่ขึ้นบ้าง ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว 

ได้อย่างดีเยี่ยม

ส่วนเรื่องของโครงการพระราชดำาริแก้ไขปัญหา 

นำ้าเสียด้วยผักตบชวา แก้ปัญหาที่บึงมักกะสัน ผมก็ม ี

ส่วนขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริตั้งแต่เริ่มต้น ผักตบชวา

จะช่วยดูดซับสารอินทรีย์ในนำ้า ทำาให้นำ้าเน่าปรับสภาพ

เป็นนำ้าดี

โดยรับสั่งว ่า “ก�รแก้ไขปัญห�ลักษณะนี้  

ไม่เหม�ะกับกรุงเทพฯ แต่จะเหม�ะกับต่�งจังหวัด  

เขตเทศบ�ล ชมุชนต่�งๆ ส�ม�รถทำ�แก้ไขปัญห�บำ�บดั 

นำ้�เสียแบบนี้ได้”

ท้ังหมดท่ีกล่าวมา เป็นการแก้ปัญหาด้วยธรรมชาติ

ท้ังสิน้ เรยีบง่าย ประหยดั หน่วยงานต่างๆ ชุมชน สามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล

ทรงงานแก้ไขปัญหานำ้าเสียที่บึงมักกะสัน
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7. ทรงง�นต�มหลกัวชิ�ก�ร ทรงเป็นนกัคดิ ทรงเก่งคิด

หลักการทรงงานลักษณะนี้ ทรงแสดงให้เห็น

ชัดเจนมาก ไม่ว่าพระองค์จะพระราชทานพระราชดำาริ 

แนวคิด หรือโครงการอะไรออกไป จะทรงศึกษา 

ด้วยพระองค์เองก ่อน ท้ังจากตำารา จากการวิจัย 

และการสอบถามจากผู้รู้

พระองค์ท่านทรงเป็นนักวางแผน พระวิสัยทัศน์

และสายพระเนตรยาวไกล บางสิง่คนไทยยงัไม่เก่ง ยงัไม่มี

คนรู้เรื่อง ก็ส่งคนไปศึกษายังต่างประเทศ ไปนำาวิชา 

ความรู้ นำาหลักวิชาการสมัยใหม่ รวมถึงประสบการณ์

ต ่างๆ อย่างเช ่น นักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

ที่พระองค์ท่านทรงทำามาอย่างต่อเนื่อง

ทรงส่งคนให้ไปรู้ไปเห็น ไปนำาเอาหลักวิชาการ 

แขนงนั้นๆ มาแก้ปัญหาของราษฎร ทรงมีสายพระเนตร

กว้างไกลในทุกเรื่อง

อย่างทรงสนพระราชหฤทัย เรื่องของการสร้าง

เข่ือน สร้างฝาย พระองค์ก็ได้ส่งคนไปเรียนรู้ ซ่ึงผมเอง 

ก็โชคดีได้รับโอกาสนั้นได้ไปเรียนไปศึกษามา

เ มื่ อ ถึ ง เ ว ล าจะทร ง ง านจริ ง  ก็ โ ป รด ให  ้

กรมชลประทานทำาตำาราถวาย โดยผมก็ได้รับมอบหมาย

ให้ทำาตำาราการสร้างเขือ่นดินขนาดเลก็และฝายทลูเกล้าฯ 

ถวายเพื่อให้พระองค์ได้ศึกษา

ก่อน พ.ศ. 2520 ในหลวงทรงสนพระทัยในการ

หาแหล่งนำ้าให้กับราษฎรเป็นอย่างมาก อุปกรณ์การ

ทำางานเรื่องนำ้าที่มีความสำาคัญมากที่สุดคือแผนที่ เพราะ

บ่งบอกให้ข้อมูลครบทุกเรื่องท้ังรายละเอียดหมู่บ้าน 

ที่ไหนเป็นหุบเขา ตรงไหนกว้าง-ยาว การประเมินด้าน

ปรมิาณนำา้ทีจ่ะเกดิทัง้ปีได้ เพราะสามารถคำานวณหาพืน้ที่

ลุ่มนำ้าหรือพื้นที่รับนำ้าฝนได้จากแผนที่

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนดินถมบดอัดแน่นขนาดใหญ่ ความจุอ่างเก็บนำ้า 960 ล้านลูกบาศก์เมตร
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พระองค์ทรงเรียนรู้วิชาการแผนที่อย่างแตกฉาน 

และประยุกต์ให้ผสมผสานได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า

พระองค์ทรงมองแผนทีแ่ล้วสามารถวางโครงการเบือ้งต้น

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ

อย่างเรื่องของป่าไม้ พระองค์ท่านจัดได้ว่าเป็น 

นักวิชาการป่าไม้ เป็นนักวิชาการป่าไม้แบบประยุกต์  

ยกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือหน่วยงานต่างๆ  

ยกขบวนช่วยกนัไปปลกูป่า พระองค์ท่านไม่ทรงเหน็ด้วยนกั

แต่ทรงคดิวิธีขึน้มา โดยวธิใีช้ธรรมชาติปลกูป่าบำารงุรกัษา

กันเอง พระองค์ตรสัแนวทางว่า “ต้องกนัคนออกจ�กป่� 

อย่�ให้คนเข้�ไปยุ่ง” จึงเกิดเป็นเทคนิควิชาการใหม่  

ใช้ธรรมชาตริะบบนเิวศสร้างความสมบูรณ์ของตวัมนัเอง

ทรงเป็นนักวิชาการ ที่ทรงรอบรู้ในหลายศาสตร์ 

สาขาวิชา ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เขาสอนกันนะ แต่รู้แบบ

ที่สามารถชี้นำาให้ขับเคลื่อนได้ ชี้แนะแนวทางอย่าง 

รอบด้าน

ทรงเก่งคดิ มกัรบัสัง่ ชีน้ำา ให้คดิหน้าคดิหลงัอย่าง

รอบคอบ ทรงเป ็นนักคิด ด ้วยการตั้ งสมมติฐาน 

หมายความว่า สิ่งอะไรต่างๆ ที่ทอดพระเนตรสังเกตเห็น 

ก็จะทรงเป็นผู้นำาในการคิด ในการจุดประกาย 

อย่างโครงการฝนหลวง เม่ือครั้งพระองค์เสด็จฯ

เยี่ยมราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าสภาพ

แห้งแล้ง กันดาร เมื่อมองไปบนท้องฟ้า มีเมฆมาก แต่ฝน

กลับไม่ตก ทิ้งช่วงยาวนานไม่ตกตามฤดูกาล

ทรงสังเกตเห็นพระเสโท (เหงื่อ) ออกมาก แสดง

ว่ามีความชื้น จึงทรงศึกษาถึงสภาพนำ้าในบรรยากาศ  

ในรูปแบบของความชื้น หรือไอนำ้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

จากตำาราทั้งของไทยและต่างประเทศ แล้วทรงคิดว่า  

น่าจะทำาให้ฝนตกนอกฤดูกาลได้ จึงทรงจุดประกายให้มี

การทดลอง แล้วก็ประสบผลสำาเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

การทรงงานจากการเสด็จฯ ทอดพระเนตร 

ทุกพื้นท่ีในแผ่นดินไทยแต่ละคราวจึงเกิดประโยชน์  

เป็นโครงการใหม่ๆ ทรงคิด ทรงจุดประกายพระราชทาน

โครงการพระราชดำาริมาแล้วมากกว่า 4,000 โครงการ

 

ประตูระบายนำ้าอุทกวิภาชประสิทธิ์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช..ปิดปากแม่นำ้าปากพนัง เพื่อกักนำ้าจืด
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8. ทำ�ต�มลำ�ดับขั้นไม่ก้�วกระโดด

หลักการทรงงานลักษณะน้ี เป็นไปตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงก็ว่าได้ ทำ�ต�มลำ�ดับข้ัน ไม่ก้�ว

กระโดด

ตอนเข้าไปทำางานถวายพระองค์ใหม่ๆ ช่วงนั้น 

เริ่มทรงหานำ้าให้เกษตรกรมากขึ้น เพราะถือว่านำ้ามีส่วน

สำาคญัอย่างมากในการดำารงชวีติและในการทำาการเกษตร

ทรงเน้นยำ้าสำาทับให้ผมและคณะทำางานของ

กรมชลประทานว่า “เวล�จะทำ�โครงก�รใดๆ ทำ�ให้เข�

พอประม�ณ เริ่มจ�กน้อยๆ ก่อน” ทำาให้ราษฎรเขา 

พ้นจากสภาพความยากจน ให้มีนำ้ากินนำ้าใช้ ทำาไม่ต้อง

ใหญ่โต ที่สำาคัญต้องทำาให้เสร็จเร็วๆ กระจายไปให้ทั่วถึง 

ประโยชน์จะเกิดโดยเร็ว

ทรงต้องการให้หน้าแล้งมนีำา้ไว้ใช้ในแต่ละหมูบ้่าน 

ปลูกพืชผักสวนครัวได้ เพื่อพออยู่พอกิน แก้ปัญหาได้  

ก็ให้พัฒนาสร้างให้เขาอย่างยั่งยืนต่อไป

ทรงเป็นห่วง ถ้าหน่วยงานราชการทำาอะไรใหญ่โต

มากมาย ซึ่งก็จะได้ประโยชน์เฉพาะท่ี หากทำาย่อยๆ  

เสร็จเร็วๆ จะได้ประโยชน์เร็วและกระจายได้ทั่งถึง

ตอนหลังก็ค่อยๆ สร้างอะไรต่อมิอะไรเพ่ิมเติม  

โครงการใหญ่ๆ ระดับเป็นหมื่นล้านบาทของพระองค ์

ก็มีให้เห็น

9. ร�ษฎรต้องมีส่วนร่วมกับร�ชก�ร

หลักการทรงงานลักษณะน้ี พระองค์มีความ 

มุ่งหวัง ทำาโครงการอะไรต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

โครงการพระราชดำารต่ิางๆ ทีพ่ระราชทานไป จะทำาอะไร 

พระองค์จะเป็นผู้นำาในการบอกกล่าวกับราษฎร

อย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บนำ้า เมื่อคิดอะไรกัน

เรยีบร้อยแล้วว่าจะสร้างอะไรตรงไหน ไม่ใช่คดิแล้วทำาเลย 

จะสร้างจะทำาอะไรให้ ทรงเป็นผูน้ำาในการรบัทราบปัญหา

ด้วยพระองค์เอง และให้ราษฎรมีส่วนร่วม

เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
สูง 95 เมตร...เขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่น
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ทรงงานท่ามกลางสายฝน
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ทรงงานท่ามกลางสายฝน
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อย่างเช่น พระองค์ตรัสกับราษฎรว่า “หมู่บ้�นนี้ 

คิดกับน�ยช่�ง (คือผม) ว่�จะสร้�งอ่�งเก็บนำ้�  ให้ห่�ง

ไปท�งโน้น กำ�นัน ผู้ใหญ่ม�หรือเปล่� อย�กจะบอกว่� 

น�ยช่�งเข�จะม�ทำ�อ่�งเก็บนำ้�ให้ พวกเร�ต้องช่วย

เข้�ไปมีส่วนร่วมกับท�งร�ชก�รเข�นะ

จะต้องมีที่ที่ถูกนำ้�ท่วมจำ�นวนหนึ่ง ท�งท้�ย

เขื่อนก็จะมีผู้ได้รับประโยชน์ คนที่ถูกนำ้�ท่วมมีคว�ม

จำ�เป็นไปปรึกษ�ห�รือกันว่�จะทำ�อย่�งไร

ก�รทำ�อ่�งเก็บนำ้�นี่ได้ประโยชน์สองพันกว่�ไร่ 

เสียประโยชน์ไม่เกนิร้อยไร่ น�ยช่�งจะม�สำ�รวจ ตกลง

กันว่�จะทำ�อย่�งไร คุยกันได้ก็จะเกิดประโยชน์

ผู้ใหญ่บ้�นไปทำ�คว�มเข้�ใจกับลูกบ้�น ผู้ว่� 

น�ยอำ�เภอ ช่วยจัดก�รเมื่อมีนำ้�แล้ว จะแบ่งปันนำ้�ไป

ท�งไหนอย่�งไร จัดกลุ่มว�งกฎเกณฑ์ก�รใช้ง�นให้ดี”

การทรงงานลักษณะนี้ จะเรียกว่าเป็นประชา

พิจารณ์ก็ว่าได้ ถ้าราษฎรไม่ยอมก็ทำาไม่ได้ ครั้นเราจะไป

ใช้กำาลังบีบบังคับ ยัดเยียดโครงการอะไรไป สร้างความ

เดือดร้อนสร้างความแตกแยก ก็ไม่ใช่แนวทางตาม 

พระราชดำาริของพระองค์

บางแห่ง ราษฎรไม่ยอม ตกลงกันไม่ได้ จึงต้อง

ชะลอโครงการไว้ ผมกจ็ะถวายรายงานปัญหาให้พระองค์

ท่านทรงทราบเสมอ หลายแห่งจะเป็นเช่นนี้ โดยตรัสว่า 

“เมื่อเข�ไม่ยอมก็ไปทำ�ท่ีอื่นก่อน ให้เข�จัดก�รกันเอง

ให้เรียบร้อยเสียก่อน”
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ทรงงานถึงคำ่ามืด...
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10. ก�รแก้ปัญห�ต้องยึดหลักภูมิสังคม

งานหลักของพระองค ์ที่ทรงทำามาตลอดคือ  

การแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับราษฎรและเกษตรกร เรียกว่า 

แก้ให้ทุกปัญหาอย่างเสร็จสรรพ ตั้งแต่นำ้าบนฟ้า นำ้าบน

ดิน ป่า ดนิ ฯลฯ หลักของการทรงงานทีท่รงเน้นยำา้สำาทบั

ให้กับผู้ทำางานถวายคิดเสมอ คือ ยึดหลักภูมิสังคม

ภูมิ คือ ภูมิประเทศ สภาพธรรมชาติ สังคม  

คือ ความเป ็นอยู ่ของท ้องถิ่นนั้นๆ โครงการใดๆ  

ที่พระราชทานออกไปจะสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ

และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ทรงเน้นว่า อย่าย้ายปัญหา (ความเดอืดร้อน) จาก

ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง รัฐบาล หน่วยงานราชการ ที่จะเข้าไป

แก้ปัญหาอะไร ต้องจัดการให้เคลียร์ให้จบด้วยความ

เรียบร้อย

การแก้ปัญหาที่สำาคัญคือ อย่าทำาให้ราษฎร 

เดือดร้อน หรอืเดอืดร้อนให้น้อยทีส่ดุ โครงการพระราชดำาริ

ของพระองค์จะดูแลราษฎรทุกเรื่องราวอย่างครบถ้วน  

คือไปช่วยเหลือก็ไปช่วยจริงๆ ไม่สร้างความแตกแยก  

ไม่สร้างความเดือดร้อน โดยทรงรับฟังความคิดเห็นและ

เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การทรงงานเริ่มแรก 

พระองค์จะรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรก่อน หากมี

อะไร เขาจะพูดกับพระองค์โดยตรง เมื่อทรงรับฟัง 

ความคิดเห็นแล้ว ก็จะทรงนำามาพิจารณา ถ้าเห็นด้วย 

ก็จะยอมรับ หากไม่เห็นด้วยก็จะทำาความเข้าใจ อธิบาย

ให้หายข้องใจ อย่างที่กล่าวมา ผมเองก็เคยเห็นแย้งกับ

พระองค์ในหลายเรื่อง เมื่อถวายความคิดเห็นที่แตกต่าง

ออกไป พร้อมข้อมูล พระองค์จะทรงรับฟัง

ทัง้หมดทีเ่ล่าให้ฟังเป็นความทรงจำาในด้านหลกัคดิ 

หลักการทำางานของพระองค์ เป็นพระอัจฉริยภาพ 

ที่ทรงแสดงออกมาอย่างลึกซึ้ง
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พระเสโทชุ่มโชกฉลองพระองค์ ก็ทรงงานด้วยพระทัยใส่

เราสามารถน้อมนำาไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ใน

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

เวลาน้ีไม่มีพระองค์แล้ว อยากจะให้ทุกๆ คน 

มุ ่งช่วยกันขับเคลื่อนทำางานที่พระองค์ท่านทรงวาง

รากฐาน ทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรมและนามธรรมไว้ต่อไป คงไม่ได้

มุง่เน้นเพียงแต่ด้านหลกัวชิาการเท่านัน้ ต้องมกีารจดัการ

ทางด้านภมูสิงัคม เช่น รฐัจะทำางานหรอืโครงการใดกต็าม 

ต้องบอกให้ประชาชนได้มีการรับรู้ หรือการจะแก้ปัญหา

ใดๆ ก็ควรนำาหลักและวิธีการทรงงานที่พระองค์ทรงวาง

รากฐานไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  งานด้านการพัฒนานั้น 

จะมีอยู่ 2 ส่วน ที่ต้องทำาไปด้วยกัน คือ พัฒนางานด้าน

วัตถุสิ่งของ และการพัฒนาทางด้านจิตใจเกี่ยวกับ

จริยธรรมคุณธรรมในการทำางาน เป็นเร่ืองที่ต้องพัฒนา

ควบคู่กันเสมอ จึงจะบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสมบูรณ์.

w
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ประสบการณ์การถวายงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำาริที่ผมจะถ่ายทอดคือ การบริหารจัดการ

โครงการเขื่อนป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ซึ่งเป็น

ที่มาของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปัจจุบัน 

ผมไปรับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2537 ก่อนเดินทางไปรับตำาแหน่ง 

ท ่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการสำานักงาน 

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) และเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา ให้ข้อมูลว่า จังหวัดลพบุรีมีโครงการ 

พระราชดำาริที่สำาคัญ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป่าสัก 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. 

2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ม ี

พระกระแสรับสั่งที่วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี  

กับองคมนตรีและผู้บริหารของกรมชลประทาน มีสาระ

สำาคัญตอนหนึ่งว่า 

“... เขื่อนป่าสักน้ีมีประโยชน์ ทำาให้สำาเร็จแล้ว 

อย่าให้ราษฎรของฉันเดือนร้อน และที่สำาคัญ อย่าให้ใคร

มาหากินกับโครงการนี้ ...” และ “... พ.ศ. 2542 ครบ  

6 รอบ 72 ปี ฉันยังเดินไหว จะไปเปิดเขื่อนป่าสัก” ขณะ

ท่ีพระองค์รับส่ังเป็น พ.ศ. 2537 ครบรอบ 72 พรรษา คอื

วันที่ 5 ธันวาคม 2542 คืออีก 5 ปีข้างหน้า

ในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งพื้นที่

โครงการอยู ่ในความรับผิดชอบมากกว่าร้อยละ 95  

จึงต้องประสานงานและวางแผนดำาเนินงานให้เป็นไป

ตามพระราชประสงค์ เรามีเวลาทำางานประมาณ 5 ป ี 

กจ็รงิ แต่การก่อสร้างตวัเข่ือน อาคารประกอบ และพืน้ที่

อ่างทีเ่กบ็นำา้ จะต้องแล้วเสรจ็ก่อนวนัเสดจ็ฯ    อย่างน้อย 

1 ปี คือภายในปี 2541 เพราะต้องเก็บกักนำ้าไว้ และถ้า

จะให้สามารถเก็บกักนำ้าให้เต็มอ่างได้จริงในวันที่เสด็จฯ 

ทอดพระเนตรเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามเพราะเป็นเขื่อน 

ท่ีสมบูรณ์ งานก่อสร้างและการจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 

พื้นที่อ่างจะต้องแล้วเสร็จพร้อมกับการเก็บกักนำ้าได้ 

ในต้นฤดูฝนคือเดือนมิถุนายน 2541 ดังนั้นเราจึงมีเวลา

ทำางานจริงประมาณ 3 ปีครึ่งเท่านั้น 

นอกจากทรงเร่งรัดกำาหนดแล้วเสร็จของเขื่อน 

ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของโครงการแล้ว พระราชกระแส

รบัสัง่ทีว่่า “อย่าให้ราษฎรของฉนัเดอืดร้อน และทีส่ำาคญั 

อย่าให้ใครมาหากินกับโครงการนี้” แสดงให้เห็นว่า

พระองค์ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงมองไปถึง

ผลลัพธ์ของงานด้วย นั่นหมายความว่า เข่ือนป่าสักฯ  

ซึง่เป็นผลผลติหลกัของโครงการต้องเสรจ็ใช้ประโยชน์ได้ 

และต้องได้ผลลัพธ ์คือประชาชนต้องไม่เดือดร ้อน 

และต้องไม่มีใครมาหาประโยชน์โกงกินกับโครงการ  

การถวายงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
✽ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
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แนวความคิดเรื่อง “ผลผลิต - ผลลัพธ์” ข้าราชการไทย

เพ่ิงพูดกันเม่ือครัง้การพฒันาระบบราชการใน พ.ศ. 2545  

แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่9 ทรงพระดำาริ

และทรงปฏิบัติมานานแล้ว ถือได้ว่าพระองค์เป็นยอด 

นักบริหารจัดการหรือทรงเป็นเอตทัคคะทางด้านการ

บริหาร แม้ในปัจจุบันข้าราชการส่วนใหญ่คิดแต่เพียงว่า

ให ้ผลผลิตเสร็จ ส ่วนผลลัพธ ์เรามักมองไปไม่เห็น 

และให้ความสำาคญัน้อย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่  9 ทรงตระหนักถึงผลลัพธ ์มาโดยตลอด  

เห็นได้จากโครงการพระราชดำาริทุกโครงการท่าน 

ทอดพระเนตรถึงจุดสุดท้ายคือราษฎร ราษฎรจะต้องมี

รายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอด 

ฉะนั้น การที่เราจะทำาให้ราษฎรไม่เดือดร้อนตาม 

พระราชกระแสรบัสัง่ มเีร่ืองทีเ่ราจะต้องดูแลสำาคัญๆ ดังนี้

1. เรื่องการจ่ายเงินทดแทนค่าที่ดิน ให้เขาได้รับ

เงินท่ีเป็นธรรม รวดเร็ว ไม่มีใครมากินเศษกินเลย  

ขอแบ่งเปอร์เซ็นต์

2. การย้ายที่อยู ่และการตั้งถ่ินฐานการอพยพ 

เพราะพื้นที่อ่างเก็บนำ้าประมาณแสนไร่ต้องถูกนำ้าท่วม 

หลายชุมชนหลายหมู่บ้านต้องอพยพหาที่อยู่ที่เหมาะสม 

รวมทั้งต้องการความช่วยเหลือเรื่องการวางผังชุมชน  

และการจัดสาธารณูปโภคสาธารณูปการด้วย 

3. เมือ่ย้ายชมุชนต้ังถ่ินฐานใหม่แล้ว การฝึกอาชีพ

และการพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือ ต้องทำา 

เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว

ก่อนอื่นขออนุญาตเสนอข้อมูลทั่วไป เพื่อให้ 

เข้าใจเรื่องราวอย่างต่อเน่ือง อันแรกที่จะนำาเรียน คือ 

ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างเขื่อนป่าสักอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ  ความคิดเห็นเรื่องที่จะสร ้าง 

เขื่อนป่าสักมีมานานต้ังแต่ พ.ศ. 2510 แต่เนื่องจาก 

ขณะนั้นประเทศมีฐานะการคลังไม่มั่นคง การลงทุน

ประมาณ 2-3 พันล้านบาท ไม่สามารถดำาเนินการได ้

ปรากฏว่าในช่วงวาระที่ผ ่านมา เวลาเกิดอุทกภัย  

ฤดูนำ้าหลาก จังหวัดท่ีได้รับผลกระทบจากแม่นำ้าป่าสัก

ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงกรุงเทพมหานคร

เกิดความเสียหายท้ังภาครัฐ รวมภาคประชาชน  

ภาคเกษตรกร ปีละหลายพันล้านบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 จึงมี

รับสั่ ง เมื่อเดือนกุมภาพันธ ์  2532 ท่ีพระตำาหนัก  

ภพูงิคราชนเิวศน์ โปรดเกล้าฯ ให้สำานกังานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

(สำานักงาน กปร.) จัดงบประมาณปี 2535 ให้กรม 

ชลประทานเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขื่อน

ป่าสัก โดยกรมชลประทานได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาทำาการ

