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King of Leaders 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

นาวาอากาศโท สุพรหม  ทําจะดี 
บทนํา 
               คํากลาวที่เรามักไดยินเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่วา 
“ประเทศไทยและคนไทยที่เกิดและมชีีวติอยูในแผนดินนีน้บัวามบีญุและโชคดีทีม่พีระมหากษตัริย 
ท่ีทรงคุณอันประเสริฐเชนนี”้ หรือ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ทรงเปนพระมหากษัตรยิที่อุทิศ
พระองคเพื่อประชาชนอยางแทจริง” ฯลฯ นั้นลวนเปนคํากลาวที่ไมเกินความเปนจริงแตอยางใด  ภาพ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงถือแผนที่และดินสอพรอมกลองถายรปูท่ีคลองพระศอ เสดจ็พระราช
ดําเนินนําหนาคณะเจาหนาที่ผูตามเสด็จฯ ไปยังพื้นท่ีที่ทุรกันดารเต็มไปดวยฝุนและเปลวแดด โดยพื้นท่ีบางแหง
ที่ยงัไมเคยมีใครเหยียบยางเขาไปเลยนัน้เปนภาพที่คนไทยเจนตาเจนใจมานานแลว    (วารี  อัมไพรวรรณ, 2540)   

               พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ทรงเปนแบบอยางที่ดีในทุกดาน ทรงเปนพระมหากษตัริย 
ที่เปยมไปดวยทศพธิราชธรรม อันไดแก ทาน ศีล บริจาค ความซื่อตรง ความออนโยน ความเพียร  
ความไมโกรธ ความไมเบยีดเบียน ความอดทน ความเที่ยงธรรม และความกตัญอูยางยิง่ ทรงมพีระ
อัจฉริยภาพในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดนตร ี ศิลปะ งานชาง เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ
น้ํา การประดิษฐคิดคน อีกทั้ง ทรงมีพระราชกรณียกจิตาง ๆ มากมาย เชน ดานการศึกษา การศาสนา 
การทหาร การกีฬา การตางประเทศ การแพทย ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม การแกไขวิกฤตทิาง 
การเมือง โครงการหลวง โครงการพระราชดําริตาง ๆ ที่มีอยูนบัพันโครงการทั่วประเทศ รวมทั้ง “ศูนยศึกษา
การพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  

     สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2548) ไดกลาวไววา เวลาน้ีคนไทยจํานวนไมนอยกําลังใชชวีิตตามอยาง
โลกตะวันตก โดยหลงลมืความเปนตะวันออกไปจนแทบหมดสิ้น เหมือนอยางที่พระผูใหญทานหนึ่งเคย
เทศนไววา คนไทยเปนคนติดซาก หมายถึงยึดติดกับวตัถ ุ จนละเลยเรือ่งของจิตใจอันละเอียดออน แต
พระองคทรงมคีวามเปนไทยอยางที่สดุ ดูไดจากพระราชจริยวัตรของพระองคที่เรยีบงาย พอดี และมีความ
ออนนอมถอมตน น่ีคอืลักษณะของคนตะวันออกที่หาไดยากแลวในปจจุบัน ถึงเวลาท่ีคนไทยจะตองหันมา
ดําเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยยึดเอาหลักธรรมและคําสอนทั้งหลายที่ทรงแสดงใหเห็น มาใชเปนหลัก
ปฏิบัต ิ หรอืเปนหลักทํา ทั้งนี้เพือ่ความดีงามอันจะบังเกิดขึ้นในชวีิตที่เหลอือยูนี้ ดังนัน้ จงึเปนเรื่องท่ีเรา
ควรจะตองศึกษาถึงพระราชอัจฉริยภาพเกี่ยวกับภาวะผูนาํของพระองคทานวาสอดคลองตามทฤษฎี
สมยัใหมอยางไร เพือ่ที่สามารถนาํไปเปนแบบอยางในการประพฤติและดาํเนนิตามรอยพระยุคลบาท
ตอไป 
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พระราชประวัติของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธเิบศร  
รามาธิบดีจักรีนฤบดนิทร สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร 

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสดจ็พระราชสมภพ ณ โรงพยาบาล
เมานท ออเบิรน เมืองเคมบริดจ รัฐแมสสาชูเซสท ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันจันทร ขึ้น  
12 ค่าํ เดือนอาย ปเถาะ จลุศกัราช 1289 ตรงกบัวันที่ 5 ธนัวาคม 2470 มีพระนามเดิมวา พระวรวงศเธอ  
พระองคเจาภมิูพลอดุลยเดช เปนพระราชโอรสพระองคเลก็ในสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร (พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทว ีพระพันวัสสาอัยยิกาเจา) และสมเด็จพระราชชนนีศรีสงัวาลย ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองคไดรับ
การเฉลิมพระนามาภิไธย เปน สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศรอดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐ
ภคินีและพระเชษฐา คอื สมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒันา 
ประสูติเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2466 ณ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันท่ี 20 กันยายน พทุธศักราช 2468 ณ เมือง 
ไฮเดลเบิรก ประเทศเยอรมนี  

               เม่ือพทุธศักราช 2471 สมเด็จพระบรมราชชนกทวิงคต ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ  
ทรงเจริญพระชนมายุไดไมถึงสองพรรษา และเม่ือมีพระชนมายุได 5 พรรษา ไดเสด็จเขารบัการศึกษาชั้นตน 
ณ โรงเรียนมาแตร เดอ ีกรุงเทพฯ จนถึงพุทธศักราช 2476 จึงเสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชชนน ี พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา เพื่อทรงศึกษาตอใน 
ชั้นประถมศึกษา ในโรงเรียนเมียรมองต ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรัง่เศส ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ 
จากน้ันทรงเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ณ เอกอล นูแวล เดอ ลา ชอือิส โรมองต เมื่อแชลลี ชือ โลซานน  
ทรงไดรับประกาศนียบตัรทางอักษรศาสตรจาก ยิมนาส กลาชีค กังโดนาลแหงเมืองโลซานน แลวทรงเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน โดยทรงเลือกศึกษาในแขนงวิชาวิศวกรรมศาสตร 

ในพทุธศักราช 2477 พระวรวงศเธอพระองคเจาอานันทมหิดล  
เสด็จขึ้นครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที ่8 แหงพระบรมราชจักรวีงศ  
พระวรวงศเธอพระองคเจาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงไดรับการสถาปนาขึ้นเปน 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือพุทธศกัราช 2478  
และไดโดยเสด็จพระราชดําเนิน สมเด็จพระเจาอยูหวัอานันทมหิดล นิวัติ
ประเทศไทยเปนครั้งแรก ในพุทธศักราช 2481 โดยประทับ ณ พระตําหนัก
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จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เปนการชั่วคราว แลวเสดจ็กลบัไปประเทศสวิตเซอรแลนด จนถงึ
พุทธศักราช 2488 จึงโดยเสด็จพระราชดําเนิน สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหดิล นิวตัิประเทศไทยเปน 
ครั้งที่สอง คร้ังนี้ประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที ่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 
2489 สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคตโดยกระทนัหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ใน
พระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภูมิพลอดุลยเดช จึงเสด็จขึ้นครองราชยสมบัตสิืบ 
ราชสันตติวงศในวันเดียวกนัน้ัน แตเนื่องจากยังทรงมีพระราชภารกิจดานการศกึษา จึงตองทรงอําลา
ประชาชนชาวไทย เสด็จพระราชดําเนินกลับไปยังประเทศสวติเซอรแลนดอีกคร้ังหน่ึง ในเดือนสิงหาคม 
พุทธศักราช 2489 เพื่อทรงศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลยัแหงเดิม ในคร้ังนี้ ทรงเลอืกศึกษาวชิากฎหมายและ
วิชารัฐศาสตร แทนวชิาวศิวกรรมศาสตรที่ทรงศึกษาอยูเดิม ระหวางที่ประทบัศึกษาอยูในตางประเทศนัน้ 
ทรงพบกับหมอมราชวงศสิรกิิต์ิ กิติยากร  ธิดาในพระวรวงศเธอ กรมหมื่นจันทบรีุสุรนาถ และหมอมหลวง
บัว (สนิทวงศ) กิติยากร ตอมาทรงหมั้นกับหมอมราชวงศสิริกิติ ์กิติยากร ในวันท่ี 19 กรกฎาคม พทุธศักราช 
2492 ณ เมืองโลซานน ประเทศสวติเซอรแลนด  

      ในพทุธศักราช 2493 เสดจ็พระราชดําเนินนิวัตพิระนคร ประทับ ณ พระที่นั่งอมัพรสถาน 
พระราชวังดุสติ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2493 ตอมาในวันที่ 28 เมษายน ปเดียวกัน 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศสิริกติิ ์ กิติยากร ณ  
พระตําหนักสมเด็จพระศรสีวรินทิราบรมราชเทว ี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ในวังสระปทุม ซึ่งในการ 
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาหมอมราชวงศสริิกิติ ์ กิติยากร 
ขึ้นเปน สมเด็จพระราชินีสริิกิติ ์ 

     ในวันท่ี 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหต้ังการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตามแบบอยางโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระทีน่ั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 
เฉลิมพระบรมนามาภิไธย ตามที่จารกึในพระสพุรรณบัฏวา พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล 
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธบิดีจักรีนฤบดินทร สยามมนิทราธิราช บรมนาถบพติร พรอมทั้ง
พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชน
ชาวสยาม” และในโอกาสนี้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรตยิศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ 
ขึ้นเปน สมเดจ็พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินี หลังจากเสรจ็การพระราชพิธบีรมราชาภิเษกแลว ไดเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงรักษาสุขภาพ ณ ประเทศสวติเซอรแลนด ตามที่คณะแพทยไดถวายคําแนะนํา และ
ระหวางที่ประทับรักษาพระองคอยูนั้น สมเด็จพระนางเจาสิริกติิ์ พระบรมราชินี มีพระประสูติกาล 
พระราชธิดาพระองคแรก คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
เม่ือวันที่ 4 เมษายน พทุธศกัราช 2494 จากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดเสด็จพระราชดําเนินนิวัติ
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พระนคร ประทับ ณ พระตําหนักจติรลดารโหฐาน พระราชวังดุสติ จากนั้นทรงยายที่ประทับไปประทบั ณ 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และทีพ่ระที่นัง่อัมพรสถานนี้เอง สมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ พระบรม
ราชินี มีพระประสูติกาลพระราชโอรสและพระราชธิดาอกีสามพระองค คือ  

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชสมภพ เม่ือ
วันท่ี 28 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2495  

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาต ิ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชสมภพ เม่ือวนัที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2498  

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อคัรราชกุมารี ประสูต ิ เม่ือวนัท่ี  4 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2500  

      ในพทุธศักราช 2499 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ทรงมีพระราชศรัทธาเสด็จออกทรง
ผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินี เปนผูสําเร็จราชการทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจแทนพระองค และจากการที่สมเด็จ
พระนางเจาสริิกิติ ์ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัตพิระราชกรณียกิจในตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคได
อยางเรียบรอย เปนทีพ่อพระราชหฤทยั จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ สถาปนาขึ้นเปน สมเดจ็ 
พระนางเจาสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในปเดียวกันนัน้เอง และในพุทธศักราช 2500 ทรงยายที่ประทบัจาก 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทบัท่ีพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จนถึง
ปจจุบัน (พระราชประวตั,ิ 2549) 

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
  จากการที่ไดมีการกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระองคไวในบทนําวามีมากมายหลายดาน  
ในท่ีนี้จึงขอนาํเสนอรายละเอียดของพระราชกรณียกิจบางดานของพระองค ดังนี้ 

พระราชกรณียกิจดานการศึกษา 

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตระหนักดีวา การ
พฒันาการศึกษาของเยาวชนนั้น เปนพืน้ฐานอันสําคญัของประเทศชาต ิ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยจัดตั้งมูลนิธิอานันท-
มหิดล ใหเปนทุนสําหรับการศึกษา เพือ่ใหนักศึกษาไดมีทุนออกไปศึกษา หา
ความรูตอในวชิาการชั้นสูงในประเทศตางๆ  โดยไมมีเงื่อนไขขอผกูพันแต
ประการใด เพื่อที่จะไดนําความรูนั้นๆ กลับมาใชพัฒนาประเทศชาตใิห
เจริญกาวหนาตอไป นอกเหนือไปจากนี้แลว ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการจดัทําสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนขึ้น ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค กอตั้งกองทุนเพือ่ชวยใหนักเรียนที่ขาดแคลนทุน
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ทรัพย ไดมีโอกาสเขารบัการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพือ่ทีจ่ะไดเปนพลเมืองดี
ของประเทศชาติตอไป (พระราชกรณียกจิ, 2549) 

 
พระราชกรณียกิจดานความสมัพนัธกับตางประเทศ 

     โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนประมุขของประเทศ ไดเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศตางๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเปนการเจริญ
ทางพระราชไมตรีระหวางประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหลานั้น ที่มีความสัมพันธอันดอียูแลว ใหมี
ความสัมพันธแนนแฟนยิ่งขึน้ ทรงนําความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศตางๆ นั้นดวย  
ทําใหประเทศไทยเปนท่ีรูจกักันอยางกวางไกลมากยิ่งขึ้น นับวาเปนประโยชนตอประเทศไทยอยางมหาศาล 
(พระราชกรณียกิจ, 2549) 
 
พระราชกรณียกิจดานการแพทย 

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามทองที่ตางๆทุกคร้ัง จะทรงพร
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีคณะแพทยท่ีประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาจาก
โรงพยาบาลตางๆ พรอมดวยเวชภัณฑและเครื่องมือแพทยครบครัน พรอมท่ีจะให
การรักษาพยาบาลราษฎร ผูปวยไขไดทนัที นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรม
พระราชทาน ไดเดินทางออกไปชวยเหลอืบําบัดโรคเกี่ยวกับฟน ตลอดจนสอนการ
รักษาอนามัยของปากและฟน แกเด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยูในทองที่
ทุรกันดาร  และหางไกล    สวนในการเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมหนวยทหาร 
ตํารวจ  และอาสาสมัคร ท่ีออกไปตั้งฐานปฏบิัติการในทองที่ทุรกันดาร   ก็จะพระราชทาน
สิ่งของทีจ่ําเปนตาง  ๆ(พระราชกรณียกิจ, 2549) 

 

พระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

  พระองคทรงมพีระอจัฉริยภาพในดานตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนดนตรี ศิลปะ งานชาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตร การจัดการนํ้า ฯลฯ โดยจะขอกลาวถึงพระอัจฉริยภาพในบางดาน 
ดังตอไปนี ้
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ในหลวงกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปน พระมหากษตัริยท่ีสนพระทัย ใฝรู
และทรงศึกษาอยางจริงจัง ลึกซึ้งในการคนควา วจิัยเพือ่การพัฒนาในทาง
วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และการใชเครือ่งมือเทคโนโลยีตางๆ ทรงนําเทคโนโลย ี
สารสนเทศ มาใชในโครงการพฒันา โดยใชเปนพืน้ฐานสําคัญ ในการ
ดําเนินโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดําริฯ  
(พระราชอัจฉริยภาพ, 2549) 

ในหลวงกบังานศลิปะ ประเพณี และวฒันธรรม 
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ทรงไดรับการยกยองจากคณะกรรมการสํานกังานวัฒนธรรม
แหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2529 ใหทรงเปนองคอคัรศิลปนแหงชาติ ดวยตางเห็นพองตองกันวาทรงเปน
เอตทัคคะในศลิปะหลายแขนง งานศิลปที่ทรงสรางสรรค ลวนเปนท่ีประจักษชดัแกพสกนิกรชาวไทยและ
ชาวโลกวามีแบบอยางเฉพาะพระองค พระปรชีาสามารถอยางหาทีเ่ปรียบมิไดของพระองคในงานศิลปะได 
(พระราชอัจฉริยภาพ, 2549) 

     ดานดุริยางศลิป  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ทรงแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
ทางการดนตรีมาตั้งแตยังทรงพระเยาว โดยทรงไดรับการฝกการหัดทางดานนี้ ตามแบบฉบับของการศึกษา
วิชาดนตรอียางแทจริงจากพระอาจารยเม่ือครั้งประทบัอยู ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด ครั้นเม่ือทรงมี 
พระชนมาย ุ 10 พรรษา ไดทรงนําพระราชทรพัยสวนพระองคทีท่รงสะสมไวไปซื้อคลารเินตมาทรงฝกเปา 
ตอมาเมื่อทรงเจริญพระชันษามากขึ้น ก็สามารถที่จะทรงดนตรีชนิดอื่นๆไดอีกหลายชนิด (วารี  อัมไพรวรรณ, 
2540)   

     ดานทศันศิลป  ทรงโปรดในเรื่องการถายภาพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงโปรด
ในเร่ืองการถายภาพเปนอยางมาก พระรูปท่ีทรงฉายออกมานั้นคมชัดและไดเอกภาพดีซึ่งไดทรงใชประโยชนจาก
การถายภาพนี้ในการดําเนินพระราชกรณียกิจชวยเหลือพสกนิกรมาโดยตลอด ไมเพยีงเทานั้น พระบาทสมเด็จ-
พระเจาอยูหัวยังทรงสนพระทัยในงานจิตรกรรม และทรงเร่ิมเขียนภาพอยางจริงจังตั้งแตป 2502 เปนตนมา (วารี  
อัมไพรวรรณ, 2540)   

     ดานประตมิากรรม  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ไดทรงปนและทรงแกไขพระพทุธรูป
หลายองค อาทิ พระหลวงพอจติรลดา พระกร่ิง ภ.ป.ร. พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพทุธนวราชบพติร 
เปนตน (วาร ี อัมไพรวรรณ, 2540)   
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     ดานวรรณศิลป  ดวยทรงจัดเจนอยางยิ่งในการใชภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระราชนพินธบทความและทรงแปลสารคดีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกจิ 
การทหาร และชวีประวัตบิุคคลมากมายหลายเรือ่ง เชน เรื่อง “ติโต” และ “พระมหาชนก” จนไดรับพระ
สมัญญาวาทรงเปนนายแหงภาษา (วารี  อัมไพรวรรณ, 2540) 

 

            

ในหลวงกบัการทหาร 

     เม่ือราว 20 กวาปกอนหนานี้ ซึ่งในเวลานั้นนับเปนชวงแหงสงครามเย็น เนือ่งจากการแทรก
ซึมของผูที่นิยมในลัทธคิอมมิวนิสตและตองการเผยแพรลัทธิดังกลาวใหแพรหลายไปยังประเทศตาง ๆ จนมี
ผูคนหลงผิดทีไ่ดรับการสนับสนุนจากกองกําลังตางชาติลุกขึ้นมากอเหตุรายในหลายพื้นทีข่องประเทศ จน
เปนท่ีนาวติกทําใหทหาร ตํารวจและอาสาสมัคร ตองออกไปปฏิบัติการสูรบกบัผูกอการรายในพื้นทีท่ี่มีการ
แทรกซึม รวมท้ังพื้นท่ีที่เปนจุดเปราะบาง เพือ่ปกปองประเทศชาติใหรอดพนจากผูคิดรายเหลานั้น พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวฯ ในฐานะที่ทรงเปนองคประมุขของชาต ิ และทรงเปน จอมทพัไทย ดวย ทรงมีความหวงใยในสวัสดิ
ภาพของทหารหาญ และอาสาสมัครเหลานัน้เปนอยางมาก ไดเสด็จฯ ไป เยี่ยมเยียนเจาหนาที่และราษฎรที่อยูใน
เขตสูรบตามฐานปฏิบัติการตาง ๆ อยูเสมอเปนนจิ แมจะเสี่ยงอันตรายจนมผีูทูลทัดทาน แตมิไดทรง
หวาดหวั่นหรือเกรงกลวัแตประการใด (พระราชอจัฉริยภาพ, 2549) 
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ในหลวงกบัการกีฬา 

 กีฬาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงสนพระทัยเลนนั้น มีหลายประเภท เชน เรอืใบ 
แบดมินตัน เทนนิส ยิงปน วิ่งเพื่อสุขภาพ และการเดินทางไกล เปนอาท ิ จากการทีพ่ระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหวัฯ ทรงโปรดงานชางไมมาเปนเวลานานแลว จึงทรงตอเรือใบเพือ่ใชทรงดวยพระองคเองจนเปน
ผลสําเรจ็และไดทรงนําไปใชแขงขันในกฬีาแหลมทองครั้งท่ี 4 ซึ่งทรงไดรับชัยชนะในการแขงขันเรอืใบ 
ประเภท โอ.เค. ทรงครองเหรียญทองรวมกับสมเดจ็พระเจาลูกเธอเจาฟาอุบลรัตนราชกัญญาฯ นับเปน
พระมหากษตัริยพระองคแรกในทวีปเอเชยีท่ีครองรางวลัชนะเลิศในการแขงขันและเปนท่ียอมรับในวงการ
กีฬาเรือใบระดับโลก (พระราชอจัฉริยภาพ, 2549) 

บทวิเคราะหภาวะผูนํา ความหมาย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) มีผูใหความหมายของภาวะผูนําไว ดังนี ้ 
 “ผูนํา” หมายถึง พฤติกรรมสวนตวัของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีจ่ะชกันํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน (Yuki G., 1988) 
 “ผูนํา” หมายถึง ความสัมพันธที่มีอทิธิพลระหวางผูนํา (Leaders) และผูตาม (Followers) ซึ่งทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (Daft R. L., 1993) 
 “ผูนํา” หมายถึง  บุคคลที่ทําใหองคการประสบความกาวหนาและบรรลุผลสําเร็จ โดยเปนผูทีมี่บทบาท
แสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบญัชา  หรอืผูนําคือบคุคลซ่ึงกอใหเกิดความมั่นคงและ
ชวยเหลือบุคคลตางๆ เพือ่ใหบรรลุเปาหมายของกลุม (Dubrin J.A., 1999)  

นภาพร โกศลวฒัน กลาวถึง “ภาวะผูนาํ” วาเปนการใชศลิปและกระบวนการของการมีอิทธพิลตอ
บุคคลหรอืกลุมเพือ่ดําเนินกจิกรรมไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค (หลักและกระบวนการบริหาร, 2549) 

ประทาน คงฤทธศิึกษากร กลาวถึง "ภาวะผูนํา" วาคือ การกระทาํที่มีอิทธพิล สามารถทําใหผูอื่น
เกิดศรัทธามีความนับถอื มีความเชือ่ม่ัน ตกลงปลงใจท่ีจะทําตามแลวแตผูนําจะใหทําอะไร (หลักและ
กระบวนการบริหาร, 2549) 

 จากความหมายดังกลาว สามารถสรุปความหมายของคําวา “ผูนํา” ไดคือ ความสามารถที่จะมี
อิทธพิลเหนือผูอื่นในดานการกระทําที่ผูนําตองการและสามารถจูงใจบุคคลอื่นๆใหกระทํากิจกรรมที่จะชวย
ใหบรรลวุัตถปุระสงคหรือสาํเร็จตามเปาหมายได  และหากมองภาวะผูนําในเชงิทฤษฎี  มีผูอธบิายทฤษฎี
ตางๆที่เกี่ยวกับภาวะผูนําไว ดังน้ี 
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1. ทฤษฎีคุณลกัษณะเดนของผูนาํ (Traits  Theory) 
     ทฤษฎีนี้เชื่อวา ภาวะผูนําเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตหิรือโดยกําเนิด (Born  Leader) ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได แตสามารถพฒันาขึ้นได  (สมศักดิ ์  ขาวลาภ, 2544)  โดยลักษณะเดน หมายถึงคุณภาพ
ภายในตวั หรอืคุณลักษณะ (Characteristics) ไดแก 

 คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) เชน ความสูง น้ําหนัก รูปราง หนาตา  
 คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personal Characteristics) เชน ลักษณะขม เปดเผยไมเก็บตวั 
คิดริเร่ิมอยูเสมอ เปนตน 

 ทักษะและความสามารถ (Skill and Abilities) เชน สติปญญา มีความสามารถทางเทคนคิ เปนตน 
 ลักษณะเดนทางสังคม (Social Factors) เชน เกงคน เขาสังคมเกง มีสถานภาพสูงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน  (นิตย  สัมมาพันธ, 2548)  

2. ทฤษฎพีฤติกรรมของผูนาํ (Behavioral   Theories) 
 แนวคิดหลักของทฤษฎ ี คอื ใหมองในสิ่งท่ีผูนําปฏิบตัิและชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอทิธพิล 

ซึ่งกันและกัน  เปนการเรียนรูพฤติกรรมที่จะทําใหเปนผูนําที่ประสบความสําเรจ็  ยกตวัอยาง เชน ลักษณะ
พฤติกรรมของผูนําตามตะแกรงการจัดการ (Managerial Grid) ของ Blake และ Mouton ท่ีมีลักษณะเปน
กราฟขนาด 9 x 9 ชอง ท่ีพจิารณาถึงปจจัยสําคัญ 2 ประการ คอื “คน” และ “งาน” โดยพิจารณาทัศนคต ิ
ของผูนําวามุงเนนในท้ังสองดานอยางไร โดยแบงลกัษณะพฤติกรรมที่สําคัญของผูนําออกเปน 7 แบบ  
เชน ผูนําแบบผูนําทีมงาน (9,9) คอื มุงเนนคนในระดับ 9 และมุงเนนงานในระดับ 9  เปนผูนําที่เชือ่วา
ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายสามารถทําไดโดยการสรางทีมงาน และหลอหลอมความคิดดีๆ ของทุกคน
ในทีมใหกลายเปนดีที่สุด (นิตย  สัมมาพนัธ, 2548) 