ศึกษาประมาณ 2 ปี เมื่อผลจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อย

แล้ว พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่า แม้เป็นโครงการพระ

ราชดำาริก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่ง

แวดล้อมเสียก่อน จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงดำาเนิน

การต ่างๆ ตามกฎหมาย จะไม ่ โปรดให ้ทำาอะไร 

ข้ามขั้นตอนของกฎหมายเป็นเด็ดขาด 

ในต้นปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติให้ความเห็นชอบตามโครงการ และในเดือน

พฤษภาคม 2537 ในปีนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติ

โครงการให้เปิดโครงการได้

ทำาไมแม่นำ้าป่าสักจึงมีปัญหาทำาให้เกิดความ 

เสียหายต่างๆ แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึง

กรุงเทพมหานคร ข้อมูลมีอยู่ว่าต้นนำ้าป่าสักมีต้นกำาเนิด

อยู ่เทือกเขาเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ของอำาเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 513 กิโลเมตร 

ปริมาณนำ้าฝนที่ตกลงมาในแม่นำ้าป่าสักแล้วไหลผ่านออก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป ีละประมาณ 2,400  

ล้านลูกบาศก์เมตร แต่จะมีปริมาณสูงสุดในช่วงเดือน

วารสาร 41 ดำ�รงร�ช�นุภ�พ



สิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ปริมาณนำ้าประมาณ 

1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งช่วงนี้แม่นำ้าเจ้าพระยาก็จะ

รับนำ้าที่ระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยา และนำ้าจากแม่นำ้า

ป่าสักมาสมทบกัน จึงมีอิทธิพลก่อให้เกิดความเสียหาย 

แก่จังหวัดดังกล่าวข้างต้น 

บรษิทัทีป่รกึษาได้เสนอพืน้ทีท่ีจ่ะสร้างเขือ่นป่าสกั 

หรอือ่างเก็บนำา้ไว้ 3 จุด โดยกรมชลประทานได้เลอืกพืน้ท่ี

ก่อสร้างก็คือที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างในปัจจุบันมี

ผลกระทบต่อการย้ายชมุชนน้อยทีส่ดุ และให้ผลตอบแทน

ถึงแม้มิใช่ผลตอบแทนที่สูงสุดในเร่ืองการจัดเก็บกักนำ้า

กต็าม แต่กใ็ห้ผลตอบแทนพอสมควรประชาชนเดือดร้อน

น้อยที่สุด และทำาให้อิทธิพลของแม่นำ้าป่าสักที่ส่งผลต่อ

ปริมาณนำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยาในฤดูนำ้าหลากลดน้อยลง 

ทัง้น้ีพืน้ทีท่ีเ่ป็นอ่างเก็บนำา้ทัง้หมดมปีระมาณ 105,000 ไร่ 

และอยู ่ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรีประมาณ 96,000 ไร ่ 

หรือประมาณร้อยละ 93-94 อยู่ในพ้ืนที่สระบุรีเพียง 

8,600 ไร่ และมีผลกระทบกับราษฎรในจังหวัดลพบุรี

ประมาณ 3,800 ครอบครัว ซึ่งใน 3,800 ครอบครัวนั้น 

มีครอบครัวย่อยประมาณ 7,200 ครัวเรือน อาศัยอยู่ใน 

60 หมู่บ้าน 13 ตำาบล ใน 3 อำาเภอ คือ อำาเภอท่าหลวง 

อำาเภอชัยบาดาล และอำาเภอพัฒนานิคม ส่วนในจังหวัด

สระบุรีคือพื้นที่ของอำาเภอวังม่วงมี 2 ตำาบล 5 หมู่บ้าน 

ลักษณะของเขื่อนป่าสัก มีพื้นที่อ ่างเก็บนำ้า

ประมาณแสนไร่ ตัวเขื่อนเป็นดินมีแกนดินเหนียว  

ยาวประมาณ ๔,๘๖๐ เมตร ตัวเขื่อนสูงประมาณ  

๓๑.๕ เมตร ระดบัสงูสดุ +๔๓ เมตร สูงกว่าระดับนำา้ทะเล

ปานกลาง สามารถเกบ็กักนำา้ได้ ๙๖๐ ล้านลกูบาศก์เมตร  

ที่จังหวัดลพบุรีมีป ัญหามากเพราะประชาชนได้รับ 

ผลกระทบมากกว่าจังหวัดสระบุรี ซึ่งสระบุรีจะคอยดูว่า

ลพบุรีทำาอะไร กำาหนดมาตรฐานอย่างไร สระบุรีก็จะทำา

และกำาหนดตาม จึงไม่มีปัญหาหาลักลั่นในการปฏิบัติ

ระหว่างพื้นที่ 

ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัด ผมต้องรับผิดชอบ

จัดหาท่ีดินเนื้อท่ีประมาณ 2,500 ไร่ เป็นพื้นท่ีหัวงาน

ก่อสร้างสำานักงาน ตัวเข่ือน และอาคารประกอบ และ

จัดหาท่ีดินประมาณ 100,000 ไร่ เป็นพื้นท่ีอ่างสำาหรับ

เก็บนำ้า และจัดการให้แก่ผู ้อพยพประมาณ 3,800 

ครอบครัว หรือ 7,200 ครัวเรือน มีที่ทำากิน ที่อยู่อาศัย 

จดัให้มสีาธารณปูโภค สาธารณปูการ ตลอดถงึเรือ่งอาชพี

ของผู้อพยพทั้งหมด นอกจากนี้ผมยังมีหน้าที่จัดซื้อที่ดิน

ริมขอบอ่างเก็บนำ้าอีก 1,500 ไร่ เพื่อย้ายทางรถไฟ 

เข้ามาอยู่ริมขอบเขื่อน เพราะแผนเดิมทางรถไฟจะอยู่ 

ริมขอบอ่างเก็บนำ้า ไม่ได้อยู่กลางนำ้าอย่างในปัจจุบัน

หลักการทำางานของเราต้องยึดพระกระแสรับสั่ง 

ที่หนักใจที่สุดก็คือ “...อย่าให้ราษฎรของฉันเดือดร้อน

นะ...” เพราะระเบียบกฎหมายของทางราชการค่อนข้าง

มีขั้นตอนท่ียุ ่งยาก และข้าราชการก็มีกรอบแนวคิด 

และทัศนคติในการทำางานที่ค่อนข้างเป็นอุปสรรค ซึ่งจะ

ต้องมีการพูดจา การทำาความเข้าใจ และการละลาย

พฤติกรรมอย่างเข้มข้น

ทำาอย่างไรงานถึงจะเสร็จ? พวกเราทั้งฝ ่าย

ปกครอง กรมชลประทานโดยผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

เข่ือนป่าสักฯ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด และปฏิรูปท่ีดิน

จังหวัด ต้องร่วมกันวางแผนถอยหลังทั้งด้านการก่อสร้าง

เข่ือนและอาคารประกอบให้สอดคล้องกับการจ่ายเงิน 

ค่าทดแทนทีดิ่น การจัดแปลงอพยพ การจดัตัง้ชมุชนใหม่ 

การจัดสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และการพัฒนา

อาชีพ โดยสมมติว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 เป็นวันที่

จะเสด็จพระราชดำาเนินมาทรงประกอบพระราชพิธี 

เปิดเขื่อน ซึ่งเราต้องตรวจสอบและปรับแผนการดำาเนิน

งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกำาหนดเวลาพระราชพิธ ี

ทีเ่ราสมมตไิว้ รายละเอยีดเรือ่งแผนและการกำาหนดเวลา  

ต่างๆ ผมจะได้เล่าให้ฟังต่อไป 
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 ทำาอย่างไรราษฎรจะไม่เดอืดร้อน? เริม่แรกเมือ่ผม

ไปรับงาน ราษฎรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง

เขื่อนป่าสักฯ เรียกร้องไม่ให้ทางราชการเวนคืนที่ดิน แต่

ขอให้ดำาเนินการซื้อขายที่ดินโดยสมัครใจ แต่ความจริง

แล้ว การเวนคืนจะเป็นประโยชน์กับราษฎรมากกว่า 

เพราะมีขั้นตอนในการอุทธรณ์ ที่สำาคัญเรามารู้ภายหลัง

ก็คือเรื่องภาษี การเวนคืนไม่เสียภาษีแม้แต่แดงเดียว แต่

การซ้ือขายโดยสมัครใจต้องเสยีภาษีเงินได้ และภาษีธรุกจิ

เฉพาะ ราษฎรจะเดอืดร้อนกม็าจาก 3 เรือ่ง เรือ่งแรก คอื

การกำาหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เป็นธรรม และเรื่องท่ี 2 

การจัดการแปลงอพยพที่ทำากินไม่ตรงกับความต้องการ

ของราษฎร และเรื่องที่ 3 คือ  เรื่องภาษีเงินได้และภาษี

ธุรกิจเฉพาะ

เรื่องแรก คือการจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่เป็นธรรม 

การจ่ายค่าทดแทนที่ดินมี ๒ กรณี คือ กรณีที่มีท่ีดิน 

ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และกรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ 

1) กรณีที่มีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีมติคณะ

รัฐมนตรีวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2532 วางแนวทางไว้ว่ากรณี

ราษฎรที่เข้าไปทำาประโยชน์ในที่ดินในป่าสงวน อุทยาน

แห่งชาติ ที่สาธารณะ ที่ป่า ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  การจ่าย

ค ่าทดแทนให ้กระทำาได ้  แต ่ เ รียกว ่าค ่ าขนย ้าย  

ตัวบ้านที่อยู ่อาศัยก็จ่ายเป็นค่ารื้อย้าย ถ้ามีไม้ยืนต้น    

ให้จ่ายเป็นค่าทดแทน 

2) กรณีที่มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องใช้แนวทาง

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

พ.ศ. 2530 การกำาหนดราคาค่าทดแทนที่ดินไม่ว่าจะ

เป็นการจัดซื้อโดยสมัครใจหรือการเวนคืนก็แล้วแต่ 

กฎหมายดังกล่าวเขียนไว้ค่อนข้างทันสมัย การกำาหนด 

ค่าทดแทนต่างๆ กฎหมายกำาหนดไว้ดีมาก ชัดเจนมาก 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 

2530 มาตรา 21 บอกว่า การจะกำาหนดค่าทดแทน 

ให้คำานึงถึง

หนึง่ ราคาซือ้ขายตามปกตใินท้องตลาดในขณะนัน้

สอง ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเสีย

ภาษีบำารุงพื้นที่

ส�ม ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 

สี่ สภาพและที่ตั้งในอสังหาริมทรัพย์นั้น และ

ห้� วัตถุประสงค์เจตนาของการเวนคืน

กฎหมายให้ใช้ 5 ข้อประกอบกัน แต่พอถึงเวลา

กำาหนดค่าทดแทนทีด่นิเพือ่การเวนคนื ทางราชการไม่ว่า

เป็นกรม รัฐวิสาหกิจ หรือกรุงเทพมหานครใช้เพียง 

ข้อเดียว คือใช้ราคาประเมินไปเรียกเก็บภาษีบำารุงพื้นที่ 

หรือใช้ราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ 

จดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ แต่กฎหมายให้ใช้ร่วมกันทั้ง 

5 ข้อ ราคาทดแทนอาจสงูกว่าราคาประเมนิเพือ่เสยีภาษี

บำารุงท้องที่ หรือราคาประเมินเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียม 

ในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ กฎหมายเวนคืน

ออกมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2530 ปัจจุบันก็ยังทันสมัย แต่ทำาไม

เมื่อมีการเวนคืนคร้ังใด ราษฎรถึงเดือดร้อน และมีการ

เดนิขบวน การไม่พอใจการชดเชย เพราะข้าราชการหรอื

พนักงานรัฐวิสาหกิจผู ้มีอำานาจกำาหนดราคาทดแทน 

ใช้หลักในการกำาหนดราคาเพียงข้อเดียว เพราะเขา

ต้องการป้องกันตัวเอง ประหยัดตัวเอง ไม่อยากมีเรื่อง 

มีราว หรืออะไรก็แล้วแต่ กำาหนดราคาทดแทนโดยยึด

ราคาเพียงข้อเดียวเป็นหลักในการดำาเนินงาน แถมยังมี

กรอบความคิดที่ไม่ทันสมัย คือให้คนส่วนน้อย ซึ่งแม้ว่า

จะเป็นคนยากจน ต้องเสียสละให้คนส่วนใหญ่แบบเตี้ย 

อุ้มค่อม ถ้าคนยากจนเหล่านั้นรับไม่ได้ ก็จะใช้สื่อต่างๆ 

ประณามคนเหล่านั้นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก ่

ความเจริญของบ้านเมือง

ฉะนั้น จึงอยากจะเรียนว่า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่านทรงเข้าใจในกฎหมาย
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เวนคืนเป็นอย่างดี ทำาอย่างไรอย่าให้ราษฎรเดือดร้อน  

นั่นก็คือ เราต้องมานั่งอ่านกฎหมายและทำาความเข้าใจ

กฎหมายกนัใหม่ เราจะต้องพจิารณาโดยใช้หลกัทัง้ 5 ข้อ 

เพือ่กำาหนดราคาทดแทนค่าทีดิ่น โดยมกีารประชมุร่วมกนั 

ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายที่ดิน ฝ่ายชลประทานเจ้าของ 

งบประมาณ ฝ่ายปฏิรปูทีด่นิ ฝ่ายอำาเภอ ทกุฝ่ายมานัง่คดิ 

นัง่คยุกนั ขณะทีค่ดิตอนนัน้ยงัขาดข้อมลูสำาคญั จึงจำาเป็น

ต้องมีการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในหมู ่บ้านทั้งหมด 60 

หมู่บ้าน แต่ปรากฏว่า ข้อมูลที่ได้มามีความสมบูรณ์ 

และใช้ได้ทันเวลามีเพียง 42 หมู่บ้าน หรือร้อยละ 80.16  

ซ่ึงน ่าจะเป ็นข ้อมูลที่ เพียงพอในการเป ็นตัวแทน 

ของ 60 หมู่บ้านได้ 

ข้อมูลขนาดครอบครัว ร้อยละ 65 มีขนาด

ครอบครัว 6.5 คน มี 1 ครอบครัวใหญ่ และ 2 ครอบครัว

ย่อย ร้อยละ 20 มขีนาดครอบครวั 10 คน ม ี1 ครอบครวั

ใหญ่ และ 3 ครอบครวัย่อย ร้อยละ 13 มขีนาดครอบครวั 

5 คน มี 1 ครอบครัวใหญ่ และ 1 ครอบครัวย่อย  

และร้อยละ 2 มีขนาดครอบครัว 4.2 คน มีเพียง 1  

ครอบครัวใหญ่ 

ข้อมูลราคาประเมินที่ดินในพื้นที่โครงการเพ่ือ

ประโยชน์แก่การเสียภาษีบำารงุท้องที ่1) ทีดิ่นไม่มเีอกสาร

สิทธิ์ ราคาประเมินไร่ละ 6,000 - 8,000 บาท 2) ที่ดินที่

มีเอกสารสิทธิ์ มีราคาประเมินสรุป คือ ร้อยละ 70 ราคา

ประเมินไร่ละ 40,000 บาท ร้อยละ 20 ราคาประเมิน  

ไร่ละ 50,000 - 60,000 บาท และร้อยละ 10 ราคา

ประเมินไร่ละมากกว่า 60,000 - 200,000 บาท

ข้อมูลการถือครองที่ดิน ร้อยละ 65 ครอบครอง

ที่ดินมือเปล่า ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นที่ดินของรัฐ ที่ดิน

สาธารณประโยชน์ เป็นต้น และร้อยละ 35 ครอบครอง

ทีด่นิทีม่เีอกสารสทิธิ ์ส่วนจำานวนไร่ท่ีถอืครอง คอื ร้อยละ 

75 ถอืครองทีด่นิเฉลีย่ครอบครวัละ 10-12 ไร่ ร้อยละ 20 

ถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ  13-20 ไร่ ร้อยละ 3  

ถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละมากกว่า 21-45 ไร่ และ 

ร้อยละ 2 ถือครองที่ดินเฉลี่ยครอบครัวละ 50 ตารางวา 

คือราษฎรในเขตสุขาภิบาลลำานารายณ์

จากข้อมูลข้างต้น ถ้าชาวบ้านครอบครัวหนึ่ง 

มีขนาดครอบครัว 6.5 คน ครอบครองทำาประโยชน์ที่ดิน

มอืเปล่าทีไ่ม่มเีอกสารสทิธิจ์ำานวน 12 ไร่ ราคาค่าทดแทน

ตามราคาประเมินไร่ละ 8,000 บาท ครอบครัวนั้น 

ได้รับเงินทดแทนเพียง 96,000 บาท ราษฎรครอบครัว

นั้นต้องเดือดร้อนแน่นอน

ดังนั้นเราต้องปรับราคาทดแทนขึ้นใหม่โดยใช้ 

พระราชบัญญัติว ่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์    

พ.ศ. 2530 มาตรา 21 เป็นพื้นฐานตามหลักทั้ง 5 ข้อ

ประกอบกัน คือ ท่ีดินมือเปล่ากำาหนดให้ไร่ละ 50,000 

บาท ส่วนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ขั้นตำ่ากำาหนดไว้ให้ไร่ละ 

70,000 บาท ถ้าไม่ทำาประโยชน์ก็จ่ายแค่ 50,000 บาท 

ถ้าราคาสูงกว่าราคาประเมินก็จ่ายตามราคาประเมิน 

ราคาท่ีเรากำาหนดใหม่เมื่อคำานวณตามข้อมูลได้มา  

เราคดิว่าราษฎรพอไปได้ เราจงึทำาข้อเสนอการปรบัราคา

ค่าทดแทนที่ดินพร้อมปรับวงเงินนำาเสนอคณะกรรมการ

บริหารโครงการเข่ือนป่าสักเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

และทำาเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติปรับวงเงิน 

 ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

เรื่องท่ี 2 ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 

ท่ีสืบเนื่องจากกรณีแปลงอพยพ บริษัทท่ีปรึกษา 

ท่ีกรมชลประทานจ้างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป่าสัก อ้างว่าได้ลงไปศึกษาในพื้นที่ แต่ผม

เชือ่ว่าเขาศึกษาจากแผนทีม่ากกว่า เขาระบใุนรายงานว่า 

มีพื้นที่ ท่ีสามารถจัดเป็นแปลงอพยพที่อยู ่อาศัยและ 

ทำากินได้จำานวน 6 จุด เนื้อที่ 31,655 ไร่ สามารถรองรับ 

ผู้ได้รับผลกระทบ 3,800 ครอบครัวใหญ่ หรือ 7,200  

ครัวเรือนย่อย เมื่อผมเป็นผู ้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  

ได้ 2 สัปดาห์แรกก็ออกตรวจทั้ง 6 จุด แต่ปรากฎว่า 
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ในพื้นที่ 6 จุดนี้มีผู้คนครอบครองทั้งทำาประโยชน์หรือ 

อยู่อาศัยเต็มทุกตารางนิ้ว ไม่มีที่ว่างเหลือ ผมจึงถาม 

คณุกมลพร หสัรงัค์ ผูจั้ดการโครงการของกรมชลประทาน 

(ต่อมาเป็นรองอธิบดีกรมชลประทาน) ว่าที่ปรึกษาเสนอ

มาแบบนี้ ได ้ยังไง เพราะพื้นที่ มันมีคนครอบครอง 

ผลประโยชน์ปลูกพืชไร่ ข้าวฟ่างบ้าง ข้าวจ้าวบ้าง  

เต็มไปหมด จึงได้รู ้ว ่าตอนที่ท่ีปรึกษาบริษัทมาดูนั้น  

เขามาดูช่วงหน้าแล้ง เป็นช่วงที่ชาวไร่ชาวนาเก็บเกี่ยวไป

หมดแล้ว เขาก็เลยคิดว่าเป็นที่ว่าง ประกอบกับในแผนที่

ก็ระบวุ่าเป็นทีว่่างเปล่า ดังนัน้ถ้าเราจะย้ายราษฎรท่ีได้รบั

ผลกระทบ 3,800 ครอบครัวใหญ่ เข้าไปในพ้ืนทีท่ัง้ 6 จดุ

น้ี ผู้ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ไปทำากินได้ 

นอกจากผมจะย้ายคนทีอ่ยูเ่ดมิออกไป คนทีอ่ยูเ่ดมิก็ต้อง

เรียกร้องให้หาที่อยู่ที่ทำากินให้แทน แล้วผมจะไปหาที่ดิน

ทีไ่หนมาทดแทนรองรบัผูค้นทีอ่ยูเ่ดมิ คงต้องชดเชยแบบ

งูกินหาง ชดเชยแบบไม่มีวันจบ วันสิ้น 

หนทางที่เราร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาก็คือ  

เราจะไม่จัดแปลงอพยพ แต่เราจะขออนุมัติเอารายจ่าย

ค่าจัดแปลงอพยพที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัยมาจ่ายเป็น

เงินแทนการจัดแปลงอพยพ ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

ไปจดัหา จดัซือ้ทีอ่ยูอ่าศัยและทีท่ำากนิกนัเอง โดยให้แต่ละ

หมูบ้่านรวมกลุม่จดัตัง้ชมุชนเป็นกลุม่ก้อน เพือ่การลงทนุ

สนับสนุนสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นไปอย่าง

ประหยัดและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ที่สำาคัญ

ชุมชนใหม่จะต้องอยู่ในพื้นที่ตำาบลเดิม เมื่อปรับปรุงเขต

ที่ตั้งหมู่บ้านแล้ว พวกเขาจะได้อยู่ในตำาบลที่เขาเคยอยู่ 

นอกจากนี้ เราจะต้องช่วยสนับสนุนให้มีการจัดผังชุมชน

ด้วย ผมเอาหลักการจ่ายเงินชดเชยแทนแปลงอพยพนี ้

ไปคุยกับราษฎร ราษฎรบอกว่า น่ีคือสิ่งที่พวกเขา

ปรารถนาที่สุด อยากได้เงินชดเชยแล้วไปหาที่อยู่กันเอง   

ผมถามว่าทำาไมเป็นสิ่งที่ปรารถนาที่สุด ราษฎรบอกว่า 

พวกเขาไปดูหมู่บ้านแปลงอพยพที่เขื่อนสิริกิต์ิ อำาเภอ

ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์มาแล้ว ชาวบ้านท่ีนั่นยากจน 

แสนสาหัส ต้องกัดฟันสู้ ใช้เวลามากกว่า 10 ปี จึงจะ 

ดำารงชีวิตได้ตามปกติ

ตามประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเขือ่น

ป่าสักฯ งบประมาณของการจัดแปลงอพยพ 2,000  

ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นราคาเมื่อ พ.ศ. 2535 เราจึงให้

สรรพากรจังหวัดและทีมงานของท่านปรับเป็นราคา

ปัจจบุนั อยูท่ี ่3,200 ล้านบาท แล้วผมกข็อให้ปฏริปูทีด่นิ

จงัหวัด ผูจ้ดัการโครงการเข่ือนป่าสกัของกรมชลประทาน 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และนายอำาเภอทั้ง 3 อำาเภอ 

ร่วมวางหลักเกณฑ์จ่ายชดเชยแทนการจัดแปลงอพยพ 

โดยให้มกีารจ่ายให้ครอบครัวหลกัและครอบครวัย่อยด้วย 

การขออนมุตัเิพิม่วงเงนิงบประมาณท้ังค่าทดแทน

ที่ดินและค ่าจ ่ายเงินทดแทนการจัดแปลงอพยพ 

ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการเขื่อนป่าสักฯ และ 

คณะรัฐมนตรี เราเสนอไปพร้อมกันทั้ง 2 รายการ  

ซึ่งความจริงไม่ง่ายอย่างที่เข้าใจ เพราะต้องให้เหตุผลที่

ผูใ้หญ่ระดบันายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการ

คลัง ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ ยอมรับเหตุผลที่เรา

เสนอ มี 3 ประการ คือ

ประการแรก การอัญเชิญพระราชดำารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เม่ือวันที่ 4 

ธันวาคม 2534 ท่ีศาลาดุสิดาลัย ในพระตำาหนัก 

จิตรลดารโหฐาน เรื่องขาดทุนคือกำาไรมาประกอบ 

ข้อเสนอ พระองค์ท่านทรงรบัสัง่ว่า บ้านเราเวลาจะลงทนุ

สร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ มักจะกลัวเสียค่าใช้

จ่ายสงู ประหยดักนัจนไม่สามารถก่อสร้างได้ พอทำาไม่ได้ 

ต ้นทุนก็ขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ พอจะทำาขึ้นมาจริงๆ  

ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าตอนท่ีจะทำาเมื่อเริ่มต้นหลายเท่า  

เราจึงต้องจ่ายแพงไป พระองค์ท่านจึงให้พวกเราคดิเสยีว่า 

แม้จะขาดทุนในวันนี้ แต่ในวันข้างหน้าคือกำาไรของเรา 

อะไรที่จำาเป็น ต้องรีบทำา
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ประการที่ 2 การปรับราคาและการคำานวณ 

ค่าทดแทนสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 21 

ที่วางหลักให้พิจารณาทั้ง 5 ข้อ ไม่ได้ให้ใช้ข้อใดข้อหนึ่ง  

ที่ผ่านมาทางราชการมักใช้เพียงบางข้อ คือใช้ราคา

ประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ในการจดทะเบียน เพราะสะดวกและง่ายต่อการทำางาน

ของข้าราชการ ประชาชนได้รบัความเดือดร้อนข้าราชการ

ไม่สนใจ แต่พวกเราต้องพิจารณาร่วมกันทั้ง 5 ข้อ  

เพือ่สนองต่อพระราชกระแสรบัสัง่ “อย่าให้ราษฎรของฉนั

เดือดร้อน”

ประการท่ี 3 ถึงเวลาแล้วที่ราชการไทยและ 

สงัคมไทยต้องปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ กรอบแนวความคดิ

ในการพัฒนาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ สังคมไทย 

โดยเฉพาะข้าราชการมีกรอบแนวคิดให้คนส่วนน้อย 

เสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ในต่างประเทศที่มีระดับ 

การพัฒนาสูง เขาใช ้หลักให ้คนส่วนใหญ่เสียสละ 

ให้คนส่วนน้อย ทำาให้การพัฒนาก่อสร้างโครงการ 

ขนาดใหญ่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สำาหรับโครงการนี ้

ถ้าจะให้คนส่วนน้อยซึ่งเป็นคนยากจนมาเสียสละให้กับ

คนส่วนใหญ่ คงดำาเนินการต่อไปได้ไม่สะดวก คงมีการ

คัดค้าน ขัดขืน เพราะราษฎรเดือดร้อน เราก็ไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์จากโครงการได้ทันท่วงที

จาก 3 เหตุผลดงักล่าวเมือ่นำาไปเสนอในทีป่ระชมุ 

ประธานคณะกรรมการบริหารเขื่อนป ่าสักฯ คือ  

ท่านนายกรฐัมนตรชีวน หลกีภยั ซึง่ท่านเป็นคนประหยดัมาก 

และผู้อำานวยการสำานกังบประมาณ คอื นายบด ีจณุณานนท์ 

ก็เป ็นที่ เข ้มงวดกับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน  

ต่างเห็นชอบและสนับสนุนของพวกเรา การพิจารณา

อนุมัติในการท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีจึงไม่มีปัญหาต้อง

ชี้แจงเพิ่มเติมแต่ประการใด

เรือ่งที ่3 คอืเรือ่งภาษเีงนิได้และภาษธีรุกจิเฉพาะ 

ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร เงินท่ีได้จากการเวนคืน

ตามกฎหมายได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 

รวมถึงภาษธีรุกจิเฉพาะด้วย แต่การขายท่ีดนิโดยสมคัรใจ

ให้แก่รัฐต้องเสียภาษีเงินได้ และบางกรณีที่ดินที่ขายนั้น

ได้มาไม่เกิน 5 ปี ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะด้วย ประมาณ

เดือนมีนาคม 2538 ช่วงใกล้จะจ่ายเงินค่าทดแทนท่ีดิน 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี คือ นายโสรัจ ทองสงค์ 

ส่วนนายวิชา นิลเพชรพลอย เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด 

ซึ่งเป็นทีมงานของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ สุธี มากบุญ 

ซึ่งอยู่ ณ ห้องบรรยายนี้ ได้ย้ายมาดำารงตำาแหน่ง พ.ศ. 

2540-2542 มาช่วยเกบ็งานและแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัท่ีดนิ

ต่างๆ ที่คั่งค้างจนหมดสิ้น 

เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด (นายโสรัจ ทองสงค์)  

ได้มาบอกผมว่า จะต้องมีการจัดเก็บภาษี หัก ณ ที่จ่าย 

ส่งสรรพากร เพราะประมวลรัษฎากรยกเว้นให้เฉพาะ

กรณีเวนคืนเท่านั้น ผมจึงต้องเชิญสรรพากรจังหวัด  

(นายสมกิจ จามิกร) และคลังจังหวัด (นายเฉลียว อินทร) 

มาหารือร่วมกัน สรรพากรจังหวัดแนะนำาว่าถ้าจะไม่ให้

ราษฎรเสียภาษีเงินได้ฯ จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังออกประกาศยกเว้น เพราะประมวล

รษัฎากรให้อำานาจกระทรวงการคลงัมอีำานาจออกประกาศ

ยกเว้นกรณีใดไม่ต้องเสยีภาษเีงนิได้และภาษธีรุกจิเฉพาะ 

ซ่ึงเคยมีการยกเว้นการซ้ือท่ีดินเพื่อก่อสร้างโครงการ

สาธารณประโยชน์ในลกัษณะน้ีมาแล้ว   ผมถามสรรพากร

จังหวัดว่า ถ้าเสนอไปกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อไรจะ

อนุมัติ คำาตอบที่ได้รับคือ อย่างน้อย 6 เดือน ผมจึงเสนอ

ความเห็นว่า เรากำาลังจะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินกันแล้ว

ในสัปดาห์หน้า ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกันได้ไหม  

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทั้ง 3 คนตอบพร้อมกันว่า 

“เป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” สรรพากรจังหวัดยัง

เสริมอีกว่า ถ้าผู้ว่าฯ ย้ายไปและกฎกระทรวงนี้ไม่ออกมา

พวกเขาทั้งสามคนไม่มีความสามารถรับผิดชอบได้ 
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สรรพากรจังหวัดจึงหาทางออกให้ เน่ืองจากโครงการนี้

เป็นโครงการพระราชดำารเิป็นโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ 

ผู ้ว่าฯ ต้องไม่ทิ้งพวกเขา ต้องติดตามเร่งรัดให้มีการ

ประกาศกฎกระทรวงเร็วๆ ก็จะพร้อมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

ไม่จดัเก็บภาษต่ีางๆ ผมตอบรบัรองขอเอาชวีติเป็นเดมิพนั 

ที่ประชุมจึงสรุปกันว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดไม่เก็บ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สรรพากรจังหวัดไม่ติดตามเร่งรัด และ

คลังจังหวัดไม่สอบถามเรื่องการส่งเงินเข้าคลัง หลังจาก

น้ันผมก็ทำาหนังสือเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการ

เขื่อนป่าสักและเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  

เมือ่เมษายน 2538 เรากเ็ริม่จ่ายเงนิค่าชดเชยทีด่นิโดยไม่

หักภาษี ณ ที่จ่าย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 เป็นต้นมา

สุดท้ายกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงยกเว้น 

ไม่เสียภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป่าสักฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2539 รวม

ระยะเวลาที่รอคอยกัน 12 เดือนพอดี เรื่องเป็นอีกกรณี

หน่ึงท่ีพวกเราพยายามทำาเพื่อไม่ให้ราษฎรของในหลวง

รัชกาลที่ 9 เดือดร้อน

ผมขอกลับมาพูดเรื่อง ทำาอย่างไรงานถึงจะเสร็จ? 

อีกหน่อย เรื่องที่จะพูดต่อไปคือพ้ืนที่หัวงาน โครงการ

ก่อสร้างเขื่อนป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นอ่างเก็บนำ้าประมาณแสนไร่เศษ การจัดหา

จัดซื้อพ้ืนที่อ่างแม้จะยาก แต่ยังพอมีเวลาอีกสองสามปี  

ที่ต้องเร่งจัดหาจัดคือที่ดินพื้นที่บริเวณหัวงาน ถ้าได้ที่ดิน

หัวงานช้าจะทำาให้งานไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ 

พื้นที่หัวงานของโครงการเขื่อนป่าสักฯ ประกอบไปด้วย

อะไร ประกอบไปด้วยอาคารทีท่ำาการสำานกังาน ตวัเขือ่น

ดินมีแกนเป็นดินเหนียว อาคารระบายนำ้าล้น (service 

spillway) อาคารระบายนำ้าล้นฉุกเฉิน (auxiliary  

spillway) อาคารระบายนำ้าลงลำานำ้าเดิม (river outlet) 

และอื่นๆ พื้นที่หัวงานตัวน้ีสำาคัญมาก ถ้าไม่ได้พื้นท่ีนี้ 

โครงการไม่มีทางสำาเร็จ 

ผมไปรับงานผู ้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันท่ี 1 

ตุลาคม 2537 ได้แต่หาทางจะจัดหาท่ีดินซ่ึงเป็นพื้นท่ี 

อ่างเก็บนำ้าแสนกว่าไร่ สิ้นเดือนตุลาคมหมดไป 30 วัน 

ไม่มีผลงานอะไรคืบหน้า พอเข้าเดือนพฤศจิกายน  

ก็สำารวจตัวเองว่า ในรอบเดือนที่แล้วเราทำางานอะไร

สำาเรจ็บ้าง อะไรไม่สำาเรจ็บ้าง พบว่าตวัเองไม่ได้สนใจพ้ืนท่ี

หวังานสำาหรบัการก่อสร้างเข่ือนและอาคารชลประทานเลย

แล้วงานจะเสร็จได้อย่างไร ผมจึงขอให้คุณกมลพร  

หัสรังค์ ผู้จัดการโครงการ พาไปดูพื้นท่ีหัวงานซึ่งอยู่ที่

ตำาบลหนองบัว อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

ประมาณ 2,000 กว่าไร่ แล้วก็เลยไปคำาพราน อำาเภอ 

วังม่วง จังหวัดสระบุรี อีกประมาณ 500 ไร่ ผมและ 

คณุกมลพรเข้าไปคยุกบัชาวบ้านตำาบลหนองบวั จงึได้รูว่้า

มันยาก แต่ฟังนำ้าเสียงก็ยังมีความหวัง เพราะชาวบ้าน 

รักในหลวง อยากทำาอะไรให้ในหลวง มาติดอยู่ที่ราษฎร

ไม่มั่นใจ ไม่เชื่อใจข้าราชการ เกรงได้ค่าทดแทนที่ไม่เป็น

ธรรม ไม่สามารถไปตั้งถ่ินฐานได้ใหม่ ท่ีสำาคัญขณะนั้น 

ชาวบ้านปลูกข้าวฟ่างอยู่ เขารู้ว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ให้

จ่ายชดเชยพืชล้มลุก แต่ต้องรอให้ราษฎรเก็บเก่ียวก่อน 

ผมถามว่าจะเก็บเกี่ยวเมื่อไร ราษฎรตอบว่าประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์ ความตั้งใจของผมที่เคยเรียน ดร.สุเมธ 

ตันติเวชกุล ไว้ว่า จะเร่งงานให้สามารถเริ่มโครงการได้

ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2537 ก็คงทำา

ไม่ได้ เพราะต้องรออีก 3 เดือน ผมบอกกับราษฎรตำาบล

หนองบัวว่า ถ้าผมหาเงนิมาซือ้ข้าวฟ่างในราคาทีช่าวบ้าน

พอใจและจะพยายามจ่ายค่าทดแทนท่ีดินในราคาท่ีไม่

ทำาให้ราษฎรเดือดร้อนแล้ว จะเข้าใช้ที่ดินเป็นหัวงาน 

เริม่ก่อสร้างโครงการ พวกราษฎรจะขดัข้องไหม วธิกีารนี้

เป็นวิธีการที่พวกเราทุกคนจะทำาเพื่อในหลวง ราษฎร

หนองบัวเกือบทั้งหมดที่ผมไปพบในวันนั้นเริ่มเห็นคล้อย 

จึงพูดคุยเรื่องการชดเชยข้าวฟ่าง คุณกมลพรบอก 

ชาวบ้านว่าจะชดเชยให้ไร่ละ 2,000 บาท นั่งคุยกันเกือบ  

3 ชั่วโมง ชาวบ้านบางส่วนก็พอใจ บางส่วนก็ขอมากกว่า 
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ผมกระซิบบอกคุณกมลพรว่า ให้ราคาที่เขาพอใจแล้วกัน  

เราจงึเสนอราคาชดเชยไร่ละ 3,000 บาท ราษฎรทัง้หมด

พอใจ กำานันตำาบลหนองบัว (นายวีระ เปลวเทียนยิ่งทวี) 

ได้ขอให้ผมในฐานะทีเ่ป็นผูว่้าราชการจงัหวดัให้คำารบัรอง

แก่ราษฎรหนองบัว 2 เรื่อง   เรื่องแรกค่าชดเชยที่ดิน 

ต้องเป็นธรรม ไม่ใช่จ่ายให้ตามราคาประเมิน เรื่องที่สอง  

ขอเปล่ียนที่ดินแปลงอพยพเป็นการจ่ายเงินชดเชยแทน

การจัดแปลงอพยพ ผมรับปากต่อที่ประชุม ชาวบ้านดีใจ 

ถามผมว่าจะจ่ายชดเชยค่าข้าวฟ่างเมื่อไร ผมตอบว่าใน

สัปดาห์หน้า แล้วผมรีบสรุปเราจะเข้าใช้ที่ดินหัวงานใน

ปลายเดือนนี้นะ (พฤศจิกายน 2537)

เมือ่เลิกประชมุแล้ว ผมมคีวามรูส้กึกึง่ดใีจ ก่ึงหนกัใจ 

ผมคำานวณเงินค่าชดเชยข้าวฟ่างประมาณ 6 ล้านบาท  

ซึ่งเบิกจากเงินงบประมาณไม่ได้ ผมมีความหวังอยู ่ท่ี  

2 ท่าน ท่านแรกท่านอธบิดีกรมชลประทาน คือ ท่านสวสัดิ์ 

วัฒนายากร ต่อมาท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

แต่งต้ังให้เป็นองคมนตรี ปัจจุบันท่านถึงแก่อนิจกรรม 

ไปแล้ว ท่านที่ 2 คือ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะ

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผมเริ่มต่อโทรศัพท์มือถือถึง

ท่านสวสัดิ ์วฒันายากร เรยีนถามท่านว่าท่านมเีงนิทีไ่ม่ใช้

เงินงบประมาณสัก 6 ล้านบาทไหม ท่านตกใจ แล้วถาม

ว่าท่านผู ้ว่าฯ จะเอาไปทำาอะไร ผมบอกว่าผมจะซื้อ 

ข้าวฟ่างในตำาบลหนองบัว แล้วชาวบ้านเขาจะให้ใช้ที่ดิน

หัวงานไปก่อนได้รับเงินชดเชยท่ีดิน ท่านบอกว่าขอ 

ตรวจสอบก่อน ไม่ถงึครึง่ชัว่โมงท่านก็โทร.กลบัมาบอกว่า

ท่านมเีงินสวัสดกิารเหลอืพอทีจ่ะดำาเนนิการตามประสงค์  

ให ้นัดหมายจ ่ายเ งินให ้ราษฎรได ้ ในจันทร ์ที่  14 

พฤศจิกายน

วันที่เราพูดคุยกับราษฎรตำาบลหนองบัวน้ันคือ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2537 เมื่อตกลงกันได ้

ข้างต้น ผมชวนคุณกมลพรกลับไปหารือกันที่สำานักงาน

โครงการก่อสร้างเขือ่นป่าสกัตามพระราชดำาร ิซึง่เช่าไว้ที่

บริเวณซอย 12 ในพ้ืนทีข่องอำาเภอพฒันานคิม เราได้ร่วม

กันกำาหนดระยะเวลาการดำาเนินงานหลักย้อนหลัง ดังนี้ 

- สมมติว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 เป็นวันที่จะ

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน

- กำาหนดในวันกลางเดือนของเดือนมิถุนายน 

2541 เป็นวันเริ่มเก็บกักนำ้าไว้ในอ่างเป็นปฐมฤกษ์ 

- กิจกรรมหรือภารกิจที่จำาเป็นต้องแล้วเสร็จก่อน

การเกบ็กกันำา้ ต้องทำาให้เสรจ็ก่อนวนัที ่1 มถินุายน 2541 

ส่วนกจิกรรมหรอืภารกจิอืน่ต้องให้แล้วเสรจ็ในกลางเดอืน

ตุลาคม 2542

- การจดัแปลงอพยพหรอืการจ่ายเงนิชดเชยแทน

การจัดแปลงอพยพ จะต้องเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2538 

และต้องแล้วเสร็จวันที่ 1 มิถุนายน 2541 ซึ่งเป็นเดือน 

ที่เริ่มเก็บกักนำ้าไว้ในอ่างเป็นปฐมฤกษ์

- การจ่ายเงินค่าทดแทนท่ีดนิและอืน่ๆ จะต้องเริม่

ในเดอืนมนีาคม 2538 และต้องแล้วเสรจ็วนัท่ี 1 มถุินายน 

2541 ซึง่เป็นเดอืนทีเ่ริม่เก็บกักนำา้ไว้ในอ่างเป็นปฐมฤกษ์

- วันท่ี 2 ธันวาคม 2537 เป็นพิธีเปิดหัวงาน  

“ตักดินบุ้งกี๋แรก”

- วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2537 เป็นวันเคลื่อน

เครื่องจักรเข้าสู่หัวงาน

เมื่อเห็นชอบกำาหนดการและแผนงานหลัก 

ดังกล่าวร่วมกันแล้ว คุณกมลพรก็รายงานเข้ากรม  

ส่วนผมก็รายงานไปยังท่านองคมนตรีจุลนภ สนิทวงศ์  

ณ อยธุยา ดร.สเุมธ ตนัตเิวชกลุ ปลดักระทรวงมหาดไทย   

อธิบดีกรมที่ดิน และเลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผมรีบโทร.ถึงท่านสวัสดิ์  

วัฒนายากร เรียนท่านว่า รีบเอาเครื่องจักรเข้าหัวงาน 

ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน ท่านบอกว่ายังไม่ได้รวม

เครื่องจักรเลย เครื่องจักรยังกระจายอยู่ตามโครงการ

ต่างๆ ต้องใช้เวลารวมอีก 1 เดือน ผมบอกว่าไม่ได ้

หรอกครับ เราจ่ายค่าข้าวฟ่างไปแล้ว 6 ล้านบาท  
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เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ภาพพิธีเปดงานกอสรางเข่ือนเปนปฐมฤกษ
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ตองเคลื่อนเครื่องจักรเขามายึดพื้นที่ ถาชาไปเดี๋ยว

จะเกิดการเปล่ียนใจข้ึนมาเราจะลําบาก ทานก็รับปาก

จะสงเครื่องจักรบางสวนเขามาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
ที่เหลือจะตามเขามาอยางเรงดวน

หัวงานน้ันเปนพ้ืนท่ีสําคัญ คนสําคัญท่ีอยูเบื้อง

หลังความสําเร็จของการเขาใชพื้นท่ีหัวงานคือ นายวีระ 
เปลวเทียนยิ่งทวี กํานันตําบลหนองบัว เขาอาสาผมไป
พดูคุยกบัชาวบานเพ่ือใหเราใชพืน้ที ่2,000 ไร เปนหวังาน
ไปกอน แตเขามีขอแมวาผูวาฯ จะตองดูแลเร่ืองเงิน
คาทดแทนที่ดินใหดี อยาใหราษฎรเดือดรอนตามที่

ในหลวงรับส่ัง ตองดูแลเร่ืองแปลงอพยพซึ่งพวกราษฎร

อยากได  เงินทดแทนการจัดสรรแปลงที่ดินอพยพ 
สวนเรื่องขาวฟางตองหาทางชวยราษฎร พวกเขาจะไดมี

เงินทุนเบื้องตน แลวผมถามวา ถาผมมีเงินซื้อขาวฟางได

ผมเอา เค ร่ืองจักร เข  า ได มั้ ย  กํ านันวี ระตอบว  า

เอาเครื่องจักรมาไดเลย เปดหัวงานไดเลย ผมถามอีกวา
ตกัดนิบุงกีแ๋รกและขดุดินเลยไดมัย้ กาํนันกต็อบวาไดเลย 
กอสรางตามโครงการไดเลย การพูดคุยระหวางผมกับ

กํานันวีระ เปลวเทียนยิ่งทวี เปนที่มาของการประชุม

ราษฎรตําบลหนองบัวในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 
2537 พอจายเงนิขาวฟางเสรจ็ในวนัที ่14-15 พฤศจิกายน 
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน กรมชลประทานก็เคลื่อน

เคร่ืองจกัรบางสวนเขามา ผมมอบนายอาํเภอพฒันานคิม

ประสานงานใหชาวบานตีกลอง รํากลองยาวตอนรับ

ขบวนเครื่องจักร แลววันที่ 2 ธันวาคม 2537 ก็มีพิธีเปด

หัวงานพิธีตักบุ งกี๋แรกโดยนายนิพนธ พรอมพันธ ุ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มาเปน

ประธาน ขาวเปดหัวงานแพรออกไปอยางกวางขวาง

ทัว่ประเทศ แตกลุมคนท่ีตอตานโครงการในลพบุรรีวมกัน

ออกขาวลือวาผูวาฯ โกหก มาทํางานแคเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน เพียง 2 เดือน จะเอาเครื่องจักรเขาไป
กอสรางเข่ือนไดอยางไร เราเลยตองเรงประชาสัมพันธ

เชิญผู สื่อขาวหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนจาก

กรุงเทพฯ ไปทําขาวออกสื่อตางๆ จนทําใหผูคนในลพบุรี

เริ่มรู เริ่มเขาใจวาเปนเรื่องจริง 

สําหรับการตั้งชุมชนใหม เราไดเรียนรูวาในหลวง

ทรงโปรดใหทําใหถูกตองตามกฎหมายอยางเครงครัด 

เชนกรณีเสนอรายการประเมินผลกระทบของโครงการ

ก อสร  าง เขื่ อนป  าสักต อสิ่ งแวดล อม  ขออนุมัติ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอม ดังนั้นในการตั้งชุมชนในเขต

พื้นท่ีเปนสาธารณะ เราก็ดําเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายและระเบียบทุกประการ แลวสงใหกระทรวง

มหาดไทยพิจารณาออกประกาศถอนสภาพที่สาธารณะ 

ถาที่นั้นเปนที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน เราก็ดําเนินการ

ตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินทุกประการจนมีการถอนสภาพ

พื้นท่ี ส.ป.ก. การดําเนินตางๆ ใชเวลากันพอสมควร 

เพราะเราตระหนักดีวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รชักาลท่ี 9 ทรงมีพระราชประสงคทีจ่ะใหทาํตามกฎหมาย

อยางเครงครัด โครงการตามพระราชดําริจะเล่ียง

กฎหมายไมไดเลย 

ตอมากเ็รือ่งการเกบ็กกันํา้ เราจะตองเกบ็กกันํา้ให
ไดกอนป พ.ศ. 2542 แผนกําหนดใหเก็บกักนํ้าเปน

ปฐมฤกษในกลางเดือนมิถนุายน 2541 โดยกราบทูลเชิญ

สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จมาทรงเปนประธานในพิธี 
พอตนป 2541 เราพบปญหาบางหมู บานในตําบล

มะนาวหวาน ไมยอมขายท่ีดินใหเรา บางคนยอมขาย

ที่ดินใหเราแตไมยอมยายออก ถาเราเก็บนํ้าตามระดับ 
+31.5 เมตร สูงกวาระดับนํ้าทะเลปานกลาง หมูบาน

ในมะนาวหวานจะจมนํา้มดิหวั  จงึตองใชกฎหมายเวนคนื
ในทองท่ี 2-3 หมูบานของตําบลมะนาวหวาน การใช
กฎหมายเวนคืนเปนชวงท่ีรัฐมนตรีชวยวาการฯ ทานสุธี 
มากบุญ ยายมาเปนรองผูวาราชการจังหวัด ไดเขามา
ชวยผมดูแลการเวนคืนท่ีดิน แตมีเรื่องอยูเรื่องหน่ึง