ในสวนของทั้งสองทฤษฎีนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนแบบอยางทีดี่งามในทุกดาน ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนไดประมวลหลักทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดแสดงใหเราดูมา
โดยตลอดเปนหลักที่สามารถใชไดกับทุกอาชีพ ทุกคน และเปนแบบอยางในการพฒันาภาวะผูนําไดเปนอยางดี
อีกดวย โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพฒันา ไดประมวลไวในหนังสอื หลักธรรม หลักทาํ ตาม
รอยพระยุคลบาท หลัก 10 ประการตามรอยพระยคุลบาท (สุเมธ  ตันติเวชกุล, 2549) ท้ังนี้มีหลายหัวขอท่ีเปน
สวนที่ทบัซอนกันอยูระหวาง ทฤษฎีคุณลกัษณะเดนของผูนํา (Trait  Theories) กับ ทฤษฎีพฤติกรรมผูนาํ 
(Behavioral   Theories) ดังตอไปนี ้

 ขอที่ 1 ทํางานอยางผูรูจริง และมีผลงานเปนท่ีประจกัษ 
  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ทรงเนนในเรื่อง "ความรู" หรือความเปนผูรูจริง กอนที่จะทรงปฏิบัต ิ
พระราชกรณียกิจเพือ่ประชาชนในทุกเร่ือง ทรงศึกษาหาความรูเปนอันดบัแรก โดยจะทรงคนควาจากเอกสาร 
ตาง ๆ ศึกษาอยางละเอียดในแตละเร่ือง เม่ือพรอมแลวจึงลงมือทํา ทุกคนจึงควรเปนผูรูจริงในการทํางาน 
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เพือ่ใหผลงานเปนท่ียอมรับ และบังเกิดผลดีตอทุกฝาย ซึ่งสอดคลองกับลักษณะของวินัยประการหนึ่ง ที่ใชใน
การสรางองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู ที่เรียกวา Personal Mastery (Senge P.M., 1990) 

  ขอที่ 2 มีความอดทน มุงมั่น ยึดธรรมะและความถูกตอง 
  ตลอดระยะเวลา 60 ป ที่ทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงถือเรื่องความถูกตอง 
ยิ่งกวาสิ่งใด นอกจากนั้นยังทรงทนเผชิญปญหานานาประการโดยรับสั่งวาตามปกติโครงสรางทั่ว ๆ ไป 
ของสังคมจะเปนรูปพีระมิด มีพระเจาแผนดินเปรียบเหมือนอยูบนยอดพีระมิด แตโครงสรางของสังคมไทยเปน
พีระมิดหัวกลับ คือพระเจาแผนดินแทนที่จะอยูบนยอดกลับตองมารองรับทุกอยางที่กนกรวยแทน  
 ขอที่ 3 ความออนนอมถอมตน เรียบงาย และประหยัด 
  พระบรมฉายาลักษณท่ีประชาชนชาวไทยพบเห็นจนชินตาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
ในฉลองพระองคสูทแบบเรียบงาย สะพายกลองท่ีพระศอ ในพระหัตถเต็มไปดวยเอกสารนอมพระวรกายไปหา
ประชาชนเพื่อทรงสอบถามทุกขสุขและปรึกษาปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและมักจะทรงประทับบนพื้นเดียวกันกับ
ประชาชนเสมอ สอดคลองกับลักษณะของผูนําในระดับ 5 ดังท่ี Jim Collins (2001) ที่กลาวไวในหนังสือ  
Good to Great  คือ เปนผูนําในระดับสูงสุดที่เปนผูสรางความเปนสุดยอดที่ยั่งยืน ซึ่งมีบุคลิกภาพสวนตัวที่
ออนนอม 

 ขอท่ี 4 มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก   
ตลอดระยะเวลา 60 ปที่ทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงยึดถือประโยชนสวนรวมเปน

ที่ตั้ง โดยไมทรงคํานึงถึงพระวรกายเลยแมแตนอย ทรงเคยพระราชทานพรวันเกิด วา "ขอใหมีรางกายที่
แข็งแรงเพื่อสามารถทาํประโยชนใหกับคนอ่ืนเขาได    ขอใหมีความสุขจากการทาํงาน  และขอให
ไดรับความสขุจากผลสาํเร็จของงานนัน้" เห็นไดวา ทุกสิ่งในพระราชดําริและทีท่รงปฏิบตัิเปนไปเพือ่
ประโยชนของสวนรวมทั้งสิน้ 
  ขอท่ี 5 รับฟงความเหน็ของผูอ่ืน และเคารพความคิดที่แตกตาง 
  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาป 2546 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมพีระราชดํารัสเตือน
ทุกฝายให "นั่งปรึกษาหารือกัน ฟงเขาแสดงเหตุแสดงผลออกมา แลวเราแสดงเหตุแสดงผลออกไป  แลวดู
วาเหตุผลอันไหนจะยอมรับไดถูกตองมากกวา และเมื่อตกลงกันแลวก็เลิกเถียงกันตอ ลงมือปฏิบัติเลยโดยเฉพาะ
เม่ือจะทําอะไรใหนึกถึง "บาน" ซึ่งก็คือ "บานเมือง" หรือ ”แผนดินไทย" ใหมากที่สุด 
  ขอท่ี 6 มีความตัง้ใจจรงิและขยนัหมัน่เพียร  
  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ทรงมุงม่ันในเรื่องที่ทรงปฏบิัติมาก ทรงงานทุกวันไมมีวนัเสาร วันอาทติย 
ไมมีกลางวัน กลางคืน และทรงเปนเลิศในดานตาง ๆ  อาท ิดานดนตรี ดานกีฬา ดานเกษตร และอื่น ๆ  ซึ่งผูปฏิบตัิ
หนาที่ตาง ๆ  โดยเฉพาะขาราชการจึงตองมีจิตสํานึกในการบริการ มีความขยัน และตั้งใจปฏบัิติงานเพือ่ประชาชน 
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ขอท่ี 7 มีความสุจริต และความกตัญู 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงแสดงใหประจักษในเร่ืองของความกตัญูตอพระราชมารดา  
ตอแผนดิน และตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนโดยเฉพาะสวนรวม ทรงเตือนใหยึดสิ่งนี้ไวเพราะเปนเรื่อง 
ที่จําเปน มีความสําคัญและมีคุณคายิ่ง 

 ขอท่ี 8  พึง่ตนเอง สงเสรมิคนดแีละคนเกง 
  การพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกจิพอเพียง คือ การวางเสนทางชีวติของตนเองใหเรียบงาย ธรรมดา  
และเดินสายกลาง เปนทฤษฎีสําคัญทีพ่ระราชทานแกประชาชนชาวไทย  
  ขอท่ี 9  รักประชาชน 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงรักประชาชน   และทํางานเพื่อประชาชน    คร้ังหน่ึงมีรับสั่งวา  
ทรงมีอาชพี "ทําราชการ" ดังนั้น คนที ่"รับราชการ" ซ่ึงถือวา รับงานของราชามาทําตอ สิ่งแรกที่ตองทํา 
คือตองรักประชาชน และทํางานเพือ่ประชาชน เฉกเชนเดียวกับพระองค 

 ขอท่ี 10 การเอื้อเฟอซ่ึงกันและกนั 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รับสั่งวา "รูไหมบานเมืองอยูรอดมาไดทุกวันนี้เพราะอะไร เพราะคน
ไทยเรายัง "ให" กันอยู ท้ังนี้ เพราะคนในครอบครัวยงัรักและดูแลกัน คนในชุมชนยังเอือ้เฟอกัน ขาราชการ
ยังใหบริการแกประชาชนและทุกคนยังรวมตวัชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งยากจะหาไดท่ีไหนในโลกนี้ 

 นอกจากหลักปฏิบัต ิ 10 ประการดังกลาวขางตนแลว  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ทรงยึดถือหลัก
ราชธรรม (อําภา เกิดหาญ, 2548) คือ ธรรมของพระมหากษัตริยทรงปฏิบัติโดยเครงครัด 
มีหลายประการ เชน ทศพธิราชธรรม 10 ประการ, ราชสังคหวตัถ ุ 4 ประการ, จักรวรรดวิัตร 12 ประการ,  
ขัตติยพละ 5 ประการ และพรหมวิหาร 4 ประการ  ซึ่งหลักธรรมเหลานี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ 
ทรงปฏิบตัิตามไดอยางถูกตองครบถวน สมบูรณบริบูรณทุกประการ สําหรับหลักธรรมทีมี่ความสําคัญ 
ที่จะกลาวถึง มีดังนี้  
  ทศพิธราชธรรม 10 ประการ  ไดแก  

1. ทาน การใหโดยไมหวังผลประโยชน พระองคทรงบําเพ็ญทานบารมีทั้งธรรมทานและ 
อามิสทานมากมายครบถวน พระองคมักพระราชทานพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่แฝงดวยคติธรรม 
พระราชทรพัย  และวตัถุสิง่ของตาง ๆ ที่จําเปน ใหแกพสกนิกรของพระองคอยูเสมอ 

2. ศีล การสํารวมในศีล  ควรประพฤติดีงาม ประกอบแตการสุจริต พระองคทรงเครงครัดในการ
รักษาศลีมาโดยตลอด แมเม่ือพระองคทรงลาผนวช พระองคก็ทรงรักษาศลีของฆราวาสในฐานะที่ทรงเปน
พุทธศาสนิกชนที่ดี ทรงรักษาศลีประพฤติธรรม  
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3. ปริจาคะ การบริจาค  คือเสียสละความสุขสําราญ  เสยีสละพระวรกาย พระสตปิญญา  
ทรงเสียสละความสุขสวนพระองคและทรงกลาเสียสละแมพระชนมชพีของพระองค เพือ่ประโยชนสุขของ
อาณาประชาราษฎรของพระองคและความสงบเรียบรอยของบานเมือง  

4. อาชชวะ ความซื่อตรง ทรงปฏิบัติภารกิจโดยสุจรติ จริงใจไมหลอกลวงพระองคทรงบําเพญ็ 
พระราชกรณียกิจเพือ่ประชาชนและประเทศดวยความซ่ือตรงตอพระองคเอง ซ่ือตรงตอหนาที่ ซ่ือตรงตอ
ประเทศชาต ิ และซื่อตรงตอประชาชนมาโดยตลอด  ดังเหตุการณตอนหนึ่งวา “รถแลนฝาฝงูคนไปไดอยาง
ชาที่สุด ถึงวดัเบญจมบพิตร  รถแลนเร็วขึ้นไดบาง ตามทางที่ผานมาไดยินเสียงใครคนหน่ึงรองขึ้นมาดังๆ 
วา ..ในหลวงอยาทิ้งประชาชน..  อยากจะรองบอกเขาลงไปวา ..ถาประชาชนไมทิ้งขาพเจาแลว  ขาพเจา 
จะทิ้งประชาชนอยางไรได”  พระองคทรงตั้งพระราชหฤทัยเชนนี ้  เสมือนเปนการพระราชทานสัจจะวา 
พระองคทรงซื่อสัตยและซือ่ตรงจะทรงเปนรมบรมโพธิสมภารของพสกนิกรและชาติไทยตลอดไปน่ันเอง 

5. มัททวะ ความออนโยน คือมีอัธยาศัยไมเยอหยิ่งหยาบคาย กระดางถอืองค มีความ 
สงางามเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวลละมุนละไมใหไดความจงรักภักดี แตมิขยาดยําเกรง  

6. ตบะ ความเพียรเพือ่เผากิเลสและความชั่วทั้งปวง พระองคทรงมตีบะเปนเครื่องเผาผลาญกิเลส
ความชัว่และความเกียจครานหรืออํานาจใฝต่ําไดอยางเด็ดขาด  

7. อักโกธะ ความไมโกรธและไมอาฆาตพยาบาท พระองคทรงขมพระทยัใหสงบเยอืกเย็น 
ไดอยางยอดเยี่ยม  ตลอดระยะเวลาที่พระองคทรงครองราชย  พระองคไมเคยแสดงอาการโกรธเกรี้ยวเฉียว
ฉุนใหปรากฏออกมาเลยแมแตนอย  

8. อวิหิงสา ความไมเบียดเบยีน พระองคไมทรงเบียดเบียนผูอื่นหรือสัตวอื่นใหลําบาก พระองค 
ไมทรงกอทุกขกอโทษและกอเวรภัยใหแกผูใดเลย ทั้งทางพระวรกาย พระวาจาและพระราชหฤทัยอยาง
สม่ําเสมอตลอดมา 

9. ขันต ิ ความอดทน  พระองคทรงมีขนัติธรรม ไมวาจะมีภัยอันตรายและอุปสรรคมากเพยีงใด  
พระองคไมทรงทอพระราชหฤทัย และไมทรงหวั่นไหวตอความเหนือ่ยยากลําบากเลยแมแตนอย 