มันนาเปนหวงมากก็คือ มีผูหญิงคนหนึ่ง อายุประมาณ 
50  ป   แกได  รั บการสนับสนุ นจากอดี ตกํ านั น
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ตําบลมะนาวหวานที่ใหมาคัดคานโครงการ แมวาเรา
วางเงินคาเวนคืนที่ดินของแกกับธนาคารออมสินแลว 
แตแกก็ไปเช ารถไถมาไถดินพรวนดิน นายอําเภอ

พัฒนานิคมจึงตองแจงความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ตํารวจก็ไปจับผูหญิงคนน้ันซึ่งกําลังหวานเมล็ดขาวอยู 
นายอําเภอไดบอกใหลูกหลานแกมาประกัน แตไมมีใคร
มาประกัน พอถึงตกค่ําตํารวจสถานีตํารวจภูธรตําบล

มะนาวหวานจึงตองเอาแกเขาหองขัง หนังสือพิมพ

ไปถายภาพแกอยูในหองขังและลงขาววาเขื่อนปาสักฯ 
จับชาวนาขังคุก เมื่อผมเห็นภาพขาวในหนังสือพิมพ 
จึงติดตอให ผูใหญบานมาประกันตัวออกไป หลังจากนั้น

มาเรื่องแบบนี้เราพยายามไมใหมันเกิดขึ้นอีก 

ประโยชนของโครงการเข่ือนปาสักมีมากมาย

หลายประการ ทาํใหพืน้ทีด่นิอดุมสมบรูณเพราะนํา้ใตดนิ

มีมากขึ้น ขุดนํ้าไปก็มีนํ้าบาดาลขึ้นมา มีความชุมชื้น 
ในพื้นที่อ างก็มีกุ งหอยปูปลา เปนประโยชนตอการ

เพาะปลูก ลดความสูญเสียจากเหตุอุทกภัยตั้งแตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาลงมา แตที่สําคัญที่สุดที่เราไมรูก็คือ

เขาเอาน้ําจากเข่ือนปาสักมาไลนํ้าเค็มตอนท่ีนํ้าเค็ม

ขึ้นสูง ซึ่งในหนาแลงนํ้าเค็มจะดันขึ้นมาจอปากคลอง

ประปาของการประปานครหลวงที่ตําบลสําแล ปทุมธานี 
เขาก็สงนํ้าจากเขื่อนปาสักมาไลนํ้าเค็ม ซึ่งถือวาเปน

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว

รัชกาลที่ 9 

เมือ่การกอสรางเข่ือนปาสกัฯ เสร็จแลว 1 ตลุาคม 
2542 กระทรวงยายผมไปอยูจังหวัดนครสวรรค กลาง
เดือนตุลาคมนั้นก็มีหมายกําหนดการออกมาวา วันที่ 25 
พฤศจกิายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอม

ดวยสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีเปดเขื่อนปา

สักชลสิทธิ์ ทางกรมชลประทานก็เชิญผมไปรับเสด็จดวย 
ตอนประมาณสัก 2 ทุ ม ผมก็นั่งทานอาหารอยู กับ

ขาราชการช้ันผูใหญหลายทานขางพลับพลาท่ีประทับของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
ลงจากพลบัพลามาถามวา ผูวาฯ มนชุญอยูไหน พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวมีรับสั่งใหเขาเฝาดวน ผมไดขึ้นไป

เขาเฝา คลานไปกราบแทบพระบาท คืนนั้นเปนคืนที่

พระจันทรขึ้นเต็มดวงโตเลยนะ มองจากท่ีพลับพลาไป

เห็นนํ้าเต็มเขื่อน เห็นพระจันทรดวงโตลอยอยูเหนือนํ้า

สวยมากเลย ทานไดรับสั่งหลายเร่ือง ผมหูอื้ออึงดวย

ความตืน้ตันใจ ประกอบพระสรุเสยีงคอนขางเบา ผมรูสกึ
นํ้าตาคลอเบา ความจริงผมก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

จากพระองคทานมากอนหนาน้ี เม่ือปลายป 2539 
ผมปวยตองผาตดั พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงโปรด

เกลาฯ ใหคุณปกรณ สัตยวณิช ตอนนั้นรับราชการอยูที่

สาํนกังาน ก.ป.ร. อนัเชิญดอกไมพระราชทานมาใหทีบ่าน

พักในกรุงเทพมหานคร และรับสั่งมาวาใหหายเร็วๆ 
และกอนหนานี้ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2539 ผมก็ไดรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตติยจุลจอมเกลา

วิเศษ (ต.จ.ว.) นับวาผมไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 เปนอยางมาก

หาที่สุดมิได

จากท่ีไดนําเรียนมาแลวผมอยากสรุปวา

1 .  พระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็ จ

พระเจาอยูหัวในเร่ืองน้ํา ทรงมีความเช่ียวชาญ มีความ
รอบรู และกอนท่ีพระองคทานจะมีพระราชดําริอะไร

ออกมา พระองคทานไดมีการทดลองทดสอบในทาง

วิทยาศาสตรมากอนทั้งสิ้น

2. ประชาชนราษฎรอยูในพระหทัยของพระองค

ทานตลอด พระองคทานทรงคิดแตวาประชาชนราษฎร

จะเดือดรอนไหม จะไดประโยชนไหม

3. ถึงแมผมเปนขาราชการตัวเล็กๆ ไมเคยได

วารสาร 51 ดํารงราชานุภาพ



เขาเฝาใกลชดิ พระองคทานยังทรงมพีระมหากรณุาธิคณุ

อยู  เสมอ แม ยามป วยก็ทรงพระราชทานดอกไม  
วันพระราชพิธีเปดเขื่อนก็ทรงรับสั่งถามหา เราในฐานะ

เปนขาราชการในการปฏิบัติงานตองสนองพระราช

กระแสหรือพระอุดมการณในการทํางานของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวใหดี โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ เปนบทเรียนท่ีสอนการบริหารจัดการ 
การแกไขปญหาไดเปนอยางด ีและเม่ือไดเรยีนรูอยางนัน้
แลวก็จะตองจดจํา ผมคิดวาการเอาความตั้งพระทัย

ของพระองคทานเปนตัวตั้ง 

(จากนั้นนายมนุชญ วัฒนโกเมร ไดเปดภาพจาก

เพาเวอรพอยตและบรรยายประกอบ จนมาถงึภาพรถไฟ

วิ่งอยูเหนืออางเก็บนํ้า ไดบรรยายเสริมวา)

ตามแผนเดิมแนวรางรถไฟตองยายไปอยูที่ขอบ

อางเก็บนํ้า แตเรามีปญหาในการจัดหาท่ีดินขอบอาง 
เพราะราคาทีด่นิในบรเิวณเขือ่นปาสกัชลสทิธิ ์โดยเฉพาะ

ที่ดินติดอางมีราคาสูงขึ้น ไรละ 3-4 ลานบาท ตองใช
งบประมาณเพิ่มขึ้นมากและอาจมีปญหาในการจัดซื้อ

หากเจาของไมยอมขาย ผมจงึเสนอใหยายรางรถไฟลงไป

อยูในพ้ืนที่อางเก็บนํ้า ผูเกี่ยวของทั้งหมดเห็นชอบดวย 
ซึ่งไดการรถไฟแหงประเทศไทย คณะอนุกรรมการ

ยายเสนทางคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคมเปน

ประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการ นายกรัฐมนตรี
เปนประธาน และคณะรัฐมนตรี แตมีขอแมวาตองขอรับ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยจากพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัวเสียกอน ซึ่งพระองคไดพระราชทาน

พระบรมราชวินิจฉัยมาวาไมขัดของจะไดเสร็จตาม

กําหนด แตรถไฟเปนตนเหตุของมลภาวะคือเปน

แหลงที่มาของขยะและสิ่งปฏิกูล ตองใหการรถไฟแหง

ประเทศไทยดูแลใหดี ดําเนินการมิใหขยะและสิ่งปฏิกูล

ไปสรางมลภาวะแกนํ้าในอาง 

นายมนุชญ วัฒนโกเมร ไดกลาวในตอนทายวา 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงพระราชทานช่ือ เข่ือนปาสกัชลสิทธิ ์(Pa Sak Jolasid 
Dam) มีความหมายวา เขื่อนแมนํ้าปาสักที่เก็บกักนํ้าได

อยางมีประสิทธิภาพ (Pa Sak River Dam Which 
retains water efficiently)

นายณฐัพงศ ศริชินะ รองปลดักระทรวงมหาดไทย
ไดกลาวถามวา “ขอใหทานเลาเรื่องการสนองพระราช

กระแสรับสั่งท่ีวา อยาใหใครมาหากินกับโครงการนี้ 
ทานไดทําอยางไรบาง” ซึ่งทานมนุชญไดเลาใหฟงวา

เริ่มตนเลย ผมประชุมขาราชการท่ีเก่ียวของ

ทุกแผนก ทุกอําเภอ ใหนโยบายเหล็กวา ใครทุจริต 
ใครแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ใครเรียกรับสินบน

เรยีกรบัเปอรเซน็ต จะถกูดาํเนนิคดอีาญา และดาํเนนิการ
ทางวินัยควบคูกันไป ซึ่งโทษทางวินัยมีสถานเดียวคือ

ไลออก ใครจะตอสูใชสิทธิ์อุทธรณก็วาไปตามกฎหมาย

วาดวยวินัยขาราชการ

คนทีม่าหากินกบัโครงการนีม้หีลายพวก พวกแรก 
พวกนายทุนที่มากวานซื้อที่ดินมือเปลาเพื่อหวังเงิน

ทดแทน เรามีคณะกรรมการตรวจสอบการทําประโยชน 
ถาซ้ือเก็งกําไรแตไมทําประโยชน หรือเอาท่ีดินท่ีเปน

หนองนํ้ามาขอรับเงินชดเชย โดยอางวาปลูกตนบัว เราก็

ไมจายเงนิชดเชยให เพราะเปนท่ีสาธารณประโยชน ซึง่ก็
มีจํานวนไมนอยทีเดียว แตถาเปนที่ดินมือเปลาและเขา

ทําประโยชนจริง เราก็ตองจายใหตามมติคณะรัฐมนตรี

และหลักเกณฑของโครงการ ถาราษฎรรองเรียนวาการ

กวานซื้อที่ดินมือเปลาเปนการฉอฉล เราก็ใหราษฎรแจง

ความดําเนินคดีอาญาฐานฉอโกง สวนพวกท่ีมาทําธุรกิจ

สวนปา เราก็จายตามหลักเกณฑของโครงการ เราไมได
จายตามท่ีเขารองขอหรอืตามสญัญาท่ีเขาทาํกนัเอง กรณี

นีเ้ปนคดีไปถึงศาลปกครองและศาลยุตธิรรมหลายสิบคดี 
ที่ผมทราบเราชนะแทบทุกคดี
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การทุจริตเร่ืองแรกที่พบ คือการซอยแปลงที่ดิน

ทํากินซึ่งเปนเฉพาะท่ีดินมือเปลา เพื่อใหเกิดสิทธิ์ในการ

รับเงินชดเชยแทนการจัดแปลงอพยพ เนื่องจากมติคณะ

รัฐมนตรีใหจายเงินชดเชยแทนการจัดแปลงอพยพใหแก

ผูที่ครอบครองและทําประโยชนในท่ีดิน ไมวาที่ดินนั้นมี

เอกสารสิทธิ์หรือไมมีเอกสารสิทธิ์ (ที่ดินมือเปลา) 
และจายเงนิชดเชยใหแกครอบครวัใหญซึง่เปนครอบครวั

ที่ 1 บุตรที่มีครอบครัวแลวในฐานะครอบครัวที่ 2 และ
ครอบครวัที ่3 ฐานะความเปนครอบครวัของครอบครวัที่ 
2 และที่ 3 จะตองมีการสมรสจริงหรืออยูกินเปนสามี

ภริยากันกอนวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 ซึ่งเปนวันท่ี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกอสรางโครงการเข่ือนปาสัก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวนเงินชดเชยแทนการ

จัดแปลงอพยพสําหรับครอบครัวที่ 2 และที่ 3 นอยกวา
ทีจ่ายใหครอบครัวท่ี 1 พวกขาราชการอําเภอพัฒนานิคม

กลุ มหน่ึงที่ เข าใจหลักการมีสิทธิ์ ได รับเงินชดเชย 
เห็นกงจักรเปนดอกบัว โลภโมโทสัน ไปแนะนําชาวบาน

ที่มีบุตรหลายคน แตบุตรน้ันยังไมสมรสจึงไมมีฐานะเปน

ครอบครัวที่ 2 และที่ 3 ถาอยากใหบุตรไดรับเงินชดเชย

แทนการจัดแปลงอพยพจํานวนเทากับครอบครัวที่ 1 
ผูเปนพอแมจะตองแกไขใบ ภ.บ.ท.5 ซึ่งเปนแบบแสดง

รายการที่ดินเพ่ือเสียภาษีบํารุงทองท่ี อันแสดงถึงสิทธิ์

การครอบครองและทําประโยชนในที่ดินนั้น เพื่อใหสิทธิ์

แกบุตร เชน ผูเปนพอแมแจง ภ.บ.ท.5 ไว 30 ไร ก็แกไข 
ภ.บ.ท.5 ของตนเองแบงใหลูก 2 คน คนละ 10 ไร 
และใหบุตรทั้ง 2 คนแจง ภ.บ.ท.5 เปนของตนเอง บุตร

ทัง้ 2 คนกจ็ะมสีทิธิร์บัเงนิชดเชยแทนการจดัแปลงอพยพ

จํานวนเทากับพอแมที่เปนครอบครัวที่ 1 โดยเจาหนาที่

กลุมดังกลาวรวมมือใหกํานัน ผูใหญบาน รับรองการแจง

เปลี่ยนแปลง และเรียกคาแบงแยกซอยแปลงตามใบ 
ภ.บ.ท.5 แปลงละ 10,000 บาท เมื่อความปรากฏ ผมได
สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบยกเลิกการแจงแกไข ภ.บ.ท.5 
ทั้งหมดทันที ซึ่งก็ไดหลักฐานเอกสารดําเนินคดีกับ

ขาราชการและกํานัน ผู ใหญบาน กลุ มนั้น และต้ัง

กรรมการสอบวินัยยกชุดประมาณ 5-6 คน ผลปรากฏวา

มีขาราชการอําเภอหลายแผนกถูกไลออกจากราชการ 
และหลายคนตองโทษทางอาญาสิทธิ์ในการขอรับเงิน

ชดเชยแทนการจัดแปลงอพยพ ทําใหเกิดคดีอาญาอีก

หลายคดี มีราษฎร 6-7 รายไปจดทะเบียนสมรสปลอม

จากจังหวัดอ่ืน เพื่อใหเปนทะเบียนสมรสกอนวันท่ี 
3 พฤษภาคม 2537 และมาขอใชสิทธิ์ เราก็แจงความ
ดําเนินคดีฐานใชเอกสารปลอม และรายงานใหกรมการ

ปกครองดําเนินการทางวินัยและอาญากับขาราชการ

ตนทางที่ปลอมแปลง นอกจากนี้ มีราษฎรอยู คู หนึ่ง

เพิ่งอยู กินกันเมื่อป 2538 อยากมีสิทธิ์ไดเงินชดเชย

แทนการจัดแปลงอพยพในฐานะครอบครัวท่ี 2 ไปจาง

เจาหนาที่อนามัยตําบลลงรายการใชบริการคุมกําเนิด

ยอนหลังไปกอนวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 เจาหนาที่

อนามัยตําบลตองลงรายการการใหบริการคุมกําเนิด

ในทะเบียนคนไข ประจําวันเป นรายการสุดท าย

ในหนากระดาษของทะเบียน เพราะชองท่ีลงรายการ

ทีม่เีสนบรรทัดเตม็หมดแลว เราแจงใหสาธารณสุขจงัหวดั

ดาํเนนิการทางวนิยั ถกูลงโทษไลออกฐานทจุรติตอหนาท่ี 
ซึง่การทจุรติ การหากนิกบัโครงการเขือ่นปาสกัมมีากมาย
หลายรูปแบบ สุดทายนี้ขอใหพวกเราทุกคนจงสํานึก

ในพระมหากรุณาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ที่มีตอประเทศชาติ

และประชาชนคนไทยอยางหาที่สุดมิได 

 w
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สภาพนํ้าทวม เมื่อป พ.ศ.2538 ซึ่งจะเกิดนํ้าทวม แบบนี้แทบทุกป และก็จะพัดพาความอุดมสมบูรณไปชาวบานทําการเกษตร

ไดก็เพียงปลูกขาวฟางเทาน้ัน เมื่อมีโครงการมาเขาก็พรอมที่จะเปลี่ยนพัฒนาชีวิต เพราะอยูไปก็เห็นอนาคตเกาๆ ก็คือรับจางแรงงาน

ไปวันๆ ไมมีอะไรดีขึ้น
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วันมหาปติของพสกนิกรชาวลุมนํ้าปาสัก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2542

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีเปดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542
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 จากนั้นไดเสด็จฯ มาที่ศูนยอํานวยการซึ่งมีระบบ Telemetering and Remote Sensing

ทําใหรูวาระดับนํ้าตั้งแตตนนํ้าจนถึงตัวเขื่อน
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 Telemetering and Remote Sensing
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ประชาชนเขามารอเฝารับเสด็จ
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ปาล มนํ้ ามัน…พืชเศรษฐกิจชนิดใหม ของ

ประเทศไทยที่มีการนําเขามาปลูกเมื่อป พ.ศ. 2511 
ที่จังหวัดกระบ่ีและสตูล หาไดรอดพนจากสายพระเนตร

อนัยาวไกลและเฉียบคมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชไม  เน่ืองดวยทรงทราบวาเปนพืช

ที่ใหนํ้ามันสูงที่สุดในโลก

เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2518 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยู หัวเสด็จทอดพระเนตรสวนปาลมนํ้ามัน

ที่นิคมสรางตนเองพัฒนาภาคใต อําเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล และทรงมีรับสั่งให อ.สัณหชัยและคณะ

สรางเคร่ืองหีบนํ้ามันปาลมแทนเคร่ืองหีบ STORK 
ที่นิคมฯ นําเขาจากประเทศเนเธอรแลนด 

พลังงานทดแทน…พลังงานแหงสายพระเนตร
✽ รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล  

ผูอํานวยการสํานักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทน มูลนิธิชัยพัฒนา

วารสาร62 ดํารงราชานุภาพ



“เครื่องนี้เราสรางเองไดไหม?” พระองคทรง

มีรับสั่งถาม “คิดวา….สรางได พระพุทธเจาขา”

“ถาอยางนั้น ฉันใหเปนการบานเลย ปหนา
ฉันจะตามมาดู”

“…ถาเกษตรกรรายเล็กรวมกลุมกันทําโรงงานได

ก็จะดีเพราะวาจะไดมีผลพลอยไดตางๆ เชน เศษทะลาย

เอาไปทําปุย เพาะเห็ด กากปาลมทําอาหารสัตว แทนที่

จะขายทะลายปาลมไปใหโรงงานหมด…”

ตอมาวันที่ 22 กันยายน 2519 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี และสมเด็จพระเจ าลูกเธอเจ าฟาจุฬาภรณ

วลยัลกัษณอคัรราชกุมาร ีเสดจ็ฯ ตดิตามงานทีน่คิมสราง

ตนเองฯ จังหวัดสตูล และทรงรับสั่งถามขอมูลปาลม

นํ้ามันอีกหลายประการ ตั้งแตการปลูก ผลผลิต ไปจนถึง

การนํานํ้ามันปาลมและน้ํามันเมล็ดในปาลมไปใช 
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ประโยชนในดานตางๆ และทอดพระเนตรการบาน 
คือ อุปกรณสกัดนํ้ ามันปาล มขนาดเล็กที่นักวิจัย

ของมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรางถวายฯ และทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหรวมโตะเสวยฯ 
พระกระยาหารเท่ียงดวย

กลาวถึงปาลมนํ้ามัน เริ่มมีการปลูกกันแพรหลาย

มากข้ึนในภาคใต จนถึงป 2526 มผีูทลูเกลาฯ   ถวายฎีกา
เนื่องจากนําผลปาลมไปรอคิวที่โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม

หลายวันไมไดลงของ เดือดรอนอยางหนักเพราะเสีย

ทั้งคาจางรถบรรทุกและนํ้าหนักผลปาลมสูญหาย

ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2526 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทรทําการวิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

ขนาดเล็กให กลุ  ม เกษตรกรสวนปาล มรายย อย

โดยไดรบัทนุสนบัสนนุจากสาํนกังาน กปร. 458,800 บาท 
สรางโรงงานสาธิตขึ้นที่มหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2527 
พรอมท้ังใหสํารวจปญหาความตองการของเกษตรกร

สวนปาลมรายยอยในภาคใตไปพรอมกัน

วันที่ 23 กันยายน 2528 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโรงงานสาธิตฯ ทามกลาง

สายฝนท่ีตกลงมาอยางหนักและพระราชทานการบาน

ชุดท่ี 3 โดยมีพระราชดําริใหไปทดลองสรางโรงงาน

ใหกลุมเกษตรกรทีม่คีวามพรอมในพืน้ท่ีจรงิ และใหจดัทาํ
คู มือเกษตรกรสวนปาลมเพื่อถ ายทอดองคความรู 

สูเกษตรกรสวนปาลมรายยอยดวย 
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พ.ศ. 2529 ไดมีการจัดสรางโรงงานทดลองข้ึน

ที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่ และมีการพัฒนา

ปรับปรุงเครื่องจักรหลายครั้ง จนถึงป พ.ศ. 2534 
ไดพฒันาระบบการทอดผลปาลมภายใตสภาพสญุญากาศ

ขึ้นเป นผลสําเร็จและได รับรางวัลชมเชยผลงาน

สิ่งประดิษฐฯ ประจําป พ.ศ. 2536 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งเปนปเดียวกันกับที่

กังหันน้ําชัยพัฒนาไดรับรางวัลชนะเลิศ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ติดตามงาน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2535 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร

โรงงานสกัดน้ํามันปาลมระบบทอดสญุญากาศขนาดกําลงั

ผลติ 1 ตนัทะลายตอชัว่โมง ทีส่หกรณนคิมอาวลึก จงัหวัด
กระบี่ และวันท่ี 23 พฤษภาคม 2536 ทรงนําคณะ

อาจารยและนักเรียนนายรอย จปร. ทัศนศึกษาดูงานท่ี

โรงงานของสหกรณนิคมอาวลึก

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

“ถาจังหวัดกระบ่ีมีพื้นท่ีราบก็ใหเขาปลูกขาวบาง

เพราะถาคนกระบี่ปลูกแตปาลมนํ้ามันแลวเกิดอุทกภัย

ทีภ่าคกลางแลวคนกระบ่ีจะเอาขาวท่ีไหนกิน? นีค่อืทฤษฎี
เศรษฐศาสตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง…ฉันจะเล็คเชอรให

เธอฟง” 

พระราชดํารัสเมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2528 
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วันที่ 23 กันยายน 2530 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริให มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร รวมกับกรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร และกรมสงเสริมสหกรณ จัดทํา

โครงการปลูกขาวเพ่ือบริโภคท่ีสหกรณนิคมปากน้ํา 

อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี เริ่มดําเนินการใน

พ.ศ. 2531 แลวเสร็จในป พ.ศ. 2534 

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2546 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานและ

เสด็จเยี่ยมราษฎรที่มีอาชีพปลูกขาวและโรงสีข าว

พระราชทานที่อําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และ
ตอมาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เสด็จฯ เยี่ยมอีก
ครั้งหนึ่งและทรงโยนกลาที่แปลงปลูกขาวของเกษตรกร
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“เรายอมถอยหลังเข าคลองเพ่ือสํารวจดูว า

กนคลองมีอะไรดีๆ เราก็เก็บมา…ไมมีก็แลวไป”

วันที่ 8 ตุลาคม 2531  พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสรับสั่ง ณ พระตําหนัก

ทักษิณราชนิเวศนใหสรางโรงงานแปรรูปน้ํามันปาลม

ขนาดเล็กครบวงจรท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
จงัหวดันราธิวาส (ศนูยฯ ไดปลกูทดลองไว ในพ้ืนทีด่นิพรุ 
8 ไร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดําเนินการสนอง

พระราชดําริแลวเสร็จในป พ.ศ. 2533 ดวยงบประมาณ

จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ไดทําถึงขั้นกล่ันเปนนํ้ามันบริสุทธิ์ (RBD) คือ ลดกรด 
ฟอกสี และดดูกลิน่ รวมทัง้แยกไขสเตียรินมาทาํเนยเทยีม

ได ไขสบูนํามาทําสบูซักลาง กากปาลมทําอาหารสัตว 
แกนทะลายและข้ัวใบทําปุยหมัก

วันที่ 7 ตุลาคม 2533 ทรงติดตามการบาน 
ชุดที่ 5 และทรงพอพระราชหฤทัยเปนอยางย่ิงที่ทําได

เกินกวาที่ทรงคาดหมายไว ตอมามีการจัดสรางโรงงาน
สกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็ก โรงกล่ันนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ 
เครื่องทําสบู  เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย

ปาลมสด และเคร่ืองทําเนยเทียมขนาดเล็กที่ศูนยฯ 
พกิลุทองฯ โดยไดทนุสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
2 ลานบาท
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วิกฤติพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2543

กลาง พ.ศ. 2543 รฐับาลจัดงาน Car Free Day ขึน้ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชกระแสรับสั่ง

ถามเรื่องการนําน้ํามันปาลมมาใชทดแทนนํ้ามันดีเซล

ผ านผู อํานวยการศูนย ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
(นายชัยวัฒน สิทธิบุศย) และใหทําการผลิตไบโอดีเซล

จากน้ํามันปาลมเปนการดวน

วันที่ 24 กันยายน 2543 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร

การสาธิตการใชนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์และเมทิลเอสเตอร

เดนิเครือ่งจกัรกลการเกษตรทีศ่นูยศกึษาการพฒันาพกิลุ

ทอง จังหวัดนราธิวาส

เมทิลเอสเตอร (ไบโอดีเซล) คือ ผลิตผลจาก
นํ้า มันพืชทําปฏิกิริยากับเมทานอลได กลี เซอรอล
เปนผลพลอยได
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พ .ศ . 2544 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนาใหดําเนินการ 
2 โครงการ

การทดสอบการใชนํ้ามันปาลมดิบ นํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ 
และเมทิลเอสเตอรกับเคร่ืองยนตรดีเซลเล็ก วงเงิน 3,000,000 บาท

โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมขยายจาก 1 ตันเปนขนาด 2 ตันทะลาย
ตอชั่วโมงที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่ วงเงิน 7,960,000 บาท 
เนื่องจากกําลังผลิตในเชิงธุรกิจ 1 ตันตอชั่วโมงยังตํ่าเกินไป

1. โครงการทดสอบการใชนํ้ามันปาลมดิบ 
นํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ และเมทิลเอสเตอรกับเครื่องยนต
ดีเซลเล็ก

- ดําเนินการ พ.ศ. 2544-2546
- นํ้ามันปาลมดิบ อุ นที่ 80 องศาเซลเซียล 

เดินเครื่องไดประมาณ 500 ชั่วโมง
- นํ้ามันปาลมดิบ แยกกัมและลดกรดอุนที่ 120 

องศาเซลเซียล เดินเครื่องไดประมาณ 1,200 ชั่วโมง
- นํ้ามนัปาลมโอเลอีนกลั่นบริสุทธิ์ เดินได 2,000 

ชั่วโมง

- ไบโอดีเซล เดินไป 3,000 ชั่วโมง เครื่องยังเปน

ปกติ

- พ.ศ. 2550 ทดลองสูตรน้ํามันปาลมผสมดีเซล

หลายสูตรกับเคร่ืองจักรกลการเกษตรและเครื่องยนต

ดีเซลรุนใหม

2. โครงการขยายโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม
ขนาด 2 ตันทะลายตอชั่วโมง ที่สหกรณนิคมอาวลึก 
จังหวัดกระบี่

- ใชกระบวนการทอดผลปาลมในสุญญากาศ ไมมี
นํ้าเสียจากการผลิต

- ลงทุนรวม 11.16 ลานบาท

- สหกรณฯ ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยแยก

เสนใยทําเช้ือเพลิงและขายเมล็ดปาลม ลงทุน 4 ลานบาท
ป 2553

- มโีรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามนัทอดซ้ําขนาด 
400 ลิตร

เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร

โรงงานซึ่งมีขนาดกําลังผลิตถึง 3 ตันทะลายตอช่ัวโมง

และรองรับผลปาลมไดถึง 10,000 ไร ในปนี้เอง นักวิจัย
จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร ประกาศความสําเร็จในการผลิตปาลมนํ้ามัน

ตระกูล “ทรัพย มอ 1” ใหผลผลิตตอไรสูงกวา 4 ตัน
ทะลายตอป
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โครงการวิจัยผลิตเมทิลเอสเตอรจากไขนํ้ามันปาลม
บอบําบัดนํ้าเสีย (ดําเนินการใน พ.ศ. 2547-2548)

- ไดรับทุนจากเงินกองทุนพระราชทาน 100,000 
บาท และมูลนิธิเชลล 100 ป อีก 100,000 บาท

- สรางถังปฏิกิริยาเอสเตอริฟเคชั่น 20 ลิตร 
ใชกรดกํามะถันเปนตัวเรงอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
นาน 4 ชั่วโมง

- นาํเมทิลเอสเตอรมากล่ันใสท่ีอณุหภูม ิ275-400 
องศาเซลเซียส นาน 3-4 ชัว่โมง ไดความบริสทุธิ ์98.69% 
ตนทุนการผลิต 14.36 บาทตอลิตร

- ออกแบบโรงงานขนาด 1,000 ลิตร ลงทุน 
13 ลานบาทได IRR 21% ระยะคืนทุน 4 ป

โรงงานผลิตเมทิลเอสเตอรที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

- พ.ศ. 2545 คณะวิศวกรรมศาสตรสรางโรงงาน

ผลิตเมทิลเอสเตอรขนาด 1,000 ลิตรขึ้น (ผลิตปละ 
50,000 ลิตร)

- ผลิตเมทิลเอสเตอรจากไขเสตียรินบริสุทธิ์

และนํ้ามันบริจาคจากกรมศุลกากรสงขายการรถไฟ

แหงประเทศไทยทดลองเดินรถดีเซลรางหาดใหญ-
สุไหงโกลก 40,000 ลิตร

- พ.ศ. 2546 ทาํความรวมมือกับสภาอุตสาหกรรม
จงัหวดัสงขลา ซือ้นํา้มนัทอดแลวจากโรงงานมาผลติเมทลิ
เอสเตอรขายกลับใหโรงงานใชกับรถยกเพ่ือลดมลพิษ

- เริ่มทดลองขายใหบุคคลทั่วไปโดยไดรับการ

ยอมรับเปนอยางดีจากลูกคากวา 100 คัน จนถึงสิ้นป 
2558 ไดขายไปแลวกวา 8 แสนลิตร

วนัที ่16 มกราคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กมุารี เสด็จทอดพระเนตรโรงงานผลิตไบโอดีเซลท่ีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร และทรงเตมินํา้มนั B100 ใหกบัรถสองแถวทีเ่ปนลกูคาประจาํ 
10 ลิตร ราคา 200 บาท โรงงานตนแบบแหงนี้ จึงมีชื่อเสียงโดงดังไป
ทั่วประเทศตั้งแตวันน้ันเปนตนมา
 

วารสาร70 ดํารงราชานุภาพ



ตอมา พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร ทําการวิจัยการผลิตเอทิลเอสเตอร

ไดสําเร็จโดยใชเอทานอล ที่ผลิตไดในประเทศมาแทน

เมทานอล ซึง่ตองนําเขาจากตางประเทศ ทาํใหประเทศไทย
ผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบในประเทศได 100%

โรงงานผลิตเมทิลเอสเตอรที่ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

- มีโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมขนาด 1 ตันทะลาย

ตอชั่วโมง และผลิตเมทิลเอสเตอรขนาด 400 ลิตร และ 
1,000 ลิตร 

- มีอุปกรณแยกกลีเซอรอลและอุปกรณผลิต

เมทิลเอสเตอรจากทั้งกรดไขมันและไขสบู

- มีสถานีจายเมทิลเอสเตอรและหัวจายน้ํามัน

- จาํหนายใหเรอืประมงขนาดเลก็และบคุคลทัว่ไป

- มีผูสนใจนําไปสรางโรงงานไบโอดีเซลประสบ

ความสําเร็จดีมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา และ
นราธิวาส

วนัที ่16 มกราคม 2557 สมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

เป นองค ประธานเป ดโรงงานผลิตเอทิลเอสเตอร  
แบบตอเนื่องขนาด 60 ลิตรตอช่ัวโมง ที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร

พ.ศ. 2548 จัดสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดกําลังผลิต 10,000 
ลิตรตอวัน ที่จังหวัดกระบี่
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ทดลองปลูกปาลมนํ้ามันในพื้นที่แหงแลง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2548 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส

รับสั่งใหคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

เขาเฝาที่หัวหินเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงมีพระราชดําริใหมูลนิธิชัยพัฒนาปลูกปาลมนํ้ามัน

และสรางโรงงานสกัดน้ํามันพืชและผลิตไบโอดีเซล

ระดับชุมชนที่ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี เปนโครงการเรงดวน 

พ.ศ. 2549 จัดสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดกําลังผลิต 10,000 
ลิตรตอวัน ที่จังหวัดสุราษฎรธานี

พ.ศ. 2549 จัดสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาดกําลังผลิต 20,000 
ลิตร ของ บมจ. บางจากปโตรเลียม

มูลนิธิชัยพัฒนาอนุมัติงบประมาณใหหนวยงานตางๆ  
ดําเนินการสนองพระราชดําริดังนี้

- กรมพัฒนาที่ดินปลูกปาลมนํ้ามันแบบนํ้าหยด 
200 ไร และปลูกสบูดําหลายพันธุ 100 ไร

- กรมการทหารชางทาํการกอสรางอาคารโรงงาน 
บานพักและระบบสาธารณูปโภค

- ปตท. สนบัสนนุการจดัสรางสถานจีายไบโอดเีซล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรออกแบบ สราง 

และติดต้ังเคร่ืองจักรและอุปกรณสกัดนํ้ามันปาลมขนาด 
2 ตันทะลายตอวัน และผลิตไบโอดีเซลขนาด 400 ลิตร 

- เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน 2549 ผลิต
ไบโอดีเซล สบูผสมใบปาลมและปุยหมักจากกากปาลม 
มีผูเขาเยี่ยมชมปละประมาณ 3,000 คน
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร

โรงงานสกัดนํ้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร

ที่ ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
พรอมทั้งทรงกดปุ มเครื่องจักรและทรงเติมนํ้ามัน

ไบโอดีเซลเปนปฐมฤกษ 
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พระราชดํารัสประกาศความสําเร็จ เรื่องไบโอดีเซล
พ.ศ. ๒๕๔๘

ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงคนพบมากวา 
30 ปแลว วาปาลมน้ํามนัเปนพชืน้ํามนัทีใ่หปรมิาณนํา้มนั

สูงกวาพืชนํ้ามันชนิดใดๆ ในโลก และทรงมีพระราชดําริ

ท่ีแนวแนใหทําการวิจัยและพัฒนาโรงงานแปรรูปปาลม

นํ้ามันครบวงจรขนาดเล็ก รวมไปถึงการผลิตไบโอดีเซล

เปนพลังงานทดแทนของประเทศไทย ในอนาคตเมื่อ

นํ้ามันปโตรเลียมจะหมดไปจากโลกในอีกไมกี่สิบป

ขางหนา ดังพระราชดํารัสที่ไดพระราชทานไวเมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม 2548 ความตอนหนึ่งวา….

“…ถาอยางไรเราก็ใชนํ้ามันปาลมของเราเอง 
คนอื่นอาจจะไมมี แตวาเรามี เพราะขวนขวายหาวิธีที่จะ
ทําเชื้อเพลิงทดแทนได ถาไมไดทําเช้ือเพลิงทดแทน
เราก็เดือดรอน แลวก็เปนหวง แตเราไมตองเปนหวง 
ถาคนอื่นเขาไมทํา เขาอาจจะไมมีนํ้ามันไบโอดีเซลใช 
แตวาเรามี เราคือขาพเจาทําเอง คนอ่ืนเขาอาจจะไมมี
กไ็มเปนไร เราตองเหน็แกตวั แตละคนถาเห็นแกตวักร็ูวา
ไมเปนไรเพราะแตละคนก็ตองพยายามท่ีจะหาพลังงาน
ทดแทนท้ังนั้น….”   

วันที่ 17 สิงหาคม 2550 มูลนิธิชัยพัฒนา

มคีาํสัง่แตงตัง้ให รศ.ดร.สณัหชยั กลิน่พกิลุ และ ดร.กติติ 
เจิดรังษี เปนที่ปรึกษาโครงการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ

ประมงขนาดเล็กของมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีบานทุงรัก อําเภอ

คุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเปนโครงการชวยเหลือราษฎร

เกาะพระทองท่ีประสบภัยสนึามิ คณะท่ีปรกึษาไดรวมกัน

พัฒนาผลิตภัณฑหลายชนิดท่ีหาวัตถุดิบไดงายและมี

ตลาดนักทองเท่ียวในจังหวัดพังงา ไดแก กุงเสียบ กุงรม
ควันเย็น ปลารมควันเย็น ปลาหวานปรุงรส ปลาหยอง 
ฯลฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ติดตามงาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบ
อาหารคานาเปกุง และปลารมควัน อยางละ 9 ชุด
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โครงการวิจยัและพัฒนาน้ํามนัเมล็ดชาท่ีอาํเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย

“…นี่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร….
เอามาชวยงาน” 

วันที่  6 สิงหาคม  2551 มูลนิธิชัยพัฒนา

มีคําส่ังแตงตั้งให รศ.ดร. สัณหชัย เปนคณะทํางานใน

โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ํามันและพืชนํ้ามันอื่นๆ

ของมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีจะจัดสรางขึ้นที่ตําบลเวียงพางคํา 
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และไดเดินทางไป

ดูงานการปลูกและแปรรูปชาน้ํามันที่มณฑลกวางสี 
และไปสั่งซื้อเครื่องจักรที่มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน แตพบวาเครื่องจักรจากจีนมีปญหา

จึงออกแบบและสรางเองที่หาดใหญ แลวนําไปติดตั้งที่

แมสายในชวงปลายป 2553

- เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีปกเสาเฮือนวันที่ 13 
มกราคม 2553

- ทรงปลูกชานํ้ามันที่ดอยตุง 2 แปลง พื้นท่ี 3,
417 ไร 912,578 ตน

- เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปดโรงงานวันที่ 16 
กุมภาพันธ 2554 และเสด็จฯ ตามงานทุกป

- รวมทรงดนตรีกับวง The Old Man ปที่ 3 
ชวงคํ่า วันที่ 5 กุมภาพันธ 2556

โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน อําเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับมูลนิธิ

ชัยพัฒนา เร่ิมดําเนินการ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559 
มีการพัฒนาราษฎรเกาะบูโหลนรวม 8 ดาน คือ

ดานสขุภาพอนามยั พฒันาสงัคมและการศกึษา พลงังาน 
และแหลงนํ้า การจัดการขยะมูลฝอย การอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาต ิการอนรุกัษภาษาและศลิปวฒันธรรม 
อรูกัลาโวย ดานพฒันาการประมง ปศสุตัวและผลติภณัฑ 
และดานการพัฒนาการทองเท่ียว 

พระราชทานแพะใหราษฎรเกาะบูโหลน 20 กันยายน 2559

ฝายชะลอนํ้า
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เกาะบูโหลนดอน

                                                                             
  

อางเก็บนํ้าดาดยาง

สุขศาลา

ปายแสดงจุดทองเท่ียว
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บทสรุปการดําเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองราชยมาตั้งแต พ.ศ. 2493 ในชวงแรกทรงมี

โครงการชวยเหลอืดานสาธารณสุข ดานการปองกนัรักษา

วัณโรค อหิวาตกโรค และโปลิโอ ทรงจัดต้ังมูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห และตอมามีโครงการตามพระราช

ประสงค  โครงการหลวง โครงการในพระบรมราชานเุคราะห 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระจายอยู
ทั่วประเทศกวา 4,000 โครงการ มีศูนยศึกษาการพัฒนา 
6 แหงทั่วทุกภาคของประเทศไทย พระองคทรงงาน

ทุกวันไมมีวันหยุด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได มีโอกาสสง

นักวิจัยรวมทํางานสนองพระราชดําริในเร่ืองของการ

แปรรูปปาลมน้ํามันขนาดเล็กครบวงจร การผลิตไบโอ

ดีเซล โครงการปลูกขาวเพื่อบริโภค ฯลฯ โดยทรง

พระราชทานเปนการบาน และทรงติดตามการบาน

ทุกเร่ืองดังที่กลาวมาแลว นอกจากน้ีก็ยังมีโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ไดรวมโครงการมาตั้งแต

พ.ศ. 2545 รวมกับอีกกวา 100 หนวยงาน อีกดวย 
แตการบานก็ยังไมหมด หลังจากการบานชุดที่ 10 
โครงการพัฒนาเกาะบูโหลน จังหวัดสตูล ก็มีการบาน

ชุดที่ 11 โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริการและ

การทองเที่ยวที่โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ฯลฯ 
ที่พระราชทานมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต พ.ศ. 2557 และจะมา

อีกเรื่อยๆ  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวไทย 
โดยเฉพาะกลุมที่ยากจนและดอยโอกาส

ขอสรุปประสบการณที่ไดมีโอกาสทํางานถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9

1. เมื่อพระองคพระราชทานการบานมา ตองทํา 
ไมทําไมได และตองทําใหสําเร็จ ไมวาจะใชเวลานาน

เทาไร ปญหามากเทาไรก็ตาม ก็ตองฝาฟนใหสําเร็จ 
เพราะพระองค จะทรงติดตาม ทรงสอบถามหรือ

ทรง โปรดฯ  ให  สม เ ด็จพระ เทพ รัตนราช สุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มาทรงติดตามงาน (การบาน) 
ทุกเรื่องไมมีตกหลนแมแตเรื่องเดียว

2. เราตองมีความรู ตองรูจริง เวลามีรับสั่งถาม

ตองตอบไดหมด ตอบไดกระจางแจง จึงจะทรงพอ

พระราชหฤทัย

3. ทรงโปรดใหโตเถียงดวยเหตุดวยผล นํามา
หักลางกัน ไมทรงโปรดใหตอบวาพระพุทธเจาขา 
(Yes) อยางเดียว บางครั้งโตเถียงกับพระองคขามปก็มี

4. พระองคทรงมีพระอารมณขันมากทีเดียว 
บอยคร้ังท่ีทรงเลาเร่ืองตางๆ เชน ใหชาวนาท่ีจังหวัด

นราธวิาสปลกูขาวแลวในทีส่ดุขาราชการตองมาปลกูขาว

แทน เปนตน

5. เมื่อพระองคพอพระทัยในผลงานของเรา 
จะไมทรงรับสั่งชมตอหนาเปนอันขาด พระองคทรงใช

วิธีรับสั่งกับสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ
จะไมเอยถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะรับสั่งชมท้ังทีม
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หลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในที่นี้ขอสรุปไว 10 ประการ คือ

1. ระเบิดจากขางใน สรางความเขมแข็งใหราษฎรกอน

2. คิดแบบองครวม เชื่อมโยงทุกมิติเขาดวยกันเปนบูรณาการ 

3. ศึกษาขอมูล ฟงทุกกลุม ฟงทั้งราษฎร เจาหนาที่ทุกระดับ 

4. ประหยัด เรียบงาย เชน บําบัดน้ําเสียดวยผักตบชวา ปลูกปาโดยไมตองปลูก ฯลฯ

5. ขาดทุนคือกําไร เชน ลงทุนไปหลายสิบลานบาท แลวทําใหประชาชนอยูดีกินดีอยางยั่งยืนก็คือกําไร

6. ใชความเพียร ไมยอมแพตอปญหา บางโครงการตองใชเวลาหลายสิบปจึงเห็นผล

7. ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 

8. ไมยึดติดตํารามากเกินไป

9. มีความสุขกับการให โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ

10. รูรักสามัคคีทํางานเปนหมูคณะ เปนทีมงาน ไมทําคนเดียว

w
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พระราชกรณียกิจ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
กับการอนุรักษมรดกภูมิปญญาของไทย
✽ นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค

 

ธรรมเนียมการพิมพหนังสือเพื่อแจกเปนที่ระลึก

ในการฌาปนกิจศพของสังคมไทยเป นเรื่องพิเศษ

และมีเฉพาะประเทศไทยเทาน้ัน ธรรมเนียมนี้ไมปรากฏ

ในประเทศอื่นใดในโลก

หนังสือเรื่องแรกซ่ึงนับวาเปนหนังสือเลมแรก

ของหนังสือที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ คือ “สวดมนต 
รวมพระสูตรแลพระปริตตางๆ” ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัวมีพระบรมราชโองการ

ใหจัดพิมพขึ้นในงานพระเมรุสมเด็จพระนางเจาสุนันทา

กุมารีรัตน พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟากรรณภรณเพ็ชรรัตน เมื่อ พ.ศ. 2423 พิมพที่

โรงพิมพหลวง จํานวน 10,000 เลม 

กิจการการพิมพหนังสือของประเทศก็เจริญ

กาวหนามาตลอดท้ังในสวนของราชการและเอกชน 
มีโรงพิมพเพิ่มมากขึ้น เชน โรงพิมพหลวง (ซึ่งตอมา
กลายเปนโรงพิมพลหุโทษ) โรงพิมพของกระทรวง

ยุติธรรม โรงพิมพนายเทพ โรงพิมพราษฎรเจริญ ฯลฯ  
ทําใหการพิมพหนังสือเพ่ือเผยแพรเปนเรื่องที่ทุกคน

เขาถึงไดงาย โดยเฉพาะขุนนาง  ซึ่งปรากฏวามีการพิมพ

หนังสือที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพพระยาศรีสุนทร

โวหาร (นอย อาจารยางกูร)  ชื่อ “ศรีสุนทรานุประวัติ” 
เมื่อ พ.ศ. 2438 และนับวาเปนหนังสือที่ระลึกเลมแรกที่

พิมพเฉพาะประวัติผูวายชนม

เมื่อ พ.ศ. 2443 ไดมีการกอตั้งหอพุทธสาสน
สังคหะขึ้นเพื่อรวบรวมคัมภีรทางพระพุทธศาสนา และ
ไดมีนโยบายจัดพิมพหนังสือเกาใหแพรหลาย โดยการ
สงเสริมใหมีเจาภาพรับพิมพหนังสือแจกเปนท่ีระลึก

ในงานมงคลและอวมงคล ซึ่งสวนใหญจะเปนเร่ืองท่ี

เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา เชน พ.ศ. 2444 พิมพเรื่อง

สวดมนตในงานพระราชทานเพลิงศพเจาคุณจอมมารดา

สําลี, พ.ศ. 2446 พิมพเรื่องเทศนาพระปฐมสมโพธิ์
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กับเร่ืองมหาชนกชาดก ในงานพระราชทานเพลิงศพ

หมอมเฉื่อยในพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงดํารงราชา

นภุาพ (พระยศในขณะน้ัน) นอกจากน้ีแลวกย็งัมกีารพิมพ

หนังสือแจกในการกุศลแบบอื่นๆ อีกจํานวนมาก นับวา
กิจการของหอพุทธสาสนสังคหะเปนตนทางของการ
พิมพหนังสือแจกโดยแท

คร้ันถงึ พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจ าอยู หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนา

หอสมุดกลางสําหรับประเทศข้ึน โดยใหรวมหอสมุด

3 แห  ง ในเวลา น้ัน  คือ  หอพระมณเฑียรธรรม  
หอพุทธสาสนสังคหะ และหอพระสมุดวชิรญาณเขา