10. อวิโรธนะ  วางตนเปนหลัก หนักแนนในธรรม  พระองคทรงปฏิบัตพิระองคถูกตองตาม 
ขัตติยราชประเพณี ราชจรรยานุวัตร  นติิศาสตร  ราชศาสตร ความประพฤติหรือพระราชจริยวัตรของ
พระองคใหสะอาดบริสุทธิ ์สจุริต  เที่ยงธรรม และถูกตองตามธรรมทกุประการ (อําภา  เกิดหาญ, 2548)   
            สังคหวตัถุธรรม  4  ประการ 
 เปนหลักแหงการสงเคราะหประชาชน  เปนธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจบุคคล และประสานหมูชนไว
ในความสามคัคี สังคหวตัถุท้ัง  4  ประการ  คือ 
 1.   ทาน  (การให)   พระองคทรงบริจาคทานหรอืพระราชทานวตัถุสิ่งของเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่
จําเปนแกประชาชนและหนวยราชการอยูเสมอ   
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2. ปยวาจา  (วาจาไพเราะออนหวาน)  พระองคทรงกลาววาจา พระราชดํารัส ทรงมี 
พระบรมราโชวาทที่ไพเราะ  สุภาพเรียบรอย หมดจด งดงาม และมีสาระประโยชนแกผูฟงเปนอยางยิ่ง 

3.  อัถจริยา  (การบําเพ็ญประโยชน)   พระองคทรงบําเพ็ญประโยชนแกประชาชน สังคมและชาติ
บานเมืองใหมีความสุข ความเจริญกาวหนามั่นคงมาโดยลําดับ  

4.  สมานตัตา (การวางตัวเสมอตนเสมอปลาย) ไมถือตวั คุณธรรมขอนี้นบัวามีอยูบริบูรณใน
พระองค  นับวาทรงวางพระองคเสมอตนเสมอปลายมาโดยตลอด  

          พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนแบบอยางในการปฏบิัตพิระองคทีดี่งามตามทศพิธราชธรรม
ซึ่งเปนธรรมอันมีปรากฏอยูในคัมภีรพระบวรพุทธศาสนา เปนพระราชจริยาที่พระมหากษัตริยาธิราชเจา 
ทรงปฏิบตัิ  ตลอดจนหลักธรรมอื่น ๆ พระองคไดทรงบําเพ็ญอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณเต็มเปยมทุกสิง่
ทุกประการ ตองตามขตัตยิราชประเพณีและพระราชจริยาวัตรนั้นมาโดยตลอด  โดยไมมีขาดตกบกพรองแต
ประการใดเลยแมแตนอย 

3.   ทฤษฎีผูนาํตามสถานการณ (Situational or Contingency  Leadership  Theories) 
เปนการศึกษาถึงอิทธพิลของสถานการณที่มีตอรูปแบบของภาวะผูนํา เชน ทฤษฎีผูนําตาม

สถานการณของ Hersey – Blanchard ท่ีเสนอแนะวาผูนําที่ประสบความสําเร็จควรปรับรูปแบบภาวะผูนํา
ตามสถานการณ  สถานการณในท่ีนี้หมายถึง “วุฒิภาวะของผูตาม (Maturity of Followers)”  ท่ีมีตัวบงช้ี  
คือ ความพรอม (Readiness)  ทีจ่ะทํางานในแตละสถานการณ โดยความพรอมดังกลาวเกิดจากคุณสมบตั ิ
ในตัวผูตาม ไดแก ขีดความสามารถที่เหมาะสมกับงานและความเต็มใจที่จะทํางานหรือความเชื่อม่ันใน
ตนเองทีค่ิดวาจะทํางานนั้นได โดยมีลักษณะของรูปแบบผูนํา 4 แบบ ไดแก สั่งงาน (Telling)   สอนงานหรือ 
ขายความคิด (Selling)  รวมงานหรือมีสวนรวม (Participating) และมอบหมายงาน (Delegating)   
(นิตย  สัมมาพันธ, 2548) 

          การเปนผูนําตามสถานการณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเปนพระมหากษัตริยภายใต
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และทรงมีฐานะอยูเหนือการเมือง เนือ่งจากไดทรงมอบพระราชอํานาจในการปกครอง
ประเทศที่เรียกกันวา “อํานาจอธิปไตย” ใหแกฝายตาง ๆ ซ่ึงไดแก ฝายบริหาร ฝายนติิบัญญัต ิ และฝาย 
ตุลาการ ไปดําเนินการแทนพระองค อยางไรก็ตาม  หากเม่ือใดที่เกิดความขดัแยงทางการเมืองจนวิกฤติ  
ถึงขั้นทีอ่าจกลายเปนสงครามกลางเมืองได  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะทรงเขาคลี่คลายขอวิกฤตินั้น
ใหสงบลงเปนปกติไดอยางนาอัศจรรย อาทิ ความขัดแยงทางการเมืองคร้ังสําคัญ เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2516 
หรือที่รูจักกันวา “วันมหาวปิโยค” ซ่ึงมีมูลเหตุมาจากการที่นิสิต นักศึกษา และประชาชน เกิดความไมพอใจ
การกอรัฐประหาร ภายใตการนําของ จอมพลถนอม  กิตติขจรและพวก เกิดการปะทะกันขึ้นระหวางกลุม 
ผูประทวงที่กาํลังสลายตัว และกําลังของทหารและตํารวจบางสวน  จนมีผูบาดเจบ็ลมตายเปนจํานวนมาก   
และกอนท่ีเหตุการณจะลุกลามมากไปกวานั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดมีพระราชกระแสรับสั่งกับ
ประชาชน ตาํรวจ และทหาร ผานทางสื่อโทรทศัน ใจความวา “วนันี้เปนวนัมหาวปิโยคที่นาเศราสลด
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อยางยิง่ในประวตัิศาสตรชาติไทย... เราขอใหทุกฝายจงระงบัเหตแุหงความรุนแรงดวยการตัง้สติ
ยับยั้งเพื่อใหชาตบิานเมืองกลบัคนืสูสภาพปกติโดยเร็วที่สุด ยังความสงบสุข เจรญิรุงเรือง ให
บงัเกิดแกประเทศ และประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน”  พระราชกระแสรับสั่งในวันน้ัน ยังผลให
สถานการณความวุนวาย คลี่คลายลงในทันที จนเมื่อจอมพลถนอม และ พ.อ.ณรงค  กติติขจร รวมทัง้ 
จอมพลประภาส  จารเุสถียร ไดเดินทางออกนอกประเทศแลว เหตุการณตางๆ จึงกลับคืนเขาสูภาวะปกต ิ 

          อีกตัวอยางของวิกฤติการณทางการเมืองท่ีสงบลงไดดวยพระบารมี คอื เหตุการณระหวางวันท่ี 17 - 
19 พฤษภาคม 2535  หรอืเหตุการณ “พฤษภาทมิฬ” ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลงัจากที่คณะรกัษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ทําการรัฐประหาร แลวจัดใหมีการเลือกตัง้ทั่วไป  ซึ่งหลังจากการเลอืกตั้ง พรรค
การเมืองบางพรรคไดรวมตัวกันไปเชิญ พล.อ.สจุินดา คราประยูร มาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ประชาชน
เม่ือทราบขาวจึงเกิดความไมพอใจ กระแสการประทวงไดแผขยายออกไปเปนลําดับ  จน พล.อ.สจุนิดา คราประยรู 
ไดประกาศภาวะฉุกเฉิน และมีทหารเขาใชกาํลังเพือ่สลายการชุมนุม ก็ยิง่ทําใหเหตุการณทวีความรุนแรงและตึง
เครียดมากยิ่งขึ้น และกอนที่สถานการณจะเลวรายยิ่งไปกวาน้ัน  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาใหพล.อ.สจุินดา คราประยูรและพล.ต.จําลอง  ศรีเมือง  เขาเฝาฯ โดยไดทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งบางตอนใจความวา“…สูกันไปก็มี แตแพท้ังสองฝาย จะมีประโยชนอะไรกบัชัยชนะบนกองซาก
ปรักหักพังของบานเมือง…”  

 พระราชกระแสรับสั่ง ทีเ่ปนการเตือนสติของทุกฝายที่กําลังเผชิญหนากันใหนึกถึงประเทศชาติ ที่
เปนของสวนรวม ทําใหเหตุการณที่กําลงัลุกลามจนถงึขั้นจลาจล กลับคืนสูความสงบไดโดยพลัน นับไดวา
เปนเพราะพระบารม ี และพระปรชีาสามารถแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยแท  ที่ทําใหเหตุ
วิกฤติทางการเมืองท้ังสองครั้งนี้คลี่คลายจนพนความวบัิติไปไดดวยด ี  ซ่ึงหากพระองคทานไมทรงเขาแกไข 
ก็มิอาจคาดเดากันไดวาประเทศชาติของเราในเวลานั้นจะเปนเชนไร (วารี  อัมไพรวรรณ, 2540) 

             4.  ทฤษฎีความเปนผูนาํเชงิปฏิรูป (Transformational  Leadership Theories) 
เปนทฤษฎีทีอ่ยูในกลุมทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีเนนวาผูนําคอืผูสรางนวตักรรม กอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง  และจุดประกายสรางแรงบันดาลใจใหผูตามเกิดการเริ่มตนและยืนหยัดมุงม่ันความทุมเทความ
พยายามในการปฏิบัติงานอยางเหนือชัน้  มีความแตกตางจากผูนําการปฏิบัต ิ คอื ผูนําการปฏิรูปสามารถ 
จูงใจใหบคุคลตางๆ ออกแรงพยายามเหนือความคาดหมายตามปกติ ดวยการสรางแรงบันดาลใจใหกับ
ลูกนอง จนถึงขึ้นทําใหบรรดาลูกนองมีพฤติกรรมเหนอืธรรมดา (นติย  สัมมาพันธ, 2548) 

           ในสวนของผูนําเชงิปฏิรูป (Transformational   Leadership) จะเห็นไดจากที่ทรงพระราชดํารัส
พระราชทานแก ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลฎีกา และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ พระตําหนัก
เปยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ วันองัคารที่ 25 เมษายน พทุธศกัราช 2549 ใหไปรวมกันหา
หนทางแกไขปญหาของบานเมืองที่กําลังวิกฤติอยูในขณะนี้ มีใจความวา  “...ในเวลานี้ อาจจะไมควรจะพูด 
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แตอยางเม่ือเชานี้เอง ไดยินเขาพูดเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และโดยเฉพาะเรือ่งเลอืกตั้งของผูที่ไดคะแนน 
ไดแตมไมถึง 20 เปอรเซ็นต แลวก็เขาเลือกตั้งอยูคนเดียวซึ่งมีความสําคัญ เพราะวาไมถึง 20 เปอรเซน็ต 
แลวก็เขาคนเดียว ในที่สุดการเลือกตั้งไมครบสมบูรณ ไมทราบวาเกี่ยวของกับทานหรือเปลา  แตความจริง
นาจะเก่ียวของเหมือนกัน เพราะวาถาไมมีจํานวนผูที่ไดรับเลอืกตั้งพอ ก็กลายเปนวา การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยดําเนินการไมได แลวถาดําเนินการไมได ที่ทานไดปฏญิาณเมื่อตะกีน้ี้ ก็เปนหมัน ถึงบอกวา
จะตองทําทุกอยางเพื่อใหการปกครองแบบประชาธิปไตยตองดําเนนิการไปได..” 
           “...ไมไดวาบอกวารฐับาลไมดี แตวาเทาทีฟ่งดู มันเปนไปไมได คือการเลอืกตั้งแบบประชาธิปไตย 
เลือกต้ังพรรคเดียว คนเดียว ไมใชทัว่ไป ทั่ว แตในแหงหนึ่งมีคนที่สมัครเลอืกตั้งคนเดียว มันเปนไปไมได ไม 
ไมใชเรื่องของประชาธิปไตย”  ซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปจจุบัน เชน ทําใหมีการเลือกตั้งในวันท่ี 
2 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ผานมาเปนโมฆะ และตองจัดใหการเลอืกตัง้ใหม (พระราชดํารัส, 2549) 

 
บทบาทผูนาํ 
              พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ฯ ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ยิ่งใหญ นานาประเทศ องคการระหวาง
ประเทศ สื่อทั่วโลกตางเทดิพระเกียรตพิระองคเปน“พระมหากษตัริยแหงพระมหากษัตริย” หรือ “The 
King of The Kings”      โดยพระราชกรณียกิจของพระองคไดแสดงใหเห็นถึงบทบาทผูนําของพระองคใน 
4 ลักษณะ ดังน้ี   

      1.  บทบาทผูนาํในฐานะครูผูช้ีแนะ (Leader as Teacher) 
    ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชยมายาวนานถึง 60 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรง

สอน ทรงเตอืน ทรงแสดงบทเรียนและตัวอยางตางๆ ใหเห็นเปนแนวคิด แนวปฏิบัต ิ ตลอดจนวางแนวทาง
ในการพฒันาประเทศอยูตลอดเวลา ทรงพระราชทานพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่แฝงดวยคตธิรรม 
มีสาระประโยชน เปนเครื่องเตือนใจ ใหรกัสามัคคี เกิดความจงรักภกัดีตอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย เปน
เครื่องดําเนินชีวติ สามารถนําไปเปนขอปฏิบติัเพือ่แกไขความทกุขยากทางกาย ทางใจ รูจักผิดชอบชัว่ดี   
สิ่งใดที่เปนประโยชน มิใชประโยชน  ใหกับบรรดาทหาร ตํารวจ ขาราชการ พอคา ประชาชน ท้ังในงาน 
พระราชพิธ ี และวโรกาสตาง ๆ เพือ่ใหนําไปใชยึดถือในการประพฤติปฏิบตัิตอไป พรอมกันน้ีก็ไดมีทรง 
พระเมตตาพระราชทานแนวความคิดเศรษฐกจิแบบพอเพียงและทฤษฎีใหมใหประชาชนสามารถพึ่งตนเอง
ไดมีความ “พออยูพอกิน” และมีความอิสระที่จะอยูไดโดยไมตองติดยึดอยูกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัฒน ทรงวิเคราะหวาหากประชาชนพึ่งตนเองไดแลวก็จะมีสวนชวยเหลือเสริมสรางประเทศชาติ
โดยสวนรวมไดในที่สุด พระราชดํารัสที่สะทอนถึงพระวิสยัทัศนในการสรางความเขมแข็งในตนเองของ
ประชาชนและสามารถทํามาหากินใหพออยูพอกินได การผลิตตามทฤษฎีใหมสามารถเปนตนแบบการคิดใน
การผลิตที่ดีได แตเปนท่ีนาเสียดายวา พวกเราชาวไทยมวัแตหมกมุนอยูกับทฤษฎ ี หลักการของชาว
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ตางประเทศ โดยแชเชือนไปเรียกวา สากล ใหดูดี แตลึกๆ น้ันกค็ือตามฝรั่งน่ันเอง ตามสิ่งดีๆ นั้นคงไม
เปนไร แตหลายครั้งหลายหนตามอยางหนามืดตามัวโดยมิไดคํานึงถึงสภาพแวดลอม และสภาพสังคมของ
ประเทศเลยแมแตนอย จึงไมตองสงสัยวา ประเทศของเราทําไมถึงวิกฤติไดถึงเพยีงนี้ คําสอนของพระองค
นั้นมีคาสูงยิ่ง สมควรทีพ่วกเราจะรับใสเกลาใสกระหมอมไปคิดใหเขาใจ และยึดปฏิบัตอิยางเครงครัด 
ประเทศเราจะสงบ ทกุคนจะมีความสุข ประสบแตความเจริญรุงเรอืงเปนอยางแนแท  

           2.  บทบาทผูนาํในฐานะนกัออกแบบ (Leader as designer)  
               เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินกลับจากทรงศึกษาในประเทศ
สวิตเซอรแลนด  ใน พ.ศ.2494 มีพระราชดําริริเริ่มท่ีจะดําเนนิกิจกรรมตางๆ เพือ่บําบัดทุกขบํารุงสขุ 
พสกนิกรของพระองคใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น ประเทศชาติดี เกง มีความสุข คนในชาตคิิดดี ทําด ี รวมคิด  
รวมทํา รวมทกุข  รวมสขุ  ดวยเมตตาธรรม  ซือ่สตัย  สุจริต  ทําหนาที่ถูกตอง  สมัฤทธิ์ผล เปนประโยชนสุข
และความเจรญิแกประชาชนทุกหมูเหลาดวยการบริหารจัดการที่ดี  ยึดหลักการมีสวนรวม  มีกจิกรรมกลุม เชน 
ธนาคารหมูบานตามแนวพระราชดําริ  เชื่อมโยงเปนเครือขายรูรักสามัคคี  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ดวยเหตุนี้เอง พระองคจึงมีพระราชปรารถนาที่จะเสด็จพระราชดําเนนิไปทรงเยี่ยมราษฎรใหท่ัวทุกแหงเพือ่
สัมผัสชีวติความเปนอยูของพสกนิกร อกีทั้งยังมีพระราชประสงค ท่ีจะทราบความเดือดรอน และความ
ตองการของราษฎรอีกดวย หลักการในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเปนไปตาม
แนวพระราชดําริและบรรลุวัตถุประสงค ควรจะไดดําเนินการโดยมีหลักการสําคัญๆ (สถาบันพระมหากษัตริยกบั
ความมั่นคงของชาต,ิ 2549) คอื              
 1.  การแกไขปญหาเฉพาะหนามุงชวยเหลอืแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู 
               2.  การพฒันาตองเปนไปตามขั้นตอนตามลําดับความจําเปนและประหยัด ทั้งน้ีเพือ่ใหมีรากฐาน
ที่ม่ันคงกอนแลวจึงดําเนินการเพือ่ความเจริญกาวหนาในลําดับตอๆไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรง
เนนการพฒันาที่มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในลกัษณะการพึ่งตนเองทรงใชคําวา "ระเบิดจาก 
ขางใน" น่ันคอืทําให ชุมชนหมูบานมีความเขมแข็งกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก  
       3.  การพึ่งตนเอง เปนการดําเนินการขั้นตอนท่ีตอเน่ืองจากขั้นตอนทั้ง 2 ขอ คอื การพฒันาให
ประชาชนสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพและสามารถ"พึ่งตนเองได"    
               4.  การสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหม พระองคจะทรงเห็นวาสิ่งที่ชาวชนบท 
ขาดแคลนและเปนความตองการ ก็คือความรูในการทํามาหากิน การทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยี 
สมัยใหม   พระองคทรงเนน"ตัวอยางของความสําเรจ็" ดังนั้นพระองคจึงพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง  
"ศูนยศึกษาการพฒันาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ" ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ เพือ่เปนสถานที่ศึกษา 
ทดลองวิจยั และแสวงหาความรู เทคนคิวิชาการสมยัใหม ที่ราษฎร “รับได” นําไป “ดําเนินการเองได” 
และเปนวิธีการที่ “ประหยัด”   
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     5.  การอนุรักษและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  เน่ืองจากในการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผานมา
ไดเนนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิเปนสําคัญ ทาํใหมีการใชทรพัยากรอยางฟุมเฟอยพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ 
ทรงเห็นวาการพัฒนาฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ จะมีผลตอการพัฒนาการเกษตร จึงทรงมุงเนนที่จะใหมีการ
พัฒนาและอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
       6.  การสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตวัในอัตราที่สูงและ
รวดเร็วทําใหโครงสรางทางเศรษฐกจิเปลีย่นไปสูการผลิตที่มีภาคอตุสาหกรรม และบริการเปนหลัก มีผลทํา
ใหสังคมไทยเปลี่ยนเปนสังคมเมืองและเกิดปญหาทางดานความเสื่อมโทรมของสภาพ แวดลอม ดังนั้นจงึ
เกิดโครงการในพระราชดําริเพือ่แกไขปญหาตาง ๆ  

 

โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  

      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริดานตางๆ  
               การเกษตร สิ่งแวดลอม สาธารณสุข สงเสริมอาชพี พฒันาแหลงน้ํา คมนาคมสื่อสาร  
สวัสดิการสังคม อื่นๆ ตัวอยางโครงการ  

o พฒันาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงราย  2545  
o ศูนยศึกษาการพฒันาอาวคุงกระเบนฯ อาํเภอทาใหม จังหวัดจันทบรุี  2545  
      ศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
o ศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด  
     จังหวัดเชยีงใหม  
o ศูนยศึกษาการพฒันาเขาหนิซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม  
     จังหวัดฉะเชิงเทรา  
o ศูนยศึกษาการพฒันาภพูานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมอืง  
     จังหวัดสกลนคร  
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ในหลวงกบัเกษตรกรรม 

• ทฤษฎีใหม:การบริหารจัดการที่ดินเพือ่การเกษตรตาม

พระราชดําริ

 
• ทฤษฎีการปองกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญาแฝก  
• เสนทางเกลอื  
• ทฤษฎี "แกลงดิน" อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
• ทฤษฎีการพฒันาเพือ่พึ่งตนเองของเกษตรกร  

                   ในหลวงกับการบรหิารจัดการน้าํ 
               ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสความวา "น้ําคือชีวิต มีน้ํา คนอยูได 
ถาไมมีน้ํา คนอยูไมได" ดังนั้น โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาํริที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
กิจกรรมสวนใหญ จึงเกี่ยวพันกับ การพฒันา ทรพัยากรน้ํา เปนสําคัญ ดังนัน้ พระราโชบายหลักในการ
จัดการทรพัยากรน้ํา มี 3 ประการ (โครงการพระราชดําริ, 2549) คือ  

• ปญหาน้ํานอย คือการแกปญหาขาดแคลนน้ําบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร  
• ปญหาน้ํามาก คือการแกปญหานํ้าทวม น้ําขัง  
• ปญหาน้ําเนาเสีย คือการแกปญหาน้ําที่ถกูทําใหเนาเสยีไป  
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การแกปญหาน้าํนอย  
• ในป 2499 ทรงพระราชทานโครงการพระราชดําริ "ฝนหลวง" ใหหมอมราชวงศเทพ 

เทวกลุ รับไปดําเนินการศึกษา วจิัย และพฒันากรรมวธิีการทําฝนเทยีม  
• ทรงพระราชทานแนวความคิดในการวิจัยเกี่ยวกับ "การสรางจรวดบรรจุสารเคมียิงจากพื้นดินเขา

สูกอนเมฆ หรือยิงจากเครื่องบิน" เนื่องจากเกิดปญหาตางๆ เชน เคร่ืองบินไมสามารถขึ้นปฏิบัติการไดเน่ืองจากมี
พายุฝนที่สนามบิน  

• การวางแผนและการกําหนดกรรมวิธีในการทําฝนหลวงในขั้นตอนตางๆนั้น ไดมาจาก  
พระราชอจัฉริยภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ในการประมวลและวเิคราะหขอมูล รวมทั้งการนํา
ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการ ดําเนินงาน ใหแตละขั้นตอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
ไมวาจะเปนวทิยุสื่อสาร ดาวเทียมหรอืแมแตคอมพวิเตอรกต็าม  

               การแกปญหาน้าํมาก 
• ทรงมีพระราชดําริในการจัดทําโครงการแกมลิงเพือ่รองรับน้ํากอนทีจ่ะระบายออกสูทะเล  
• ทรงมีพระราชดําริใหสรางสระเก็บน้ําพระราม 9 บริเวณดานทิศเหนือของกรุงเทพฯ ซึ่ง

เปรียบเสมอืน "ชักโครกเมอืงหลวง" ท่ีทําหนาที่เก็บกักน้ําในฤดูฝน และปลอยน้ําเพือ่ระบายน้ําในคลองตางๆ
ในกรุงเทพฯลงสูทะเลเมื่อน้าํในคลองเริ่มเนาเสีย  

การแกปญหาน้าํเนาเสีย  
• ทรงพระราชทานพระราชดําริใหใชวิธตีามธรรมชาตใินการบําบัดน้ําเสยี เชน ใชพชืน้ํากรอง

ความสกปรกเนาเสีย ใชแสงแดดบําบัด กลาวคอื ใชผักตบชวาในการบําบัดน้ําเนาเสีย โดยการวิเคราะห
อัตราความเจริญของผักตบชวา อัตราการดูดสารพิษ สารเคมี โลหะหนักที่อยูในน้ํา และควบคุมปริมาณของ
ผักตบชวาใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม  

• พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มีพระราชดําริประดิษฐเคร่ืองกลเติมอากาศ เม่ือป 2531 
ใหแกเจาหนาที่กรมชลประทาน จึงเกิด เคร่ืองกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนชาแบบทุนลอย ที่มีชือ่วา "กังหันน้ํา
ชัยพฒันา" ขึ้นเพือ่แกไขปญหานํ้าเสีย และกรรมการบริหารสภาวิจยัแหงชาต ิ ทูลเกลาฯถวายรางวัลคิดคน
หรือสิ่งประดษิฐ รางวลัที ่1 ประจําป 2536  

• แกมลิง: ทฤษฎีการแกไขปญหาน้ําทวมอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ  
• การบําบัดน้ําเสียตามพระราชดําริดวย "กงัหันนํ้าชัยพฒันา"  
• ทฤษฎีวาดวยการพฒันาทรพัยากรแหลงนํ้าในบรรยากาศ "ฝนหลวง"  
• บําบัดน้ําเสียโดยธรรมชาติ, น้ําดีไลน้ําเสีย, บึงมักกะสัน, หนองสนม - หนองหาน  
• บึงพระราม 9, ทฤษฎีการบาํบัดน้ําเสียโดยกระบวนการทางฟสิกสเคมี  
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3.  บทบาทผูนาํในฐานะผูใหบริการ (Leader as Steward/Servant) 