ดวยกัน ตั้งเปน “หอพระสมุดสําหรับพระนคร” แตคง
เรียกนามตามเกาวา “หอพระสมุดวชิรญาณ”

คณะกรรมการจัดการหอพระสมุดวชิรญาณได

ประชุมกันเพ่ือกําหนดวิธีการบริหารหอพระสมุดฯ และ
หนึ่งในภารกิจหลัก คือ การจัดพิมพหนังสือเพื่อเผยแพร 
แตดวยขอจํากัดทางดานงบประมาณ การปฏิบัติเชนนั้น

จึงเปนไปไดยาก จึงมีมติวาการพิมพหนังสือแบบหอพุทธ

สาสนสงัคหะเปนเรือ่งดนีาทีจ่ะปฏบิตัติาม จงึมกีารสงเสรมิ 
ชักชวน และแนะนําใหเจานาย ขุนนาง ราษฎรจัดพิมพ

หนังสือเพื่อแจกในการกุศล ทั้งการมงคลหรืองานศพ

นับตั้งแต พ.ศ. 2448 เปนตนมา การจัดพิมพ

หนังสือเพื่อแจกเปนที่ระลึกในงานศพก็เจริญกาวหนา

มาโดยตลอด แตส วนใหญจะเปนหนังสือประเภท

พุทธศาสนา เชน พ.ศ. 2449 พิมพเรื่องพระวิธูรชาดก 
ในงานศพทานย้ิม มารดาของพระยามหาอํามาตยาธิบดี 
(เส็ง วิริยศิริ), พ.ศ. 2450 พิมพเรื่องนันโทปนันทสูตร

คําหลวง ในงานศพทานผู หญิงอู  สุรพันธ พิสุทธิ์ , 
พ.ศ. 2451 พิมพเรื่องชินกาลมาลินี ในงานพระศพ

พระวรวงศเธอ พระองคเจ าศิริวงศ วัฒนเดชและ

งานศพหมอมแมนในสมเด็จฯ เจาฟากรมพระภาณุพันธุ

วงศวรเดช, พ.ศ. 2452 พิมพเร่ืองมโหสถชาดกในงาน

พระอัฐิและบรรจุพระอังคารสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร, พ.ศ. 2453 พิมพเรื่อง

สวดมนตฉบับหลวง ในงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5, 
พ.ศ. 2454 พิมพเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ในงาน

วันบําเพ็ญพระราชกุศลตรงกับวันเสด็จสวรรคต ฯลฯ 
สวนหนังสือประเภทสารคดี พงศาวดาร โบราณคดีนั้น 
หอพระสมุดวชิรญาณ ตองลงทุนจัดพิมพเผยแพรเอง

ตราบจนถึง พ.ศ. 2457 การจัดพิมพหนังสือ

ชุดใหญจึงบังเกิดขึ้น  โดยพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ-
ดํารงราชานุภาพ (ตอมาคือสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ) ทรงถวายความเห็นแด

สมเด็จพระมาตุจฉาเจาสวางวัฒนา พระบรมราชเทวี 
(ต อมาคือสมเ ด็จพระศรีสว รินทิ ราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา) ใหพิมพหนังสือ “ประชุม
พงศาวดารภาคท่ี 1”  ในงานพระราชทานเพลิงศพหมอม

เจ าดนัยวรนุช  จํานวน  500 เล ม  และได พิมพ 

ตอเนื่องกันมา แลวแตโอกาสและความสะดวก จนถึง

ปจจุบันนี้มีถึงประชุมพงศาวดารภาคที่ 82  (พ.ศ. 2537)

ตอมาธรรมเนียมการพิมพหนังสือเพ่ือแจก

เปนท่ีระลึกในงานศพก็ไดรับความนิยมมาโดยตลอด 
หากครอบครัวของผูวายชนมพอมีฐานะ ก็นิยมท่ีจะใหมี

การจัดพิมพหนังสือเปนท่ีระลึกแกผู วายชนมเพราะ

สามารถนําประวัติผูวายชนมที่เปนปู ยา ตา ยาย บิดา 
มารดา พี่ นอง ฯ มาลงพิมพเปนสวนตนของหนังสือได 
และหมวดที่ไดรับความนิยมในการจัดพิมพ คือ หมวด

หนังสือธรรมะ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 
2493 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่ตองทรงปฏิบัติทุกวัน 
จึงบังเกิดพระราชดํารัส พระบรมราโชวาทเปนจํานวน

มาก และเม่ือผานเวลาไปได 10 ปเศษ กบ็งัเกิดความนิยม
ขอรบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตนาํพระราชดาํรสั
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และพระบรมราโชวาทประจําปต างๆ มาจัดพิมพ

เปนทีร่ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพบคุคลตางๆ โดย
เฉพาะบรรดาขาทูลละอองธุลีพระบาท หรือผู ที่เคย

ถวายงานรับใชใกลชิด เชน หนังสือพระราชดํารัสและ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2502 - 
วนัที ่27 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2506 พมิพในงานพระราชทาน

เพลิงศพนายเมืองเริง วสันตสิงห เมื่อ พ.ศ. 2506 โดย
เหตุที่นายเมืองเริง วสันตสิงห ดํารงตําแหนงสําคัญใน

สํานักราชเลขาธิการ และเปนเลขาธิการคณะองคมนตรี, 
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวั คณะองคมนตรขีอรบัพระราชทาน

พิ มพ  สมทบแจก ใน ง านพระร าชทาน เพลิ ง ศพ 
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อ พ.ศ. 2507

หลังจาก พ.ศ. 2510 เปนตนมา พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดําริวา

ทรงพระอนุสรณถึงคุณความดีของผู วายชนม ซึ่งรับ
ราชการสนองในพระองค อย างสุดความสามารถ 
มีความรูความสามารถดีควรที่จะจัดพิมพหนังสือข้ึนเปน

การเฉพาะ เพ่ือพระราชทานแจกในวันที่จะพระราชทาน

เพลิงศพ โดยทรงมอบใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเปน

ผูรับผิดชอบ เชน ประมวลพระราชดํารัส และพระบรม
ราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต างๆ ตั้งแต 
พุทธศักราช 2498 – 2508  พิมพ พระราชทาน

ในงานพระราชทานเพลิงศพนายจํานงราชกิจ (จรัญ 
บุณยรัตพันธุ) เมื่อ พ.ศ. 2516 ดวยเหตุที่นายจํานง

ราชกิจรับราชการในสํานักงานราชเลขาธิการนานถึง 
4 รชักาล  สดุทายเปนรองราชเลขาธกิาร  โดยโปรดเกลาฯ 
ใหสํานักพระราชวังเปนผูรับผิดชอบ และพระราชพิธี
สิบสองเดือน รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชนิพนธ พิมพ

พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พลเอก 
พระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ เมื่อ พ.ศ. 2496  
โดยโปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากรเปนผูรับผิดชอบ
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ครัง้ถงึ พ.ศ. 2536 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเพิ่มความสนพระราชหฤทัย

เอกสารและหนังสือหายากของชาติ เมื่อมีบุคคล

ทีใ่กลชดิถวายงานสนองพระเดชพระคุณวายชนม กโ็ปรด
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคใหสํานักราช

เลขาธกิารไปดาํเนนิการคดัสรรหนงัสอืเกา หนังสอืหายาก 
หรือหนังสือที่มีแนวโนมวาไมสามารถพิมพเผยแพร

ตามระบบการคาปกติไดนํามาพิมพพระราชทานแก

ผูวายชนมทานน้ันๆ และนับแตนั้นมาก็ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานหนังสือประเภทน้ีมา

จนถึงปจจุบัน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หนังสือจดหมายเหตุ {เลมที่ 1 ในสมัยรัชกาล
ที่ 3 (พ.ศ. 2389) และ เลม 1 กับ เลม 2 ในสมัยรัชกาล
ที่ 4 (พ.ศ. 2408 – 2409)} ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ให พิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายสมหมาย  ฮุนตระกูล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2536 
ซึ่งหนังสือจดหมายเหตุนี้เปนหนังสือที่หาอานไดยาก 
ดาํเนนิการโดยหมอบรดัเลย ซึง่เปนบุคคลทีน่าํเทคโนโลยี

การพิมพเขามาสู ประเทศไทย เปนหนังสือประเภท

วารสารรายปกษ (15 วัน) รวบรวมขาวสารตางๆ ทั้งของ

ไทยและตางประเทศ นับเปนประโยชนอยางย่ิงกับ

การศึกษาทุกสาขา 

2. พระราชนิพนธเรื่องไกลบาน ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทาน

เพลิงศพ พลเรือเอก สันติภาพ หมู มิ่ง เมื่อวันท่ี 3 
กันยายน 2537 เปนพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวเม่ือคราวเสด็จประพาส

ทวีปยุโรป ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2450 (1 ชุดมี 2 เลม)

3. ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 4 ทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงาน
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พระราชทานเพลงิศพนายประกอบ  หตุะสงิห องคมนตรี 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2537 หนังสือราชกิจจานุเบกษา

รัชกาลที่ 4 เปนหนังสือหาอานไดยาก พิมพเผยแพร

ครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 4 และนํามารวมพิมพเปนเลม

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2432)

4. เรื่องเฉลิมพระยศเจานายฉบับมีพระรูป 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในการ

พระราชพธิสีถาปนาพระอสิรยิศกัดิ ์และบาํเพญ็พระราช

กุศลฉลองพระชนมายุ 6 รอบ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2538 เปนหนังสือที่รวบรวม

พระราชประวัติของพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งไดรับการ

สถาปนาพระอิศริยศักดิ์สูงข้ึน

5. หนังสือ COURT ขาวราชการ เจานาย 
11 พระองคทรงชวยกันแตง เลม 1 และ เลม 2 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให พิมพพระราชทาน

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2539 หนังสือเรื่องนี้เดิมเปนหนังสือพิมพรายวัน ซึ่ง
เจานายชั้นพระเจาลูกเธอในรัชกาลที่ 4 ทรงชวยกัน

แตง ออกเมือ่ พ.ศ. 2418 ตอมาสมเดจ็พระราชปตลุาบรม

พงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุ

พันธุวงศวรเดช ทรงรวบรวมพิมพเปนหนังสือเลมเพื่อ

ทรงแจกในงานฉลองพระชันษา พ.ศ. 2466

6. พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบาย
แกไขการปกครองแผนดนิและราชหัตถเลขาพระบาท-
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีไปมากับ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงาน

พระราชทานเพลิงศพนายกัลย  อิศรเสนา ณ อยุธยา 
องคมนตรี เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2540 เปนการนํา 
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2 เรื่องที่เกี่ยวของกับรัชกาลที่ 5 มารวมพิมพไวเพื่อเปน

อนุสรณวิทยาทาน

7. กฎหมายในรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทาน

เพลิงศพนายจิตติ ติงศภัทิย องคมนตรี เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2540 เปนหนังสือชุดสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 
ซึ่งหลวงรัตนาญัปติ์ (เปลง เวภาระ) เปนผูรวบรวมไว 
เมื่อ พ.ศ.2436 หนังสือชุดนี้มี 7 เลม หากในการพิมพ

ครั้งนี้พบเพียง 5 เลม จึงพิมพเทาที่คนพบ

8. ตํานานพระอาราม แล ทําเนียบสมณศักดิ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงาน

พระราชทานเพลิงศพพระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน 
ปุณฺณโก ป.ธ.5) พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.
9) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542  โดยพิมพตามฉบับ

พิมพแจกในงานศพเจ าพระยาวิชิตวงษวุฒิไกร ฯ
(หมอมราชวงษคลี่ สุทัศน) เมื่อพ.ศ. 2457

9. ลักษณะการเกี่ยวข องกับแต คนบังคับ
ตางประเทศ ตามสัญญาทางพระราชไมตรี ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพิมพพระราชทาน

ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล.พีระพงศ เกษมศรี 
ราชเลขาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษจิกายน 2543 เปนเรื่อง

เก่ียวกับการปฏิบัติตอชาวตางชาติที่มีสนธิสัญญากัน

10. เสด็จประพาสตน ร.ศ. 125 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทาน

เพลิงศพนายภาวาส บุนนาค รองราชเลขาธิการ เมื่อ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2547 เป นหนังสือประเภท

สมุดภาพ โดยการจัดพิมพภาพเกาซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวทรงถายไวเมื่อคราวเสด็จ

พระราชดําเนินประพาสตน ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2449 

11. ประวตักิระทรวงเกษตราธกิาร และรายงาน
การแสดงกสิกรรมแลพานิชการ ครั้งที่ 1 ณ กรุงเทพฯ 
วันที่ 18 เมษายน ร.ศ. 129 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ให พิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ

นายจุลนภ สนิทวงศ ณ อยุธยา องคมนตรี เมื่อวันที่ 2 
เมษายน 2550 เปนเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ซึ่งผูวายชนมไดรับราชการและเจริญเติบโต

จนไดเปนปลัดกระทรวง

12. รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 111  
(3 เลม) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพมิพพระราชทาน

ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล.ทวีสันต ลดาวัลย 
องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550  เปนการนํา

เอกสารรายงานประชุมเสนาบดีสภาปแรกท่ีพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวทรงจัดการปฏิรูป

ราชการแผนดินข้ึนเปนกระทรวงตางๆ จํานวน 12 
กระทรวง เอกสารชุดนี้เขียนดวยลายมือและเก็บรักษา

อยูที่สํานักราชเลขาธิการ เนื้อหาวาดวยเรื่องการประชุม
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ปรึกษาราชการแผนดินเพื่อหาขอสรุปแลวจึงนําขอสรุป

ในที่ประชุมเสนาบดีสภาขึ้นกราบบังคมทูลพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตอไป

13. ปกิณกะ...ในรั้ววัง ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหพมิพพระราชทานในงานพระราชทานเพลงิศพ 
ม.ล.ทวีสันต ลดาวัลย องคมนตรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2550 เป นการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุและ

หนงัสอืเกาหลายเร่ืองมาพิมพเผยแพร ไดแก บตัรอวยพร

วั น วิ ส า ข บู ช า ใ น รั ช ส มั ย ข อ งพ ร ะบ าทสม เ ด็ จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว ประชุมพระรูปที่ระลึกถึง

พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปยมหาราช

ปดิวรัดา เอกสารจดหมายของพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระสมมตอมรพันธุ  ซึ่งเคยทรงดํารงตําแหนง

ราชเลขานุการในพระองค  และหนังสอืโคลง ฉนัท กาพย 
ราย พระนิพนธหมอมเจาเพิ่ม ลดาวัลย พิมพแจกในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพหมอมเจาเพิ่ม ลดาวัลย 
และงานฌาปนกิจหมอมสาด ลดาวัลย ณ อยุธยา และ
หมอมราชวงศหญิง สนับ ชุมแสง เมื่อ พ.ศ. 2478

14. รชดาภิเษก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

พิมพพระราชทานในงานพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเดจ็พระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 
เปนหนังสือประเภทตําราเรียน มีสองภาษา รวบรวมโดย

ขุนวรพิทยพิจารณ นายเวรรายงานกระทรวงธรรมการ 
เมื่อ ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437)

15. กฎหมายรัชกาลท่ี 6 ร.ศ. 129 – 130 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงาน

พระราชทานเพลงิศพนายศกัดา โมกขมรรคกลุ องคมนตรี 
เม่ือวันที ่12 กรกฎาคม 2552 เปนหนังสอืทีร่วมประกาศ 
พระราชบัญญตั ิและพระราชกําหนดตางๆ ซึง่มขีึน้ในสมยั
รัชกาลที่ 6 

16. ไมประดับท่ีเปนของไทย และตํานานไม

ตางประเทศบางชะนิดในเมืองไทย ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหพมิพพระราชทานในงานพระราชทานเพลงิศพ

คุณวิไล อมาตยกุล พระอภิบาลพระราชโอรส พระราช

ธดิาในรชักาลที ่9 เมือ่วนัท่ี 29 มนีาคม 2555 เปนหนงัสอื
ที่รวบรวมรายชื่อไมประดับของไทย และตํานานไม

ที่มีมาจากตางประเทศ เขียนโดยพระยาวินิจวนันดร 
พิมพเมื่อ พ.ศ. 2483.

17. รายงานโครงการทดน้ําไขน้ําสําหรับเขตร
ที่ราบแหงลาดเจาพระยาตอนใต ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหพมิพพระราชทานในงานพระราชทานเพลงิศพ

นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 
2555 เปนหนังสือประเภทรายงานความสมบูรณของ

โครงการชลประทาน จัดทําโดยนายเย. โฮมาน วาน เดอ 
ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา ซึ่งเปนเจากรม

คลองคนแรกของรัฐบาลสยาม ซึ่งไดพิมพเผยแพรเปน

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2446 ผนวกดวยเอกสารจดหมายเหตุ

ของนายไฮเด (รายงานประจําเดือน) พรอมทั้งรายงาน

โครงการเขื่อนเจาพระยา (เปนบทความจากหนังสือที่

ระลึกการเปดเข่ือนเจาพระยา  วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2500)
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18. หนังสือแสดงกิจจานุกิตย ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพิมพพระราชทานในงานพระราชทาน

เพลิงศพ พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา องคมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 หนังสือเลมนี้เปนหนังสือ

เผยแพรความรูและความเขาใจในพัฒนาการของโลก

เมื่อรอยปเศษมาแลว แตงโดยเจาพระยาทิพากรวงษ 
(ขํา บุนนาค) เมื่อ พ.ศ. 2410 โดยนําฉบับพิมพครั้งแรก

มาพิมพซํ้า เนื่องดวยเปนฉบับที่ใชวิธีการพิมพดวยระบบ

พิมพหิน ผนวกกับหนังสือเร่ืองอ่ืนอีก 2 เร่ือง คือ 
The Modern Buddhist ซึ่งนายเฮนร่ี อาลาบาศเตอร 
(ตนสกุลเศวตศิลา) เปนผูแปลสรุปจากหนงัสือ “แสดงกิจ
จานุกิตย” เมื่อ พ.ศ. 2413 พรอมกับหนังสือ List of 
common trees, shrubs, ETC. in Siam ซึง่เปนหนงัสอื

ที่พระยาวันพฤกษพิจารณ (ทองคํา  เศวตศิลา) บิดาของ

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา แตงขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2466

19. การประชุมปรึกษาราชการแผนดินใน
รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพิมพ

พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจํารัส 
เขมะจารุ องคมนตรี เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2559  
หนังสือเร่ืองน้ีพิมพแจกคร้ังแรกในงานพระราชทาน

เพลิงศพเจาจอมประคอง ในรัชกาลท่ี 5 เมื่อ พ.ศ. 2509  
มีเนื้อหาเก่ียวกับการประชุมพระบรมวงศานุวงศและ

ขนุนางผูใหญทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั

โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาราชการแผนดิน

และท่ีปรึกษาในพระองคเมื่อตนรัชกาลท่ี 5 เพื่อถวาย

ความเห็นเก่ียวกับราชการตางๆ แดพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ปรึกษาราชการแผนดิน

และที่ปรึกษาในพระองคในครั้งนั้น เปนตนกําเนิด

คณะองคมนตรีในสมัยตอมา

 ดวยพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษมรดก

ภูมิปญญาของชาติ ทําใหนักวิชาการ นักมานุษยวิทยา 
นักสังคมวิทยา และนักอื่นๆ อีกจํานวนมาก ไดรับความ

สะดวกในการเขาถึงเอกสารสําคญัของชาติอยางงายดาย 
สมบูรณ กอใหเกิดพัฒนาการตอยอดในองคความรู 

ในดานตางๆ ของสังคมไทย

w
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เขาใจ เขาถึง “เศรษฐกิจพอเพียง” 
✽ นายวิวัฒน ศัลยกําธร (อาจารยยักษ) แหงมหา’ลัยคอกหมู

 

ในหวงเวลาของการปฏริปูประเทศเชนนี ้หลายคน
มักต องการคําจํากัดความหรือข อสรุปอย างง าย

เพื่อนําไปประกอบกับแนวคิดอื่นๆ หรือสรุปเพื่อบอกตอ 
เขียนตอ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจใหกับ

ผู คนในวงกวาง เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เชนกัน 
มีสื่อจํานวนมากที่ขอใหอาจารยยักษบอกคําจํากัดความ

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการนําไปปฏิบัติใชในชีวิต
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ประจําวันในเวลาสั้นๆ สัก 5 นาที อาจารยยักษก็มัก

จะตอบเขาไปวาการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรตามปกตินั้น

ก็จะเรียนกัน 4 ป จึงจบปริญญาตรีและหากเรียนตอ

ระดับปริญญาโทก็จะตองเพิ่มเวลาอีกถึง 2 ป รวมเปน 
๖ ป จึงจะเขาใจวิชาเศรษฐศาสตร เรื่องของ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพล

อดุลยเดช ก็เชนกัน ตองใหเวลาศึกษาอยางจริงจังเพื่อ

ทําความเขาใจ แตคนสวนใหญก็มักจะอยากไดขอมูล

สําเร็จรูปมากกวา วันนี้เลยจะขอสรุปยอแบบสําเร็จรูป

เอาใจผูคนในยุคสมัยที่ตองเรงรีบอยางทุกวันนี้

เศรษฐกิจพอเพียงถาจะทําใหยอแบบที่เขาใจ

ไดงาย สามารถสรุป คุณลักษณะสําคัญของ “ความ
พอเพียง” คือ พอดีกับตัวเรา พอดีกับฐานะและ
กําลังของเรา” ยกตัวอยางถาเราเปนคนตัวใหญแลวเรา

จะตัดเสื้อ เสื้อก็ตองตัวใหญ ถาเราตัวเล็กก็ตองตัดเสื้อ
ตัวเล็กใหพอดีกับตัวเรา อธิบายเปนภาษาชาวบานงายๆ 
แบบไมตองตีความ หรือไม sophisticated ก็คือ
ทําอะไรก็ตามตองพอดี จะกินก็ตองพอดี จะอยูก็ตอง
พอดี จะตัดเส้ือผาก็ตองพอดี พอดีกับอะไรคําตอบก็คือ

พอดีกับตัวเรานั่นเอง หากจะอธิบายเปนภาษาวิชาการ

กอ็าจจะบอกวา เศรษฐกจิพอเพยีง คอื ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตนก็ได แตที่สําคัญมากกวา

คําอธิบายคือการทําให “ความพอดี” นั้นเกิดขึ้นไดจริง 
พระองคทานตรัสวามีสองเงื่อนไขสําคัญที่จะนํามา

ซึ่งความพอเพียง คือ “ความรู” และ “คุณธรรม” เพราะ

ถาเราไมรูวาตัวเรากวางเทาไหร ยาวเทาไหร เราก็ไม
สามารถตัดเสื้อใหพอดีตัวได ก็ตองเริ่มจากการวัดตัว
เพื่อใหรูขนาดของเรา หรือถาเราจะสรางบานเราก็ตองรู

ฐานะและกําลงัของตัวเองวาบานทีเ่ราจะสรางนัน้สามารถ

สรางไดดวยงบประมาณเทาใด  กีแ่สนบาทหรือก่ีลานบาท
ทีจ่ะพอเหมาะพอดีกบัตวัเอง “ความรู” จงึเปนเรือ่งใหญ 
และตองรูหลายดาน เชน รูจักตัวเอง รูจักสังคม รูจัก

บริบทรอบขาง หรือหากจะนําภาษาธรรมะมากํากับก็คือ

ตองใชธรรม ขอ “สัปปุริสธรรม” คือ รูจักเหตุ รูจักผล 
รูจกัตน รูจกัประมาณ รูจกักาล รูจกัประชุมชน รูจกับคุคล 
นี่คือเง่ือนไขของความรู ทีส่าํคญัเร่ืองท่ีเรารูนัน้ นอกจาก
จะรูใหครบดานแลวยงัตองรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง
ในการลงมือทําอีกดวย สิ่งสําคัญอีกประการ คือ เรื่องของ 
“คุณธรรม” หรือความพยายามท่ีจะตัดใหเขากับตัวเรา