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดมีพระราชดําริ ใหจัดตั้ง "มูลนิธิชัยพฒันา" เพือ่สนับสนุนการ
ชวยเหลือประชาชน ในรปูของการดําเนินการพฒันาในดานตางๆ ในกรณีที่การดําเนินงานนั้นๆถูกจํากัด
ดวย เงื่อนไขดังท่ีไดกลาวไวแลวหรือดําเนินงาน ในลกัษณะอื่นใด ที่จะทําใหประชาชนไดรับประโยชนอยาง
แทจริง รวดเร็วและไมตกอยูภายใตขอจํากัดในเรื่องเง่ือนไขของเวลา โดยไดจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิชัย
พฒันาเปนนติบิุคคล (มูลนิธิชัยพฒันา, 2549) โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี เพือ่สนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพฒันาอื่นๆ 

• เพือ่สงเสริมการพฒันาสงเคราะหและ ชวยเหลอืประชาชนในดานเศรษฐกจิ และ
สังคมใหมีคุณภาพชวีิตท่ีดีขึน้และใหสามารถชวยตวัเองและพึ่งตนเองได 

• ดําเนินการใดๆอันเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติเปนสวนรวม  
• รวมมือกับสวนราชการและ องคการการกุศล อื่นๆ เพือ่สาธารณประโยชนหรือ

ดําเนินการเพือ่เนนในการสนับสนุนสาธารณประโยชน  
• ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมือง 

       แนวทางการดาํเนนิงาน (Implementation) 
      การดําเนนิงานของมูลนิธิชัยพฒันา จะเนนกจิกรรม เพือ่การพฒันาที่ไมซ้าํซอน กับแผนงาน 
โครงการของรัฐที่มีอยูแลวแตจะพยายาม สนับสนุน สงเสริม และ ประสานการดําเนินงานเพื่อใหโครงการ
ตางๆ เกิดความสมบูรณและสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วและสอดคลองกับสถานการณโดยเฉพาะ ใน
กรณีที่โครงการของรัฐ ถูกจํากัดดวยเงือ่นไข ของกฎระเบียบตางๆอนัเปนผลทําใหโครงการนั้นๆ ไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางทันทวงทีเชนในกรณีที่อาจตองจัดซื้อท่ีดินจากราษฎรบางสวน เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
หนึ่งแตรัฐมีปญหา ดานงบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อหรือมิไดตั้งงบประมาณไว หรือ ถูกจํากัดดวยเงื่อนไข
ของระเบียบตางๆทําใหดําเนินการจัดซื้อไมได หรือตองตั้งงบประมาณจัดซื้อ ใน 1-2 ปขางหนาซึ่งจะทําให
โครงการลาชาไป เปนตนในกรณีเชนนีมู้ลนิธิชัยพฒันา จะไดชวยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อใหโครงการ
นั้นๆดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
             วิธีการดังตัวอยางขางตนอาจนบัไดวาเปนววิัฒนาการใหม ของแนวทางการพฒันาประเทศที่มี
มูลนิธิชัยพฒันา ในฐานะเปนนิติบุคคลสาธารณประโยชนท่ีจะเขามาประสานงานรวมมือสนับสนุน โครงการ
พฒันาของรัฐ อยางสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั เพื่อใหโครงการที่มีปญหานั้นๆสามารถดําเนินงานไป
ได โดยกอประโยชนสูงสุดแกประชาชน และประเทศชาติ อยางเต็มท่ี 
               นอกจากมลูนิธชิัยพฒันาแลวยังมีอีกหลายหนวยงานที่เปนหนวยสนบัสนุนโครงการตาม 
พระราชดําริและโครงการหลวงตาง ๆ ไดแก มูลนธิิโครงการหลวง สภากาชาดไทย สํานักงานเลขาธิการ 
สํานักพระราชวัง ตลอดจนหนวยงานรัฐบาล เปนตน 

4.  บทบาทผูนาํตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพยีง 
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     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทานทรงพระราชทานและทรงเปนแบบอยางผูนําตามปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงอยางสมบูรณแบบที่สุด โดยไดมีพระราชกระแสรับสั่งแนะแนวทางการดําเนินชีวิต โดยใชหลัก
เศรษฐกจิพอเพียงเพือ่ปรับวถิีชีวติของพวกเราชาวไทยใหยึดมั่นแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เพือ่สรางและยึดมั่น
วิถีชวีิตไทย เศรษฐกจิพอเพยีง หรือ ระบบเศรษฐกจิท่ีพึ่งตนเองได (โครงการพระราชดําริ, 2549) 

      เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ 
ในการผลิตสินคาและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตางๆ ที่เราไมไดเปน
เจาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน มีความ
เปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และที่สําคัญไมหลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มี
อิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิง่ใด ไมใชจายเกินตวั  ไมลงทุนเกินขนาด พึ่งพาตนเองเปนหลัก 
รวมตวักันและชวยเหลือซึ่งกนัและกัน ใชศักยภาพที่มีอยูใหเต็มที ่ พฒันาศักยภาพที่มีอยูใหสูงขึ้น และ
หลากหลายมากขึ้น เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน หากกลาวโดยสรุป คอื หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง ในการ
ดํารงหลักการพึ่งตนเอง อาจจะแยกแยะโดยยึดหลักสําคญัอยู 3 ประการ คือ ความพอประมาณ, มีเหตุผล และมี
ภูมิคุมกันตัวทีดี่ โดยมีเง่ือนไข 
ของความรูคูคณุธรรม นําไปสู ชวีิต เศรษฐกิจและสังคมที ่สมดุล ม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป  

บทสรุป 
 จากการที่ไดศึกษาถึงพระราชอัจฉริยภาพเกี่ยวกับภาวะผูนําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ในทุกๆ ดานแลว   พบวา พระองคทานทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงพระกรุณาธิคุณประเสริฐสุดในโลก  
ทรงไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ องคการระหวางประเทศ สื่อทั่วโลกตางเทิดพระเกยีรตพิระองคเปน 
“พระมหากษัตริยแหงพระมหากษัตริย” หรือ “The King of The Kings” (ในหลวงของเรา, 2549) ซึง่หลังจากได
เปรียบเทียบกบัทฤษฎีภาวะผูนําสมัยใหมแลว สามารถเขียนเปนแบบจําลองภาวะผูนํา ไดดังนี้  
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 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ทรงมีคุณลักษณะเดนของผูนํา (Traits Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา 
(Behavioral Theory)  ทฤษฎีตามสถานการณ (Situational or Contingency  Leadership  Theory) และทฤษฎี
ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational  Leadership Theory) อยางครบถวน ตามที่ไดกลาวมาแลวทรงเนน
บทบาทในเรือ่ง "ความรู" หรือความเปนผูรูจริง กอนที่จะทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจเพือ่ประชาชนในทุกเร่ือง 
ทรงศึกษาหาความรูเปนอันดบัแรก โดยจะทรงคนควาจากเอกสารตาง ๆ ศึกษาอยางละเอียดในแตละเร่ือง อยาง
ถองแท  และนําเสนอออกมาเปนปรัชญา  แนวคิด ทฤษฎ ี เชน ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพยีง และทฤษฎี
ใหม และสอนหรือถายทอดแกผูเกี่ยวของออกมาเปนพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทในวาระโอกาสตาง  ๆ  เปน
บทบาทผูนําในฐานะครูผูสอน (Leader as Teacher) เม่ือพรอมแลวจึงลงมือทํา ออกไปปฏิบัติจริง โดยออกแบบ
เปนโครงการตาง ๆ มากมายเพือ่ประโยชนของประชาชน เชน โครงการตามพระราชดําริ โครงการตามพระ
ราชประสงค โครงการหลวง โครงการในพระบรมราชานุเคราะห และศูนยศึกษาการพฒันา เปนตน ซึ่งเปน
บทบาทผูนําในฐานะนักออกแบบ (Leader as Designer) และในขณะเดียวกันพระองคทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
ใหตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาและหนวยงานตางๆ ขึ้นมารองรับคอยใหการสนับสนุนชวยเหลือใหโครงการเหลานั้น
สามารถดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนชาวไทย อันเปน
บทบาทผูนําในฐานะผูใหบริการ (Leader as Steward/Servant) ซึ่งจะเห็นไดวาพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช ทรงมีพระราชอจัฉริยภาพเก่ียวกับภาวะผูนําอยางครบถวน ทรงเปนแบบอยางที่
ดีงามในทุกดาน สมควรทีจ่ะดําเนินรอยตามพระยุคลบาทดังกลาวขางตน หากประชาชนทุกสาขาอาชพี และ
คนไทยทุกคนไดทบทวน ยึดถือ และนอมนําไปปฏิบัตดัิงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงปฏิบัติแลว จะ
สามารถดําเนินชีวติไดดวยดี สังคมจะสงบสุข และประเทศชาติเจริญกาวหนาไดอยางแนนอน 
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ภาคผนวก 
 

 
 

ทฤษฎีใหม : การบรหิารจดัการที่ดินเพื่อการเกษตรตามพระราชดําร ิ
ในทุกคราทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมราษฎรตามพื้นท่ีตางๆ ทัว่
ประเทศนั้น ไดทรงถามเกษตรกรและทอดพระเนตรพบสภาพปญหาการขาดแคลนน้ําเพือ่การปลูกขาวและ
เกิดแรงดลพระราชหฤทัย อนัเปนแนวคิดขึ้นวา  
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1. ขาวเปนพชืทีแ่ข็งแกรงมาก หากไดนํ้าเพยีงพอจะสามารถเพิ่มปริมาณเม็ดขาวไดมากยิ่งขึ้น  
2. หากเก็บนํ้าฝนที่ตกลงมาไวไดแลว นํามาใชในการเพาะปลูกกจ็ะสามารถเก็บเกี่ยวไดมากขึ้นเชนกัน  
3. การสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญนับวันแตจะยากที่จะดําเนินการได เนือ่งจากการขยายตัวของชุมชน

และขอจํากัด ของปริมาณทีดิ่น เปนอุปสรรคสําคัญ  
4. หากแตละครวัเรือนมีสระน้าํประจําไรนาทุกครัวเรือนแลว เม่ือรวมปริมาณกันก็ยอมเทากับปริมาณ

ในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ แตสิ้นคาใชจายนอยและเกิดประโยชนสูงสดุ โดยตรงมากกวา ในเวลา
ตอมาไดพระราชทานพระราชดําริใหทําการทดลอง"ทฤษฎีใหม" เกี่ยวกับการจัดการที่ดินและแหลง
นํ้า เพือ่การเกษตรขึ้น ณ วัดมงคลชัยพฒันา ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แนวทฤษฎี
ใหม กําหนดขึ้นดังนี้ ใหแบงพื้นท่ีถอืครองทางการเกษตร ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรไทย มีเนือ้ท่ีดิน
ประมาณ 10-15 ไรตอครอบครัว แบงออกเปนสัดสวน 30-30-30-10 คือ สวนแรก : รอยละ 30 เนื้อ
ท่ีเฉลี่ย 3 ไร ใหทําการขุดสระกักเก็บน้ําไวใชในการเพาะปลูก โดยมีความลึกประมาณ 4 เมตร ซึ่ง
จะสามารถรับน้ําไดจุถึง 19,000 ลูกบาศกเมตร โดยการรองรับจากนํ้าฝน ราษฎรจะสามารถนําน้ําน้ี
ไปใชในการเกษตร ไดตลอดปและยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพชืน้ํา พืชริมสระ เพือ่เพิ่มรายได
ใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย สวนท่ีสอง : รอยละ 60 เน้ือท่ีเฉลี่ย ประมาณ 10 ไร เปนพื้นท่ีทํา
การเกษตรปลกูพืชผลตาง ๆ โดยแบงพืน้ท่ีนี้ออกเปน 2 สวน คอื รอยละ 30 ในสวนท่ีหนึ่ง : ทํานา
ขาว ประมาณ 5 ไร รอยละ 30 ในสวนทีส่อง : ปลูกพชืไรหรือพืชสวนตามแตสภาพของพื้นที่และ 
ภาวะตลาด ประมาณ 5 ไร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงคํานวณโดยใชหลกัเกณฑวา ใน
พื้นท่ีทําการเกษตร นีต้องมีน้ําใชในชวงฤดูแลง ประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตรตอไร ถาหากแบง 
แตละแปลงเกษตรใหมีเนื้อท่ี 5 ไร ทั้ง 2 แหงแลว ความตองการน้ําจะตอง ใชประมาณ 10,000 
ลูกบาศกเมตร ท่ีจะตองเปนนํ้าสํารองไวใชในยามฤดูแลง สวนที่สาม : รอยละ 10 เปนพื้นท่ีที่เหลือ 
มีเน้ือท่ีเฉลี่ยประมาณ 2 ไร จัดเปนทีอ่ยูอาศัย ถนนหนทาง คันคูดินหรือคูคลอง ตลอดจนปลูกพืช
สวนครวัและเลี้ยงสัตว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดพระราชทานแนวพระราชดาํริอันเปนหลักปฏิบตัิสาํคญัยิ่งในการ
ดําเนนิการ คือ  

1. วิธีการนี้สามารถใชปฏบัิติไดกับเกษตรกรผูเปนเจาของที่ดิน ท่ีมีพื้นที่ดินจํานวนนอย แปลงเล็ก ๆ 
ประมาณ 15 ไร (ซึ่งเปนอัตราถือครองเนือ้ท่ีการเกษตรโดยเฉลี่ยของเกษตรกรไทย)  