ซึ่ งคุณธรรมน้ันก็จะหลากหลายและเหมาะสมกับ

แตละคนอีกเชนกัน

ในสวนของการนําไปปฏิบตัแิละขยายผลน้ันหวัใจ

สําคัญคือการทําใหดูเปนตัวอยาง ไมใชเพียงแคบอก 
แคสอน เพราะการทาํใหดดูกีวาพดูอยางเดยีว ยกตวัอยาง
งายๆ เพื่อพิสูจนเรื่องนี้ สมมติวา พอตองการใหลูกนอน

ตื่นเชา พอใชวิธีบอกลูกวาอยานอนต่ืนสายนะ แตตัว
พอเองนอนตื่นสาย หรือพรํ่าบอกลูกวาอยาขี้เกียจนะแต

ตัวพอขี้เกียจ ก็พอจะมองออกวา ทายที่สุดแลวลูกจะทํา

อยางท่ีพอบอกหรือทําตามแบบท่ีพอทํา เชื่อไดเลยวา
ทกุคนก็จะทําตามส่ิงทีเ่ขาเห็น ดงันัน้ พระองคทานจึงทรง

ทาํใหดเูปนตวัอยาง พระองคทานเปนกษตัรยิ เปนประมุข
ของประเทศ ทานวางตัวเปนท่ียอมรับของท้ังโลก ไดรับ
การยอมรบัวาเปนกษตัรยิทีม่คีวามเปนกษตัรยิทีส่มบรูณ

และครองราชยยาวนานที่สุดในโลก แสดงใหเห็นวา

พระองคทานรอบรูในฐานะของทาน ทานระมัดระวังเสมอ
ในการดําเนินชีวิตทุกยางกาวและมีคุณธรรมกํากับชีวิต

ถงึ ๑๐ ขอ นัน่ก็คอื ทศพธิราชธรรม เมือ่เวลาเราจะทําตาม
พระองคทานก็ตองทําตามแบบท่ีพอเหมาะพอสมกับ

ฐานะและกําลังของเราเองตามแตละบทบาทหนาท่ี 
แตละคน ดัง นั้น หากจะสรุปยอที่สุดความพอเพียง หรือ

ความพอเหมาะพอดีจะเกิดขึ้นไดกับตัวเรา กับสังคมของ

เรา กับประเทศของเราหรือแมกับโลกนั้น เราจะตองเริ่ม
จาก “รู” เสียกอน เราจะอยูกับโลกก็ตองรูจักโลก เราจะ
บริหารประเทศก็ตองรูจักประเทศของเรากอน รูจักท้ัง

ภูมิศาสตรและสังคมศาสตร ประเทศของเรามีกี่เช้ือชาติ
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อาศัยอยู คนของเราเปนอยางไร หากไมรูจกัประเทศน้ีเลย
ก็จะบริหารประเทศไมได พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ภมูพิลอดุลยเดช ในฐานะท่ีทรงเปนประมุขของประเทศน้ี 
พระองคทานเสด็จไปท่ัวทกุภาคของประเทศภายในเวลา

เพียงไมกี่ป เพื่อที่จะรูจักแผนดินนี้ รูจักคนที่อาศัยอยูใน

แผนดิน การครองแผนดินของทานจึงเปนไปโดยธรรม 
เพราะทานเห็น “คน” แตเดี๋ยวนี้วิถีของการพัฒนา

ประเทศบานเรากําหนดกันแบบ “ไมเห็นคน” เราเห็น

แตเงิน เราเห็นเงินเปนหลัก เมื่อเปนเชนนี้แลวคนจะอยู

อยางไร คนไทยตองมีความสําคัญเทากับแผนดินไทย 
การบริหารประเทศจึงตองเห็นทั้งภูมิศาสตรและคน เพื่อ

ที่จะออกแบบและตัดสินใจใหเหมาะกับภูมิสังคมของเรา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช 
บัญญัติศัพทคําวา Geo-Social หรือภูมิสังคมขึ้นเพื่อให

ทุกคนตระหนักวาจะทําอะไรตองใหมีความพอเหมาะ

พอดกีบัคนไทย กบัสงัคมไทยซึง่มหีลายชาตพินัธุอาศยัอยู

เปนสังคมพหุวัฒนธรรมมาอยางยาวนาน ทุกชาติพันธุ

ที่มาอาศัยอยูภายใตบรมโพธิสมภารของทาน ลวนถือวา
เปนคนไทย ใครกต็ามทีจ่ะลกุขึน้มาบรหิารประเทศ ไมวา
จะเปนข าราชการชั้นผู  ใหญ ขาราชการการเมือง 
ขาราชการชั้นผูนอย ก็ตองเขาใจสิ่งนี้ เมื่อเขาใจหลัก

สําคัญเรื่องภูมิสังคมแลว ก็จะสามารถทํางานถวาย

พระองคทานเพื่อชวยแบงเบาภาระของพระองคทานได 
แมเราเปนชาวไร ชาวนา หรือเปนสื่อมวลชน ไมไดมี
อํานาจหนาที่ในการบริหารประเทศ เราก็ตองทําใหพอ

เหมาะพอดีกับตัวเรา กับอาชีพเรา กับประเทศของเรา 
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ที่สําคัญ พอเหมาะพอดีกับวัฒนธรรมของเราใหได 
โดยเริ่มจาก “ความรู” เราตองรูจักรากเหงาของเรา รูจัก
วัฒนธรรมของเรา ของประเทศเราเอง ดังนั้น ปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงจงึนาํไปปรบัใชไดกบัทกุอาชพี ทกุเพศ 
ทุกวัย พระองคทานพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหกับปวงชนชาวไทย และเนนยํ้าวานักวิชาการ
และนักบริหาร จาํเปนอยางย่ิงท่ีจะตองรูเร่ืองน้ี เพราะท้ัง

นักวิชาการและนักบริหารเปนผูมีอิทธิพลตอสังคมไทย 
ทําอะไรไปแลวมีคนเชื่อมีคนทําตาม ถาไมรู จักทฤษฎี

พอเพียงน้ีก็จะทําอะไรที่เกินตัว คนโบราณเขาบอกวา 
เหน็ชางขี ้อยาข้ีตามชาง เราชอบทาํอะไรเกนิตัว เราชอบ
ทาํแบบคนรวย ทาํแบบอเมรกิา ยโุรป ญีปุ่น แบบประเทศ

w

ที่เขาเปนคนรวย เราไมใชคนรวย เราเปนประเทศที่

พอม ีพอเหมาะ พอสมพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรภมูพิล

อดุลยเดช ทรงพระราชทานแนวทางปฏิบัติคือ ให 
“ทําแบบคนจน” เพราะทําแบบคนจนน่ันแหละจะรวย 

ถาไปทาํแบบคนรวยกไ็ปไมรอด อยูไมรอด เหตผุลกเ็พราะ

มันไมพอเหมาะพอดีกับตัวเรา กับสังคม กับประเทศของ

เรานัน่เอง บทสรปุของเศรษฐกจิพอเพยีงอยางยอเพือ่นาํ

ไปปรับใชจึงยอไดพอเหมาะพอสมเพียงนี้ หวังวาจะเปน

ประโยชนกับทุกทาน 

เสด็จพระราชดําเนินวัดพนมศิลาราม อ. เมือง จ. สุรินทร เม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕
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รางวัลความสําเร็จสูงสุดดานการพัฒนามนุษย 
(UNDP Human Development Lifetime Achieve-
ment Award) ทีส่หประชาชาติ ทลูเกลาฯ ถวายพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนพระองค

แรกของโลก ในป 2549 คือ รางวัลเกียรติยศในฐานะ

ที่ทรงอุทิศพระองคเพื่อการพัฒนามนุษยอยางตอเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษแหงการครองราชย และ

แสดงใหประจักษดวยวา โลกไดตระหนักถึงพระปรีชา

สามารถในการเปนนักคิด และคุณูปการตอการพัฒนา

ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช และยอมรับวาพระราชกรณียกิจและแนว

พระราชดําริตางๆ ที่ทรงมุ งมั่นบําเพ็ญมานานัปการ 
คือ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสามารถทําให

ประชาชนพึ่งพาตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

ศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนามนุษยอยางยั่งยืน
✽ มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
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พ.ศ. 2549 สํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกลาฯ ถวาย “รางวัล
ความสําเรจ็สูงสุดดานการพัฒนามนุษย” จากการท่ีได
ทรงอุทิศกําลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะ
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ 
เพื่อยังประโยชนและความเจริญอยางยั่งยืนมาสู 
ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด

นายโคฟ  อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ 
ไดกลาวในโอกาสทูลเกลาฯ ถวายรางวัลดังกลาวไววา 
“หากการพัฒนาคน หมายถึงการให ความสําคัญ
ประชาชนเปนลาํดบัแรก ไมมสีิง่อืน่ใดแลวทีย่ิง่ใหญไปกวา

การพัฒนาคน ภายใตแนวทางการพัฒนาคนขององค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได
ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงาน โดยไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย 
ไม  เลือกเ ช้ือชาติ วรรณะ และศาสนา ทรงเป น
พระมหากษตัรยินกัพฒันา ดวยพระปรชีาสามารถในการ
เปนนกัคิดของพระองค ทาํใหนานาประเทศต่ืนตวัภายใต
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเดินสายกลาง รางวัล
ความสําเร็จสูงสุดคร้ังนี้ เปนการจุดประกายแนวคิด
การพัฒนาแบบใหมสูนานาประเทศ”
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เปนการจุดประกายแนวคิดใหมของโลก ใหมุงเนน
เพียรพยายามและสงเสริมการพัฒนาคน ใหความสําคัญ

ตอความอยู ดีมีสุขของประชาชนเปนเปาหมายและ

ศูนยกลางในการพัฒนา 

นับแตเสด็จขึ้นครองสิริราชยสมบัติ ในป 2489 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เริ่มตนทรงงานดวย

การพฒันาคณุภาพชวีติของคนไทย ในเวลาทีป่ระเทศไทย

ทุกขยากแสนสาหัสจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 

ภาวะนํ้าทวมใหญถึงสองปซอน และภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่ตกตํ่าอยางถึงท่ีสุด

ทรงเริ่มแกปญหาเฉพาะหนาที่สําคัญ คือ ปญหา

ดานสาธารณสุข และความอดอยากแรนแคน ขาดแคลน
ปจจยัในการดํารงชีวติ จากน้ันจงึทรงพัฒนาปจจยัพืน้ฐาน

ในการประกอบอาชีพ ทั้งนํ้า ดิน และการเกษตร 
ดวยสรรพวชิาการตาง ๆ  ทีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศ

และภูมิสังคมในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ ดวยพระเมตตา  
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พระปรีชาสามารถ และพระวิริยอุตสาหะ ในการเสด็จ

พระราชดําเนินไปในทุกพื้นที่ของประเทศ ไมวาจะหาง

ไกลทรุกันดารเพียงใด เพือ่ทรงทราบถึงปญหาความเดือด

รอนทีแ่ทจรงิของประชาชน แลวทรงนาํมาคิดคน คนควา 
ทดลอง พิสูจน ดวยพระองคเอง จนไดคําตอบของการ

แกไขปญหาที่ดีที่สุด แลวพระราชทานแนวทางนั้นมา

แกไขปญหาใหลุลวงไป

เมื่อความทุกขยากขาดแคลนผานพนไป การ
ประกอบอาชพีเริม่มคีวามมัน่คง ทรงขยาย การพฒันาไป

สูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปาไม ตนนํ้าลําธาร เพื่อฟนฟู

สภาพแวดลอม รวมทั้งการอนุรักษพลังงาน ควบคูกับ

การใหองคความรู และการสงเสริมการรวมกลุม เพื่อให

มนุษยพัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชนของตน และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืน 

พระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล 
กอเกิดเปนปรัชญาการดํารงชีวิต ทฤษฎีในการปฏิบัติ 
และโครงการพระราชดําริมากกวา 4,400 โครงการ

ทุกภูมิภาคของประเทศ ที่มีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน สมดุล และการอยูรวมกันของสรรพชีวิตอยางสงบ

สุขในสังคมแหงความเอื้ออาทร 

จากองคตนแบบ สู “ปดทองหลังพระฯ”

ความสําเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง

พระราชดําร ิ เกิดจากหลักและวิธกีารทรงงานท่ีทรงยึดมัน่

ปฏิบัติตลอดมา เชน แกไขปญหาเฉพาะหนาที่ตองการ

การแกไขอยางเรงดวนกอน พัฒนาอยางเปนขั้นตอน

ตามลําดบัความจําเปนเพ่ือสรางรากฐานท่ีมัน่คง เนนการ
พฒันาทีมุ่งสรางความเขมแขง็ใหชมุชนพึง่ตนเองได และ
สอดคลองกับ “ภูมิสังคม” ใชหลักการแกไขปญหาดวย

ธรรมชาติ เรยีบงายและประหยัด โดยไมตองใชเทคโนโลยี
ทียุ่งยาก และพัฒนาตามแนวทางสายกลางอยางสมดุล 
คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุมกัน ผสมผสาน
ความรูดานตางๆ รวมทั้งการมีสติ มีคุณธรรม ซื่อสัตย
สุจริต และมีความเพียรไมยอทอตอปญหา  
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แบบอย างการทรงงานในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชนี้เอง คือ แรงบันดาลใจ

ใหเกิด “มลูนิธปิดทองหลังพระ สบืสานแนวพระราชดําร”ิ 
เพ่ือสานตอพระราชปณธิานการทําความดีและการพฒันา

ที่ยั่งยืน ในป 2553 โดยพันธกิจที่สําคัญ คือ สงเสริม
การพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริอยางเปนระบบ

กวางขวาง  จนเปนแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศ 

หลักการที่ยึดมั่น

มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 
มุงมั่นดําเนินการ โดยยึดหลักการองคความรู 6 มิติ  
ในการปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท คือ นํ้า ดิน 
เกษตร พลังงานทดแทน ปา และสิ่งแวดลอม เชื่อมโยง
ไปสูการแกปญหาและพฒันา โดยปรบันํา้หนักแตละเรือ่ง

ใหสอดคลอง เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพ

ปญหาในแตละพื้นที่ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืนใน

ที่สุด โดยใชหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ คือ 
“เขาใจ - เขาถึง - พัฒนา” เปนบนัได 3 ขัน้สูความสาํเรจ็ 

นํามาสู ปรัชญาและวิธีการทํางานของมูลนิธิ

ปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 5 ประการ คอื 
 1. นําหลักการทรงงานและโครงการพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ

ทุกพระองค เปนองคตนแบบเพ่ือนําไปสูการขยายผล

การพัฒนาในระดับหมูบาน 

2. ยึดองคความรูตามพระราชดําริ 6 มิติ นํ้า ดิน 
เกษตร ปา พลังงานทดแทน สิ่งแวดลอม ที่สอดคลองกับ

ภูมิสังคม องคความรูที่เปนสากล องคความรูของครู
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนกรอบการทํางาน 

3. ปฏิรูปการทํางาน โดยสรางระบบพัฒนา

ภูมิภาคยึดพื้นที่เปนหลัก (Area Based Development 
Approach) มุงเนนระดับชุมชน (Community Level) 

4. เปล่ียนวิธีคิดในการทํางาน โดยยึดถือความคิด 
ความตองการ ศักยภาพของประชาชนเปนที่ตั้ง รับฟง

ความคิดเห็นจากภาคประชาชนและใหประชาชนมีสวน

รวมคิด รวมทํา เปนเจาของ 

5. สรางตนแบบ “แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่

ประยุกตตามพระราชดําริ” ที่บูรณาการการทํางานของ

ทีมปฏิบัติงานของสวนราชการระดับอําเภอ มีตัวชี้วัดผล
สมัฤทธิจ์ากความอยูดมีสีขุทีเ่พิม่ขึน้ของประชาชนในพ้ืนท่ี

วา “ชาวบานไดอะไร” ในระดับอยูรอด พอเพียง และ
ยั่งยืน พึ่งพาตนเอง

เสนทางปฏิบัติ เริ่มที่ “นาน”

ปดทองหลังพระฯ ริเริ่มแปรแนวความคิดในการ

พัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวพระราชดําริมาสูการปฏิบัติ 
โดยรวบรวมแนวพระราชดําริตางๆ ผสานกับองคความรู 
แนวทางการบริหารและหลักการทรงงาน ดวยโครงการ
บูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ “จังหวัดนาน” 
เปนพื้นที่แรกเมื่อป 2552 

นาน เปนจังหวัดท่ีมีปญหาความยากจน และ
ขาดโอกาสจากการขาดแคลนพ้ืนที่ทํากิน อันเปนที่มา

ของการบุกรุกพ้ืนที่ป า เป นปญหาท่ีส งผลกระทบ

ตอสภาพเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอม และสุขภาพของ

คนนาน ตอเนื่องมายาวนานหลายป 

การท่ี “นาน” เปนจังหวัดที่ปลูกขาวโพดมาก

เปนอันดับ 1 ของภาคเหนือ สงผลใหอากาศเสียเพราะ

หมอกควันจากการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร ดินเสื่อม

ด วยสารตกคางจากการใช เคมีการเกษตรเข มข น 
นํ้าปนเป อนสารเคมีและเต็มไปดวยตะกอนจากการ

ชะหนาดิน รอยละ 75 ของชาวอําเภอสองแคว สุขภาพ
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เสือ่มโทรมดวยสารพิษในเลือดสูงกวาระดับปกติถงึ 5 เทา 
และแนวลุมนํ้าเกิดอุทกภัยรุนแรงซํ้าซาก

ขณะที่จังหวัดนานมีพื้นที่ทั้งหมด 7,170,045 ไร 
หรือ 11,472.07 ตารางกิโลเมตร กลับมีพื้นที่ทํา

การเกษตรเพียง 876,043 ไร หรือรอยละ 12.22 ทําให

ชาวนานตองซื้ออาหารจากภายนอกถึงปละ 1,689 
ลานบาท

การขาดโอกาสเหลาน้ี ทําใหคนนานมีรายจายสูง

กวารายรับ มหีนีส้นิสงูถึง 127,524 บาทตอครัวเรอืน และ
ทาํให “นาน” เปนจังหวดัทีม่ภีาวะความยากจนสงู มรีาย
ไดเฉลีย่ตอหวัของประชากรตํา่เปนลาํดับที ่3 ของประเทศ 

สัดสวนคนจนสูงถึงรอยละ 20 ของประชากรในจังหวัด 
เปนลาํดบัที ่2 ของภาคเหนือ และลาํดบัที ่3 ของประเทศ 

ในการทํางาน ปดทองหลังพระฯ ไดนอมนํา

หลักการ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช มาเปน

แนวทางปฏิบัติในทุกข้ันตอน โดยมุงเนนการมีสวนรวม

ของประชาชน และขับเคล่ือนงานพัฒนาตามความ

ตองการที่แทจริงของคนในชุมชน ดวยการศึกษาและ

สาํรวจขอมลูทีเ่ปนจริงของชุมชนทุกดาน ทัง้ดานกายภาพ 

เศรษฐกจิสงัคม สิง่แวดลอม วฒันธรรม และเขาถึงชุมชน

โดยการสือ่สารสรางความเขาใจและความมัน่ใจกบัชุมชน 
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รวมกันวิเคราะหปญหากับความตองการของชุมชน และ

ใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน

เริ่มตนในพ้ืนที่นํารองขนาดเล็ก 3 หมูบาน ใน
ตําบลยอด อําเภอสองแคว 3 หมูบาน ในตําบลตาลชมุ 
อาํเภอทาวงัผา และ 15 หมูบาน ในตาํบลขุนนาน อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ การดําเนินงานปดทองหลังพระฯ 
คอื สงเสริมใหชมุชนลดรายจายและเพ่ิมรายไดจากการ

ปลูกพืชอาหาร ปศุสัตว และประมงใหเพียงพอตอ

ความตองการ ทั้งของตนเองและทัง้จงัหวดันานไดตลอดป 
โดยองคความรูจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
“ลดการใช พื้นที่ป า ปลูกนาขั้นบันได” ในสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มาขยายผลในพ้ืนท่ี

เพื่อเพ่ิมผลผลิตขาวใหเพียงพอตอการบริโภค ควบคู

กับการลดพ้ืนที่แผวถางปาเพื่อปลูกขาวไร 

พรอมกบัพฒันาตนแบบการถายทอดความรูอืน่ ๆ  

ควบคูกันไป เชน พัฒนาและบริหารจัดการแหลงนํ้า 

ปรับปรุงปจจัยการผลิตพื้นฐาน ไดแก นํ้า ดินและ

เมล็ดพันธุ  โดยกอสรางระบบกระจายนํ้าเขาสู แปลง

เกษตร กอสรางฝายตนนํ้า ฝายชะลอนํ้า จัดหาแหลงนํ้า

ใหมเสริมสรางความรูดานการเพาะปลูก กอตัง้กองทุนปุย 

กองทุนเมล็ดพันธุพืช กองทุนยารักษาสัตวและกองทุน

อาหารสัตว สงเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ

ทองถิ่น สงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

ดวยการพัฒนาคน ถายทอดความรู ปลูกฝงความคิดและ

คานยิมของการพัฒนาท่ียัง่ยนื เปนตนแบบใหชมุชนอ่ืนๆ 

เรียนรู นําไปปรับใชแกไขปญหาและพัฒนาตนเองตอไป 
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ขยายผลตนแบบ 4 พื้นที่ 4 รูปแบบ 

หลังการดําเนินงานในจังหวัดนาน เห็นผลความ

สําเร็จในระดับที่ชุมชนในพื้นที่อยูรอดไดอยางพอเพียง

แลว ปดทองหลังพระฯ จึงขยายผลสูพื้นที่อางเก็บนํ้า

หวยคลายอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิบานโคกลาม และ
บานแสงอราม ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี ในป 2554 โดยจัดทําเปนพื้นที่ตนแบบ

การพฒันารปูแบบใหมทีเ่ปนการบรูณาการทาํงานรวมกนั 
ทําเล็ก ประหยัด ขยายผลไดเร็วในวงกวาง และ

ไดประโยชนสูงสุด 

ทีบ่านโคกลามและบานแสงอราม ปดทองหลงัพระฯ 

เริ่มดวยการพัฒนาระบบน้ํา เพิ่มความจุอางเก็บนํ้า

หวยคลายฯ จากเดิม 692,500 ลูกบาศกเมตร เปน 

722,500 ลูกบาศกเมตร และวางแนวทอสงนํ้า จาก

อางเก็บนํ้าหวยคลายฯ เขาสูพื้นที่รับนํ้า 1,297 ไร ความ

ยาวทอสงนํ้า รวม 6,290 เมตร ขุดลอกและทําคันคู

บอพวง 3 บอ ปริมาณกักเก็บนํา้ 100,000 ลกูบาศกเมตร 

และสงเสริมใหชาวบานรวมตัวกันจัดต้ังกลุ มบริหาร

จัดการนํ้าดวยตัวเอง ปริมาณนํ้าที่เพิ่มมากขึ้น ทําให

ผลผลติขาวดขีึน้ สามารถปลูกพชืหลังนา เพื่อลดรายจาย

และเพิม่รายได และรวมมือกับหนวยงานและสถาบันการ

ศึกษาจํานวนมาก เพื่อถายทอดความรูในการแกปญหา

และพฒันาการทําเกษตร ตลอดจนการแปรรูปผลติภณัฑ

และบรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต 

งานของปดทองหลังพระฯ ที่ปรากฏเปนรูปธรรม

ชัดเจน ดวยลักษณะเฉพาะของการทํางานปดทอง

หลังพระฯ ทําให 4 กระทรวงท่ีทํางานรวมกัน คือ สํานัก

นายกรฐัมนตร ีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เห็นชอบนําปรัชญาและวิธีการทํางานของปดทองหลัง

พระฯ บรรจุในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-

2558 ของแตละกระทรวง ซึง่ตอมาคณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่

วันที่ 6 กันยายน 2554 เห็นชอบกับแผนบริหารราชการ

แผนดนิดงักลาว ภายใตชือ่เดยีวกนัวา “แผนพฒันาชนบท

เชงิพืน้ทีป่ระยกุตตามพระราชดาํร”ิ ซึง่จะเปนการทาํงาน

ของจังหวัดและอําเภอเปนหลัก ร วมกับชาวบาน 
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โดยปดทองหลังพระฯ เปนพ่ีเลี้ยงสนับสนุนการทํางาน