2. มุงใหเกษตรกรมีความพอเพียงในการเลีย้งตัวเองได (Self Sufficiency) ในระดับชีวติที่ประหยดักอน 
โดยมุงเนนใหเห็นความสําคญัของความสามัคคีกันในทองถิ่น  

3. กําหนดจุดมุงหมายใหสามารถผลิตขาวบริโภคไดเพยีงพอทั้งป โดยยึดหลักวาการทํานา 5 ไรของ
ครอบครัวหนึง่น้ัน จะมีขาวพอกินตลอดปซึ่งเปนหลักสําคัญของทฤษฎีใหมนี้ นอกจากนี้ยังทรง
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คํานึงถึงการระเหยของน้ําในสระหรืออางเก็บน้ําลึก 4 เมตร ของเกษตรกรดวยวา ในแตละวันที่ไมมี
ฝนตกคาดวาน้ําระเหย วันละ 1 ซม. ดังนั้น เม่ือเฉลี่ยวาฝนไมตกปละ 300 วันน้ัน ระดับน้ําในสระจะ
ลดลง 3 เมตร จึงควรม ีการเติมนํ้าใหเพียงพอ เนือ่งจากน้ําเหลือกนสระเพียง 1 เมตร เทานั้น ดังนั้น 
การมีแหลงน้ําขนาดใหญเพือ่คอยเติมน้ําในสระเล็ก จึงเปรียบ เสมอืนมีแทงคน้ําใหญ ๆ ที่มีนํ้า
สํารอง ท่ีจะเตมิน้ําอางเล็กใหเต็มอยูเสมอ จะทําใหแนวทางปฏิบัตสิมบูรณขึ้น กรณขีองการทดลองที่
วัดมงคลชัยพฒันา ทรงเสนอวธิีการดังน้ี จากภาพตุมนํ้าเล็กคอืสระนํ้าที่ราษฎรขุดขึ้นตามทฤษฎี
ใหมนี้ เม่ือเกดิชวงขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ราษฎรก็สามารถ สูบนํ้ามาใชประโยชนได และหากน้ําใน
สระไมเพียงพอก็ขอรับนํ้าจากอางหวยหินขาว ซึ่งไดทําระบบสงน้ําเชื่อมตอลงมายังสระนํ้าที่ไดขุดไว
ในแตละแปลงซ่ึงจะชวยใหสามารถมีน้ําใชตลอดป ในกรณีราษฎรใชนํ้ากันมากอางหวยหินขาวกอ็าจ
มีปริมาณนํ้าไมเพียงพอ หากโครงการพฒันาลุมนํ้าปาสักสมบูรณแลว ก็ใชวิธีการสูบน้ําจากปาสักมา
พักในหนองนํ้าใดหนองน้ําหนึ่ง แลวสูบตอลงมาในอางเก็บน้ําหวยหินขาวกจ็ะชวยใหมี ปริมาณน้ํา
ใชมากพอตลอดป 

               ทฤษฎีใหมจึงเปนแนวพระราชดําริใหมที่บัดนี้ไดรับการพิสจูนและยอมรับกันอยาง กวางขวางใน
หมูเกษตรกรไทยแลววา พระราชดําริของพระองคเกิดขึน้ดวย พระอจัฉริยภาพสูงสงที่สามารถนําไปปฏิบตัิ
ไดอยางแทจรงิ ความสมบูรณพูนสุขแหงราชอาณาจักรไทย อุบตัิขึ้นในครั้งน้ีดวยพระปรีชาสามารถอันเฉียบ
แหลมของพระมหากษัตริยไทยผูมิเคยทรงหยุดนิ่งที่จะระดมสรรพกาํลังท้ังปวงเพือ่ความผาสุขของชาวไทย  

 
 

แกมลิง : ทฤษฎีการแกไขปญหาน้าํทวมอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ 
          ทฤษฎีการแกไขปญหาน้ําทวมอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามแนวทางการบริหารจัดการดานน้ํา
ทวมลน (Flood Management) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนว
พระราชดําริ แกไขปญหานํ้าทวมกรุงเทพมหานคร ไว 5 แนวทาง คอื  

• ประการแรก สรางคันก้ันน้ํา โดยปรับปรุงแนวถนนเดมิ  
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• ประการท่ีสอง จัดใหมีพื้นท่ีสีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดําริ เพือ่กันการขยายตัวของเมอืง 
และเพือ่แปรสภาพใหเปนทางระบายน้ํา เม่ือมีน้ําหลาก  

• ประการท่ีสาม ดําเนินการขุดลอกคลอง ขยายคลองทีมี่อยูเดิม และขุดใหมนอกแนวคันกั้นน้ํา  
• ประการท่ีสี ่สรางสถานที่เก็บน้ําตามจุดตาง ๆ  
• ประการท่ีหา ขยายชองทางรับน้ําที่ผานทางรถไฟและทางหลวง 

วิธีการแกไขปญหาน้าํทวมในภูมิภาคตาง ๆ คือ 
          การกอสรางคันกันน้ํา โดยการกอสรางคันดินกั้นน้ําขนานไปตามลําน้ําเพือ่ปองกัน มิใหน้ําลนตลิ่งไป
ทวมในพื้นท่ีตาง ๆ ดานในการกอสรางทางผันน้ํา เพื่อผันน้ําทั้งหมดหรือบางสวนที่ลนตลิ่งทวมลนเขามา  
ใหออกไป การปรับปรุงและตกแตงสภาพลําน้ํา เพือ่ใหนํ้าที่ทวมทะลกัสามารถไหลไปตามลําน้ําไดสะดวก 
หรือชวยใหกระแสนํ้าไหลเรว็ยิ่งขึ้น การแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ตามพระราชดาํริ "แกมลิง"  

ลักษณะและวิธีการของโครงการแกมลิง 
          ดําเนินการระบายน้าํออกจากพื้นท่ีตอนบน ใหไหลลงคลองพักน้ําขนาดใหญ ท่ีบริเวณชายทะเล เม่ือ
ระดับน้ําทะเลลดต่ํากวาระดับน้ําในคลอง ก็ทําการระบายน้ําจากคลองดังกลาว โดยใชหลักการทฤษฎีแรง
โนมถวงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาต ิสูบน้ําออกจากคลองที่ทําหนาที่ "แกมลิง" นี ้เพือ่จะไดทําให
น้ําตอนบนคอยๆ ไหลมาเองตลอดเวลา สงผลใหปริมาณน้ําทวมพื้นที่ลดนอยลง เม่ือระดับน้ําทะเลสูงกวา
ระดับน้ําในลําคลองใหทําการปดประตูระบายน้ํา โดยยึดหลักน้ําไหลลงทางเดียว (One Way Flow) หลักการ 
3 ประเด็น ที่โครงการแกมลิงจะสามารถมปีระสิทธิภาพบรรลุผลสําเรจ็ตามแนวพระราชดําริ คอื  

          การพจิารณาสถานที่ทีจ่ะทาํหนาที่เปนบอพัก และวิธีการชักนํานํ้าทวมไหลเขาสูบอพักน้ํา เสนทาง
น้ําไหลที่สะดวกตอการระบายน้ําเขาสูแหลงท่ีทําหนาทีบ่อพักน้ํา การระบายน้ําออกจากบอพักนํ้าอยาง
ตอเนือ่ง โครงการแกมลิงฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ใชคลองชายทะเลทีต่ั้งอยูริมทะเลดานจังหวัด
สมุทรปราการ ทําหนาที่เปนบอพักน้ําหรอืบอรบันํ้า โครงการแกมลิงในพื้นทีฝ่งตะวนัตกของแมน้ําเจาพระยา 
ทําหนาที่รับน้าํในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเพือ่ระบายออกทะเลดานจงัหวัดสมุทรสาคร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพือ่ใหการระบายน้ําทวมออกทะเลเรว็ขึ้นดวย
วิธีการตาง ๆ คือ โครงการแกมลิง "แมน้าํทาจีนตอนลาง" ซึ่งใชหลักการในการควบคุมน้ําในแมน้ําทาจีน  
คือ เปดระบายน้ําจํานวนมากลงสูอาวไทยเม่ือระดับน้ําทะเลต่ํา โครงการแกมลิงแมน้ําทาจีนตอนลาง จะมี
ประสิทธิภาพสมบูรณตองดําเนินการครบระบบ 3 โครงการ ดวยกัน คือ  

• โครงการแกมลิง "แมน้าํทาจนีตอนลาง"  
• โครงการแกมลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชยั"  
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• โครงการแกมลิง "คลองสุนัขหอน"  

          โครงการแกมลิงนับเปนนิมิตรหมายอันเปนสิง่ที่ชาวไทยทัง้หลายไดรอดพนจากทุกขภัยที่นําความ
เดือดรอนแสนลําเค็ญมาสูชีวติทีอ่บอุนปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชดําริอันเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการดานน้ําทวมน้ี มีพระราชดําริเพิ่มเติมวา "...ไดดําเนนิการในแนวทางทีถู่กตองแลว ขอใหรีบเรง
หาวิธปีรับปรุงและเพิม่ ประสทิธิภาพตอไป เพราะโครงการแกมลงิในอนาคตจะสามารถชวยพืน้ทีไ่ด
หลายพืน้ท่ี..." 

 
 
 

 
 

การบาํบัดน้าํเสยีตามพระราชดาํริดวย "กังหนัน้าํชัยพฒันา" 
          จากการที่สภาพแวดลอมไดเปลีย่นแปลงเกิดเปนภาวะมลพษิอันเกิดจากน้ําเนาเสียที่มี อัตรา และ
ปริมาณสูงขึ้นจนยากแกการแกไขใหบรรเทาเบาบาง   และกลบัมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึ้นน้ัน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงพระราชทานพระราชดําริใหประดิษฐเครื่องกลเติมอากาศแบบ ประหยัด
คาใชจาย สามารถผลิตขึ้นไดเองในประเทศ โดยทรงมุงหวังที่จะชวยแบงเบาภาระของรฐับาลในการบรรเทา
น้ําเนาเสียอีกทางหนึ่งดวย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมูลนิธชิยัพฒันาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
ศึกษาวิจยัสิ่งประดิษฐใหมนี้รวม กบักรมชลประทาน ซ่ึงตอมาเคร่ืองมือบําบัดนํ้าเสียนี้เปนท่ีรูจกักัน
แพรหลาย และเรียกกันวา"กังหันน้ําชัยพฒันา" 

การทดลองวจิัยเพื่อประดษิฐเคร่ืองกลเตมิอากาศในขณะนีม้ี 9 รูปแบบ คือ 

1. เคร่ืองกลเติมอากาศระบบเปาอากาศลงไปใตนํ้าและกระจายฟอง Chaipattana Aerator, Model 
RX-1  
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2. เคร่ืองกลเติมอากาศระบบเปาอากาศหมนุใตนํ้า หรือ "ชัยพฒันาซุปเปอรฟองแอร" Chaipattana 
Aerator, Model RX-3  

3. เคร่ืองกลเติมอากาศแรงดันน้ํา หรือ "ชัยพฒันาเวนจร่ีู" Chaipattana Aerator, Model RX-4  
4. เคร่ืองกลเติมอากาศระบบอัดและดูดอากาศลงใตน้ํา หรือ "ชัยพฒันาแอรเจท Chaipattana 

Aerator, Model RX-5  
5. เคร่ืองกลเติมอากาศแบบตนํ้ีาสัมผัสอากาศ หรอื "เคร่ืองตนี้ําชัยพฒันา" Chaipattana Aerator, 

Model RX-6  
6. เคร่ืองกลเติมอากาศแบบดดูและอัดนํ้าลงไปที่ใตผิวน้ํา หรือ "ชัยพฒันาไฮโดรแอร" Chaipattana 

Aerator, Model RX-7  
7. เคร่ืองมือจบัเกาะจลุินทรีย หรือ "ชัยพฒันาไบโอ" Chaipattana Bio-Filter, Model RX-8  
8. เคร่ืองกลเติมอากาศแบบกระจายน้ําสัมผสัอากาศ หรอื "น้าํพชุัยพฒันา" Chaipattana Aerator, 

Model RX-9  
9. เคร่ืองกลเติมอากาศทีผ่ิวน้าํแบบหมุนชา หรือ "กังหนัน้าํชัยพฒันา" Chaipattana Aerator, Model 