ในอกี 3 จงัหวดั ไดแก แผนพฒันาชนบทเชงิพืน้ทีป่ระยกุต

ตามพระราชดําริบานโปงลึกบางกลอย ตําบลหวยแม

เพรยีง อาํเภอแกงกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ีโครงการพ้ืนท่ี

ตนแบบบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ ตําบล

แกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอทุยัธาน ีและโครงการ

พฒันาแกมลิงหนองเลงิเปอยอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดกาฬสินธุ 

โครงการพัฒนาชนบทเชิ งพื้ นที่ ประยุ กต 

ตามพระราชดําริบานโปงลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี 
และโครงการพื้นที่ตนแบบบูรณาการแกไขปญหาและ

พัฒนาพื้นที่ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัด

อุทัยธานี เปนการพัฒนาที่ทําใหชาวปกากะญอ ที่อาศัย

อยู ในเขตอุทยานแหงชาติทั้งสองจังหวัด ทั้งอุทยาน

แหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และรอยตอเขต
อุทยานแหงชาติหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี มีระบบนํ้า

ที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถทําการเกษตร ทั้งปลูกขาว 
ปลูกพืชผักสวนครัว พืชหลังนา รวมท้ังพืชเศรษฐกิจ 
ทั้งไมผลระยะส้ันและระยะยาว ที่สามารถจําหนาย

เปนรายไดเกิดใหมไดอยางสมํ่าเสมอ 

โดยเฉพาะชาวปกากะญอในพืน้ทีบ่านโปงลกึบาง

กลอย ซึง่กอนหนาป 2555 ทีป่ดทองหลังพระฯ จะเขาไป
ดําเนินงานพัฒนารวมกับหนวยงานภาครัฐ ตองดํารงชีพ
ดวยการรับจาง เพื่อหาเงินมาซื้อขาว มีการพัฒนาระบบ

นํ้า ดิน และการทําเกษตร ดวยการสรางฝายเกษตรหวย

โปงลึก พรอมระบบสงนํ้า และสูบนํ้าดวยพลังงานแสง

อาทติย พฒันารปูแบบการเกษตรในสภาพพ้ืนทีล่าดเอยีง 
ทาํใหมกีารปลูกไมผลทัง้ทเุรยีน เงาะ มงัคดุ ลาํไย ลองกอง 
สมโอ มะขาม ละมุด ฯลฯ และไมผลระยะสั้น คือ กลวย
นํา้วา และมเีนือ้สตัวไวบรโิภคและจาํหนายเปนรายไดเพิม่

ขึ้นจากการเลี้ยงหมู เปด และไก 
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ขณะทีพ่ืน้ทีโ่ครงการพืน้ทีต่นแบบบรูณาการแกไข

ปญหาและพัฒนาพ้ืนที่ ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี เปนการดําเนินงานรวมกันของปดทอง

หลังพระฯ จังหวัดอุทัยธานี องคการบริหารสวนจังหวัด

อุทัยธานี และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 4 สาขา
นครสวรรค เพื่อให “คนกับปา” อยูรวมกันไดโดยไม

เบียดเบียนกัน ชวยกันดูแลรักษา ฟนฟูปา ควบคูกับการ

แกปญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ทองถ่ิน สรางงานและอาชีพใหกบัราษฎร ดวยการพัฒนา

ระบบน้ํา กอสรางฝายเพ่ือการเกษตรและฝายเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคโดยหลักประชาอาสา คือ ใชแรงงาน
ชาวบาน หนวยราชการสนับสนุนวสัดอุปุกรณ พฒันาดาน

การเกษตรและสงเสริมอาชีพ ดวยการเสนอรูปแบบ

การเกษตรทางเลือก ใหเกษตรกรตัดสนิใจเอง ซึง่หลังจาก
พิจารณารูปแบบการเกษตรทางเลือกแลว เกษตรกรที่

สมัครใจเขารวมโครงการฯ ตัดสินใจปลูกพืชเมืองหนาว 

เชน สตรอวเบอรรี่ และพืชผักเมืองหนาว ฯลฯ 

ในพื้นที่โครงการพัฒนาแกมลิงหนองเลิงเปอย

อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ จงัหวดักาฬสินธุ เปนการจัดหา

แหลงนํา้เพิม่เตมิในพ้ืนท่ีทีม่ศีกัยภาพเปนแกมลงิ ดวยการ

ขุดลอกแกมลิงหนองเลิงเปอย ใหสามารถเพิ่มปริมาณ

เกบ็กักนํา้จาก 1.064 ลานลูกบาศกเมตร เปน 5.184 ลาน

ลูกบาศกเมตร เพื่อแก ป ญหานํ้าท วมซํ้าซากและ

มีนํ้าเพียงพอทําการเกษตรในฤดูแลง สําหรับพื้นท่ีใน

อาํเภอกมลาไสย 8 หมูบาน และอาํเภอรองคาํ 9 หมูบาน 

สงเสริมการปลูกผกัในโรงเรือน กลวย การปลูกพชื

เพื่อสงผลผลิตใหกับโรงงานหลวงผลิตอาหารสําเร็จรูป

ที่ 3 (เตางอย) สงเสริมการทําขาวอินทรียและพืชหลังนา 

เชน ถั่วลิสง ฟกทอง ขาวโพดหวาน มะเขือ ถั่วฝกยาว 

ฯลฯ สงเสริมอาชีพปศุสัตวและประมง เปนแหลงอาหาร

และรายได 
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จากตนแบบสูการขยายผล

การขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดนานของ

ปดทองหลังพระฯ เปนตนแบบนํามาสู “วาระจังหวัดนาน 
2013 – 2017 สรางเมืองนานนาอยู คู ปาตนนํ้า” 
ตามนโยบายของผูวาราชการจงัหวดันาน และขยายผลสู 
“โครงการปลูกปา สรางคน บนวิถีพอเพียง รักษาตนนํ้า 
บรรเทาอุทกภัย จังหวัดนาน” และการพัฒนาแหลงนํ้า 
ภายใต “โครงการซอมแซม ปรบัปรุง เสรมิฝาย อางเกบ็นํา้ 
การสงนํ้าดวยระบบทอ ตามยุทธศาสตรขับเคลื่อนการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรและชนบทของจังหวัดนาน” และโครงการ
ดํ า เนิ น งานตามยุทธศาสตร  เ ศรษฐกิ จพอ เพี ย ง

ภาคการเกษตรและชนบทของจังหวัดอุดรธานี (ดานการ
พัฒนาแหลงนํ้า) บนพื้นฐานการใหประชาชนในพื้นท่ี

รวมคิด รวมวางแผน รวมลงมือปฏิบัติ 

โดยปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จ คือ มีการลงพื้นที่

ติดตามใหคําแนะนํา และควบคุมการดําเนินงานอยาง

ต อเนื่องของผู ว าราชการจังหวัด นายอําเภอหรือ

ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบโครงการ กํานัน ผูใหญบาน 
เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปราชญ

ชาวบาน ทําใหแกไขปญหาเฉพาะหนาและทํางานเสร็จ

ตามแผนงานที่วางไว

ประโยชนที่กอเกิด

การดําเนินงานปดทองหลังพระฯ ในเวลาตอมา 
คือ การมุ  ง เน นส งเสริมการรวมกลุ ม เพื่อสร าง

ความเข มแ ข็ง ให กับ ชุมชนใน พ้ืนที่ ต  นแบบเ ดิม

ทัง้ 5 จงัหวดั และพืน้ทีต่นแบบแหงใหม 2 แหง ควบคูกบั

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร างพื้นฐานของการ

ประกอบอาชีพ คือ นํ้า ดิน และเกษตร เพื่อสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน
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จนถึงป 2559 การพัฒนาระบบนํ้า สามารถเพ่ิม

พื้นที่รับประโยชนดานเกษตรกรรมในพื้นที่ต นแบบ

5 จังหวัด ได 21,109 ไร และการขยายผลแนวทาง

ของปดทองหลังพระฯ โดยโครงการซอมแซม ปรับปรุง 
เสริมฝาย อางเก็บน้ํา และการสงนํ้าดวยระบบทอ ตาม
ยุทธศาสตร ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท สามารถ
เพิ่มพ้ืนที่รับประโยชนในจังหวัดนานได 97,852 ไร 
และเพ่ิมพื้นที่รับประโยชนในจังหวัดอุดรธานีไดรวม 
97,674 ไร 

การปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐานธรรมชาตทิัง้ ระบบนํา้ 
ดิน รวมทั้งการสนับสนุนปจจัยการผลิต เพื่อสงเสริม

และพัฒนาอาชีพในพื้นท่ีตนแบบ ปดทองหลังพระฯ 
ดําเนินการดวยการใหองคความรู รับฟง ความตองการ
ของราษฎรเปนหลัก และรวมกับหนวยงานราชการ ภาคี

เครือขาย รวมทั้งภาคเอกชน แกไขปญหาและสงเสริม

อาชีพอยางสอดคลองกับสภาพพ้ืนที ่ภมูสิงัคม และตลาด 
ทําใหประชาชนเปาหมายในพื้นที่ตนแบบ 5 จังหวัด 
รวม 81 หมูบาน 3,161 ครัวเรือน มีรายไดผานเกณฑ 
จปฐ. รวม 2,010 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 
216 ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 16

การสงเสริมและพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ตนแบบ

ปดทองหลังพระฯ ดําเนินการควบคูกับแผนงานสงเสริม

การผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยใชแนวทาง

ประยุกตเกษตรทฤษฏีใหม ที่เริ่มจากการวางระบบการ

บรหิารจดัการทีด่นิ การคาํนวณปรมิาณนํา้ใหเพยีงพอตอ

การเพาะปลูกตลอดป การคํานวณแรงงานท่ีจะสามารถ

ดําเนินการได  ตลอดจนการวางแผนแกไขปญหา

แกเกษตรกรในดานความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เชน ราคา
สินคาทางการเกษตร ระบบการตลาด ราคาปจจัย

การผลิต การสรางกระบวนการเรียนรูเรื่องกองทุน 
การพัฒนาระบบกองทุน 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห

เพื่อกําหนดผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในพื้นที่ต นแบบ

ซึ่งพบวาผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในพื้นท่ีตนแบบจังหวัด

นาน คือ กลวย ลูกเดือย งามอน ขาวก่ําพันธุลืมผัว 
พริกซุปเปอรฮอท พื้นท่ีตนแบบจังหวัดอุดรธานี คือ 
ขาวหอมมะลิ ผักปลอดภัย ไกไข พื้นที่ตนแบบจังหวัด

อุทัยธานี ไดแก สตรอวเบอรรี่และขาวโพด พื้นที่ตนแบบ

จงัหวัดเพชรบุร ีไดแก กลวย ทเุรยีน พืน้ทีต่นแบบจังหวัด

กาฬสินธุ ไดแก พริก มะเขือเทศ ถั่วลิสง ผักปลอดภัย 
จิ้งหรีด กบ ปลา และไกไข

ปดทองหลังพระฯ สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ

และกองทุนตางๆ เพื่อเปนฐานการพัฒนาสูความย่ังยืน 

และธุรกิจเพื่อสังคมที่ชาวบานบริหารจัดการดวยตนเอง 

เริ่มตนดวยการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี คือ 

มคีณะกรรมการกองทุน กฎระเบียบกองทุน มกีารดําเนิน

งานตอเนื่องท่ีสรางมูลคาและรายไดใหแกสมาชิกและ

คนในชุมชน มสีมาชิกและผูรบัประโยชนเพิม่ขึน้ มเีงนิทุน 

หมุนเวียนและมีธรรมาภิบาล ปจจุบันมีกลุมกิจกรรม

และกองทุนที่มาจากความตองการของชุมชนใน 5 พื้นที่

ตนแบบ รวม 32 กลุม/กองทุน ครอบคลมุท้ัง 81 หมูบาน 

โดยระบบกองทุนมอีตัราการขยายตัว ทัง้ในเชิงมลูคาและ

จํานวนสมาชิกอยางนาพอใจ กลาวคือ พื้นที่ตนแบบ

จังหวัดน าน มีกองทุนกลุ มอาชีพท่ีบริหารจัดการ

โดยชุมชนอยางตอเนื่อง 13 กองทุน คือ 1. กองทุนปุย 

2. กองทุนเมลด็พันธุ 3. กองทุนอาหารสตัว 4. กองทุนยา

และเวชภัณฑสัตว 5. กองทุนแปรรูปนํ้าพริกมะแขวน 

6. กองทุนโรงสีขาว 7. กองทุนเคร่ืองบดขาวโพด 

8. กองทุนแหยง 9. กลุมผู ใชนํ้า 10. กลุมไมกวาด 

11. กลุมกลวยกรอบ 12. กองทุนเปด และ 13. วิสาหกิจ

กลุมผลิตมะนาว มีเงินทุนหมุนเวียนในป 2559 รวม 

2,684,081 บาท 
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พื้นท่ีต นแบบจังหวัดอุดรธานี มี 7 กองทุน 
คอื กองทนุปศสุตัว กองทนุปุย กองทนุการตลาด กองทนุ

เมล็ดพนัธุขาว กองทุนศึกษาดูงาน กองทุนโรงสีขาวชุมชน 
และกองทุนผูใชนํา้ มลูคากองทุนรวมทุกกองทุน 163,838 
บาท มีเงินกองทุนรวม 580,331 บาท 

จังหวัดเพชรบุรี มี 3 กองทุน คือ กองทุนแมบาน 
กองทุนสุกร และกองทุนสัตวปก (ไกพื้นเมือง เปดเทศ 
เปดไข) มีเงินกองทุนรวม 54,500 บาท

ในพื้นที่ตนแบบจังหวัดกาฬสินธุ มี 6 กองทุน 
คือ กองทุนพืชแปลงรวม (กลวย) มีสมาชิก 388 ราย 
กองทุนผักเพื่อสุขภาพ กองทุนสัตวปก (ไกไข) กองทุน

ประมง และกองทุนสระ มูลคากองทุนรวม ทุกกองทุน 
4,423,490 บาท มีเงินกองทุนรวม 286,000 บาท

จังหวัดอุทัยธานี มี 3 กองทุน คือ กองทุนสตรอว

เบอรรี่ กองทุนพืชผักเมืองหนาว และกองทุนเกษตร

ทฤษฎใีหม มลูคากองทนุรวมทกุกองทนุ 2,162,303 บาท 

การสาํรวจขอมลูเศรษฐกจิสงัคม ป 2558 ในพืน้ท่ี

ตนแบบจังหวัดนาน 1,723 ครัวเรือน 7,392 คน ใน 
20 หมูบาน 3 อําเภอ มีรายได รายจาย หนี้สิน และ
เงนิออม สรุปไดดงัน้ี รายไดรวม 275,363,710 บาท เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 159,816 บาท รายจายรวม 229,795,952 
บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 133,370 บาท หนี้สินรวม 
66,896,334 บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 38,825 บาท 
เงินออมรวม 128,380,553 บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 
74,510 บาท

พื้นที่ตนแบบจังหวัดอุดรธานี 279 ครัวเรือน 
มรีายได 32,567,121 บาท รายจายรวม 18,805,544 บาท 
หน้ีสินรวม  21 ,911,070 บาท  และมี เ งินออม 
รวม 8,229,716 บาท พืน้ทีต่นแบบบานโปงลกึ-บางกลอย 
จงัหวัดเพชรบุร ี178 ครวัเรือน มรีายไดรวม 18,319,536 
บาท รายจาย 5,667,992 บาท หน้ีสนิ 5,442,124 บาท 
เงนิออม 1,099,785 บาท และพ้ืนทีต่นแบบ ตาํบลแกน

มะกรูด จังหวัดอุทัยธานี 513 ครัวเรือน มีรายได 
60,865,732 บาท รายจาย 71,163,646 บาท หนี้สิน 
47,985, 345 บาท เงินออม 3,572,922 บาท 

พื้นที่ตนแบบแหงใหม 

ประสบการณและบทเรียนจากการทํางานใน

พื้นท่ีตนแบบ 5 แหงของปดทองหลังพระฯ นํามาสู 

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน สวนราชการ

ทีเ่กีย่วของ เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ รวมทัง้ ภาคเีครอืขาย ขยายผลสู 2 พืน้ทีต่นแบบ

ใหม ในป 2559 ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน และ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

โครงการพัฒนาและจัดหาน้ําในตําบลทุงโปง 
อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน มีแนวคิดการพัฒนา 
คือ นําประสบการณและองคความรูการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริในพื้นที่ตนแบบปดทองหลังพระฯ มาสูการ
ปฏบิตัติามยทุธศาสตรการบรูณาการการขบัเคลือ่นการพฒันา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท 
ยุทธศาสตรที่ 1 รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ ในการพัฒนาและ

จัดหานํ้าให 10 หมูบานในตําบลทุงโปง อําเภออุบลรัตน 
จังหวัดขอนแกน เปนพื้นที่ต นแบบและมุ งหวังที่จะ

ขยายผลในพื้นที่เปาหมายอีก 528 หมูบาน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดขอนแกน 
ไดเสนอแผนการขับเคล่ือนฯ ตออนุกรรมการสงเสริมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ยุทธศาสตรที่ 1) ซึ่งไดรับอนุมัติใหดําเนินการพัฒนา

ระบบน้ํา โดยโครงการปรับปรุงคลองสงนํ้าสถานีบาน

หนองผือ 2 จุด รวม 925 เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน 
381.4 ไร โครงการตอทอสงนํ้าจากคลองสงนํ้าสถานี

สูบนํ้าบานจระเข เพิ่มพื้นที่รับประโยชนของสถานีสูบนํ้า

บานจระเข เพือ่เสรมิประสทิธภิาพใหชาวบานปลายคลอง
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จากสถานีสูบนํ้าหนองผือไดรับน้ํา และพ้ืนที่ระบบ

ชลประทานไปไมถงึประมาณ 6,000 ไร รวม 4,800 เมตร 
และโครงการสรางฝายแบบ มข-58 และซอมแซมฝาย 
2 ตัว และกอสรางใหม 1 ตัว เพื่อเพิ่มระดับนํ้าในลําหวย

ใหสูงขึ้นและสามารถกระจายน้ําไปยังพื้นที่การเกษตร 
2 ตําบล คือ ตําบลโคกสูงและตําบลทุงโปง จะมีพื้นที่

รับนํ้าไดเพิ่มอีกประมาณ 800 ไร โดยงบประมาณ

ดําเนินการ 192,333,300 ลานบาท การพัฒนาระบบนํ้า

ทัง้ 3 โครงการ จะเพ่ิมพ้ืนทีร่บัประโยชนในดานการเกษตร

ได 656.6 ไร จากเดิมที่ชาวบานบริเวณนี้ไมไดใชคลอง

สงนํ้ามานานถึง 20 ป คิดเปนรอยละ 4.3 ของพื้นที่

การเกษตรทั้งหมด 15,329 ไร

การพัฒนาระบบน้ําระยะท่ีสอง จะเปนโครงการ

ผันน้ําจากเขื่อนอุบลรัตน ปลอยลงพ้ืนท่ีระยะทาง 

7 กิโลเมตร พรอมระบบกระจายน้ําเขาแปลง ครอบคลุม

พื้นที่ 2 ตําบล (ตําบลเข่ือนและตําบลทุงโปง) ทําใหจะมี

นํ้ามาเติมพื้นท่ีประมาณ 5 ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นท่ี

รบัประโยชน 7,000 ไร ดวยงบประมาณ 148,000,000 บาท 
พรอมกับการสรางองคความรู การบริหารจัดการน้ํา 
การปรับปรุ งดิน ให  เหมาะสมกับการ เพาะปลูก 
การสงเสริมการปลูกพืช การวิเคราะหตลาด วางแผน
การผลิต พัฒนาหลักสูตรเกษตรยุคใหมและเตรียม

ความพรอมสรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และ
โรงพยาบาลเกษตรเพ่ือแกไขปญหาของเกษตรและเพ่ือ

เปนจดุเริม่ตนในการดาํเนนิงาน เพือ่สรางฐานงานพฒันา

สูกิจกรรมดานอื่นๆ

วารสาร 107 ดํารงราชานุภาพ



พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ปดทองหลังพระฯ รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร กอ.รมน. ภาค 4 ศอ.บต. สภาความม่ันคงแหงชาติ 
กระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 
องคกรปกครองทองถิ่น ผูนําศาสนา และผูนําชุมชน 
พัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนพื้นที่

ตนแบบและพัฒนาระบบการตลาด 

จากการสํารวจและวิเคราะหขอมูล พบวา พื้นท่ี 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีปญหาหลายมิติที่สงผล

กระทบตอชีวิตความเปนอยูของชาวบาน เชน สภาพปา

ตนน้ําแตละพื้นที่เสื่อมโทรมถูกบุกรุกดวยพืชเชิงเด่ียว 
ไฟไหมปา ทําใหปาตนนํ้าเสียหาย ไมมีระบบการจัดการ

นํ้าที่สามารถนํามาใชประโยชนอยางทั่วถึง ขาดการดูแล
รักษา ไมมีระบบทอสงนํ้าไปสูพื้นที่การเกษตร ทําให

ขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลง ดินเปนดินพรุ ดินทราย 
คาดนิตํา่ ไมอุมน้ํา เปนเหตใุหชาวบานทาํการเกษตรไดนอย 
เกษตรกรขาดการวางแผนบริหารจัดการการเพาะปลูก

ใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด ขาดเทคนิคและ

องคความรูในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้น จึงใชตนทุน

การผลิตสูง ปริมาณผลผลิตต่ํา และขาดชองทางในการ

จําหนายผลผลิต เปนตน

ทั้งน้ี ปดทองหลังพระฯ ไดคัดเลือกพื้นที่ตนแบบ 

ตามกระบวนการเขาใจ เขาถึง พัฒนา มีการสํารวจ 
การวเิคราะหขอมลู และแผนการจดัทาํประชาคมหมูบาน 
โดยประสานการปฏิบัติรวมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ศอ.บต. 
จังหวัดยะลา นราธิวาส และปตตานี คัดเลือกหมูบานที่

ผูนาํทกุระดับและชาวบานมคีวามพรอมในการเขามารวม

คดิรวมลงมือทํางาน พืน้ทีม่สีภาพปญหาตอการดํารงชีวติ

และการประกอบอาชีพ และมีความสําคญัตอระบบนิเวศ 
จํานวน 6 ตําบล 4 อําเภอ ใน 3 จังหวัด ประกอบดวย 
ตําบลแปน อําเภอสายบุรี ตาํบลทาน้ําและตาํบลพอมิง่ 
อาํเภอปะนาเระ ตาํบลสะกาํ อาํเภอมายอ จงัหวดัปตตานี 

ตําบลทาธง อาํเภอรามัน จงัหวัดยะลา และตําบลโคกเคียน 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การดําเนินงานของปดทองหลังพระฯ จะเร่ิมจาก
ทําความเขาใจ หลักการทํางาน และการทํางานเปนทีม 
ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลเศรษฐกิจ – สังคม และกายภาพ 
การใชประโยชนที่ดิน สภาพปาพื้นที่รับประโยชน สภาพ

สังคม รวมกับปราชญชาวบาน หนวยงานที่เขามาทํางาน

ในพื้นที่ นําขอมูลมาวิเคราะห และทําการคืนขอมูลให

ชาวบานวาจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น จะแกไขอยางไร 
เพือ่จดัลาํดบัความสําคญัของปญหา และจัดทําแผนตอไป

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีต อ

ราษฎรไทยมาโดยตลอด มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสาน

แนวพระราชดําร ิจงึตัง้ปณธิานการทํางานท่ีจะสรางความ

รวมมือ รวมแรง รวมใจจากทุกฝาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
คือ การพัฒนาคน พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเอง

ได มีความพอเพียง และมีความสุขอยางยั่งยืน ดวยการ
นอมนําองคความรูจากแนวพระราชดําริมาปฏิบัติจริง 
ใหเกิดประโยชนจริง และเผยแผไปท่ัวประเทศ เพื่อตาม

รอยพระยุคลบาท “ประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประชาชน

คนไทยท้ังมวล” ตามพระราชปณิธานแหงพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลท่ี 9 ของปวงชน
ชาวไทย
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