RX-2  

          เครื่องกลเติมอากาศตางๆนี ้ไดนํามาติดตั้งใชงานกับระบบบาํบัดน้ําเสียตามสถานที่ตางๆ ตั้งแต
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2532 และไดมีการปรับปรุงตลอดเวลา  เพือ่ใหบรรลุเปาหมายที่จะใหมีการบําบัดนํ้า
เสียอยางมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใชงาน ประหยัดคาใชจาย และบํารุงรักษาไดงาย ตลอดจนมีอายุการ
ใชงานที่ยาวนาน     การดําเนินงานในขณะน้ีไดผลดีเปนท่ีนาพอใจ ทําใหน้ําใสสะอาดขึ้น ลดกลิ่นเหม็นลง
ไดมากและมีปริมาณออกซเิจนในน้ําเพิ่มขึ้น บรรดาสัตวนํ้า อาทิเตา ตะพาบน้ํา และปลา สามารถอยูอาศัย
ไดอยางปลอดภัย ตลอดจนสามารถบําบัดความสกปรกในรูปของมลสารตาง ๆ ใหลดต่ําลง ไดตามเกณฑ
มาตรฐานที่กาํหนด ปจจบัุนมีหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ไดรองขอใหมูลนิธิชัยพฒันาเขาไป
ชวยเหลือในการบําบัด นํ้าเสียอยางเรงดวนเปนจํานวนมากเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เคร่ืองกลเติม
อากาศ "กังหนัน้าํชัยพฒันา" ไดรับการพจิารณาและทูลเกลา ฯ ถวายสิทธิบตัรในพระปรมาภิไธย นับเปน
สิ่งประดิษฐเคร่ืองกลเติมอากาศเครือ่งท่ี 9 ของโลกทีไ่ดรับสิทธบิัตร และเปนครั้งแรกที่ไดมีการรับจด
ทะเบียนและออกสิทธิบตัรใหแกพระบรมราชวงศดวย จึงนับไดวาเปน "สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษตัริยพระองคแรกในประวตัศิาสตรชาติไทยและเปนคร้ังแรกของโลก" นอกจากน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหงชาตไิดประกาศใหกังหันน้ําชัยพฒันาไดรับรางวัลที ่1 ประเภทรางวัลผลงานคิดคน
หรือสิ่งประดษิฐซ่ึงเปนประโยชนแกประเทศชาต ิประจาํป 2536 และทูลเกลา ฯ ถวายรางวลันี้แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอีกวาระหน่ึง  
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หลักการและวิธีการทาํงานของกังหนัน้าํชัยพฒันา 
          กังหันนํ้าชัยพฒันาเปนเคร่ืองกลเติมอากาศแบบทุนลอย สามารถปรับตวัขึ้นลงได ตามระดับขึ้นลง
ของผวิน้ํา ในแหลงน้ําเสีย มีสวนประกอบสําคัญคอื  

1. โครงกังหันนํ้ารูป 12 เหลี่ยม  
2. ซองบรรจุน้ําติดตั้งโดยรอบ จํานวน 6 ซอง รูซองน้ําพรุนเพือ่ใหนํ้าไหลกระจายเปนฝอย  
3. ซองน้ําจะถูกขับเคลือ่นใหหมุนโดยรอบดวยเกียรมอเตอร ซ่ึงทําใหการหมุนเคลื่อนที่ของซองน้ํา  

วิดตักนํ้าดวย ความเร็ว สามารถวิดน้ําลกึลงไปจากใตผิวน้ําประมาณ 0.50 เมตร ยกนํ้าสาดขึ้นไป
กระจายเปนฝอยเหนอืผิวน้าํ ไดสูงถึง 1 เมตร ทําใหมีพื้นท่ีผวิสัมผสัระหวางนํ้ากบัอากาศมากและ
สงผลใหออกซิเจนสามารถละลายเขาไปในน้ํา ไดอยางรวดเร็ว  

4. ในขณะท่ีน้ําเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศแลวตกลงไปยังผิวน้ําน้ัน จะกอใหเกิด
ฟองอากาศ จมตามลงไปใตผิวน้ําดวย ในขณะท่ีซองน้ํากําลังเคลือ่นท่ีลงสูผิวน้ําแลวกดลงไปใตผวิ
นํ้านั้น จะเกิดการอัดอากาศภายในซองน้าํ ภายใตผิวน้าํ จนกระทั่งซองนํ้าจมน้ําเตม็ที่ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการถายเทออกซเิจนไดสงูขึ้น หลังจากนั้นน้ําที่ไดรับการเติมอากาศแลวจะเกิดการ
ถายเทของนํ้าเคลือ่นทีอ่อกไปดวยการผลักดันของซองนํ้า รวมทั้งการโยกตัวของทุนลอยในขณะ
ทํางานสามารถผลักดันนํ้าใหเคลือ่นที่ผสมผสานออกซเิจนเขากับน้ําในระดับ ความลึกใตผวิน้ําได
เปนอยางดีอีกดวย จึงกอใหเกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการทํา
ใหเกิดการไหลของน้ําเสียไปตามทิศทางที่กําหนดโดยพรอมกัน เครือ่งกลนี้สามารถที่จะบําบัดน้ํา
เสียที่มีความสกปรก (BOD) 250 มิลลกิรัมตอลิตร ไดวันละ 600 ลูกบาศกเมตร ทําใหมี
ประสิทธิภาพในการลดคา BOD ไดสูงกวา 90 เปอรเซนต และสิ้นเปลืองคาใชจายนอยมาก โดยเสีย
คาใชจายเพียงลูกบาศกเมตรละ 96 สตางคคิดเปนจํานวนความสกปรกในหนวยกิโลกรัม BOD  
เสียคาใชจาย 3.84 บาทเทานั้น  
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ทฤษฎีการปองกันการเส่ือมโทรมและพงัทลายของดินโดยหญาแฝก 
             ทฤษฎีการปองกันการเสือ่มโทรมและพงัทลายของดินโดยหญาแฝก พืชจากพระราชดําริ : 
กําแพงที่มีชวีติในการอนุรักษและคืนธรรมชาติสูแผนดนิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงตระหนักถึง
สภาพปญหาการชะลางพังทลายของดินและการสูญเสยีหนาดินที่อุดมสมบูรณ จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ  
“หญาแฝก” ซึ่งเปนพชืพื้นบานของไทย ท่ีมีคุณสมบัตพิิเศษในการชวยปองกันการชะลางพังทลายของหนา
ดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดิน ซึ่งมีวิธกีารปลูกแบบงาย ๆ  เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเองโดยไม
ตองใหการดูแลหลังการปลกูมากนัก ทั้งประหยัดคาใชจายกวาวธิีอื่น ๆ อีกดวย จงึไดพระราชทาน
พระราชดําริใหดําเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญาแฝก ลักษณะของหญาแฝก หญาแฝกมีชื่อสามัญ 
เปนภาษาอังกฤษวา Vetiver Grass มีดวยกัน 2 สายพันธุ คือ หญาแฝกดอน (Vetiveria nemoralis A. 
Camus) และหญาแฝกหอม (Vetiveria zizanioides Nash) เปนพชืที่มีอายุไดหลายป ขึ้นเปนกอแนน  
มีใบเปนรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลม ยาว 35-80 ซม. มีสวนกวาง 5-9 มม. หญาแฝกจะมีการ
ขยายพันธุทีไ่ดผลรวดเรว็ โดยการแตกหนอ จากลําตนใตดิน ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและราก 
ออกในสวนของกานชอดอกได เม่ือหญาแฝกโนมลงดินทําใหมีการเจริญเติบโตเปนกอหญาแฝกใหมได  
 
การใชประโยชนจากหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดนิและน้าํ  

1. การปลูกเปนแถวตามระดับขวางความลาดชัน เพือ่ชะลอความเรว็ของนํ้า และดักตะกอนดิน สวนน้ํา
จะไหลซึมลงไปสูดินชั้นลางไดมากขึ้น เปนการเพิ่ม ความชุมชื้นในดิน สวนรากหญาแฝกจะหยัง่ลึก
ลงไปในดินอาจถึง 3 เมตร ซ่ึงสามารถยึดดินปองกันการพังทลายได  

2. การปลูกเพือ่แกปญหาการพังทลายของดินเปนรองน้ําลึก  
3. การปลูกในพืน้ที่ที่มีความลาดชัน โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต ใหปลูกหญาแฝกเปนแนวร้ัว

บริเวณคันคูขอบเขา หรอืรมิขั้นบันไดดินดานนอก โดยควรปลูกเปนแถวตามแนวขวางความลาดเท
ในตนฤดูฝน  

4. การปลูกเพือ่การอนุรักษความชุมช้ืนในดิน โดยปลูกแถวหญาแฝกขนานไปกับแถวของไมผล ปลูก
แบบวงกลมรอบไมผล และปลูกแบบครึ่งวงกลมหงายรับนํ้าฝน  

5. การปลูกเพือ่ปองกันการเสยีหายของขั้นบันไดดินหรือคันคูรับน้ํารอบเขา  
6. การปลูกเพือ่ปองกันตะกอนดินทับถมลงสูคลองสงนํ้า ระบายนํ้า อางเก็บนํ้าในไรนาตลอดจนปลูก

รอบสระ หรอืปลูกเปนแถวขนานไปกับแมน้ํา ลําคลองเพือ่กรองตะกอนดิน  
7. การปลูกเพือ่ฟนฟูท่ีดินเสือ่มโทรม  
8. การปลูกเพือ่ปองกันการพงัทลายของไหลถนนทีล่าดชนัสูง โดยปลูกหญาแฝกเพือ่ยึดดินและ

เบี่ยงเบนทางน้ําไหลบริเวณไหลทางและปลูกขวางแนวลาดเทเพื่อปองกันการพงัทลายและเลือ่นไหล
ของดิน  
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9. การปลูกในพืน้ที่ดินดาน รากหญาแฝกสามารถหยั่งลึกลงไปในดินดาน ทําใหดินแตกรวนขึ้น และ
หนาดินจะมีความชื้นเพิ่มขึน้  

10. การปลูกเพือ่ปองกันการปนเปอนของสารพษิในแหลงน้ํา รากหญาแฝกจะเปนกําแพงกักกั้นดินและ
สารพษิท่ีปะปนมากับน้ําไมใหไหลลงสูแหลงน้ําเบือ้งลางและรากยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุ
โลหะหนักและสารเคมีบางอยางไดดีกวาพืชชนิดอื่น  

 

 

ประโยชนเอนกประสงคอ่ืน ๆ ของหญาแฝก  

• ปลูกหญาแฝกบนคันนา เพือ่ใหคันนาคงสภาพอยูไดนาน  
• ปลูกหญาแฝกเพือ่ใชประโยชนมุงหลังคา ตับหลังคาทีทํ่าจากหญาแฝกสามารถผลิตจําหนายได สวน

รากที่มีความหอมนั้นคนไทยรุนเกาเคยนาํมาแขวนในตูเสือ้ผา    ทําใหมีกลิ่นหอมและชวยไลแมลงที่
จะทําลายเสือ้ผาได  

• หญาแฝกมีสรรพคุณชวยขบัลมในลําไส แกอาการทองอืดเฟอ และแกไขได สวนรากสามารถนํามา
สกัดทํานํ้ามันที่มีประโยชนและคุณคาทางการคาได อาทิเชน ฝรั่งเศสผลิตน้ําหอมจากรากหญาแฝก 
ช่ือ “Vetiver”  

               จากการดําเนินงานที่ทุกหนวยงานไดรวมมือกันใหเปนไปตามพระราชดําริ ทําใหมีผลการศึกษา
และการปฏิบตัิไดผลอยางชัดเจน จนเปนที่ยอมรับจากธนาคารโลกวา “ประเทศไทยทาํไดผลอยางเตม็ที่
และมีประสทิธิภาพยอดเยี่ยม” เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 International Erosion Control 
Association(IECA) ไดมีมติถวายรางวัลThe International Erosion Control Association’s 
International Merit Award แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในฐานะที่ทรงเปนแบบอยางในการนําหญา
แฝกมาใชในการอนุรักษดินและนํ้า และเม่ือวันที ่30 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ผูเชี่ยวชาญเรื่องหญาแฝกเพื่อการ
อนุรักษดินและน้ําแหงธนาคารโลก ไดนําคณะเขาเฝาทูลละอองธลุพีระบาททลูเกลา ฯ ถวายแผนเกียรติบตัร
เปนภาพรากหญาแฝกชุบสําริด ซ่ึงเปนรางวัลสดุดีพระเกียรตคิุณ (Award of Recognition) ในฐานะที่ทรง
มุงม่ันในการพฒันาและสงเสริมการใชหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา และผลการดําเนินงานหญาแฝกใน
ประเทศไทยไดรับการตพีิมพเผยแพรไปท่ัวโลก ความอุดมสมบูรณ ของผืนแผนดนิที่กลับคืนมาน้ี เปนเพราะ
พระวิริยะอตุสาหะและพระปรีชาญาณอันยาวไกลแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทีท่รงศกึษา
วิเคราะหเพือ่หาหนทางในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศไทยที่กําลังถูก
ทําลายไปอยางรวดเร็วท้ังนี้เพือ่ความมั่งคั่งสมบูรณพูนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
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เสนทางเกลอื 
          จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นท่ีตาง ๆ ทางภาคเหนือและ
ภาคอีสาน  พบวาปญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดโรคคอพอกมีเปนจํานวนมาก และมีราษฎรขอรบัการ
รักษาจากคณะแพทยหลวงที่ตามเสดจ็อยูเสมอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงสนพระราชหฤทัย เกี่ยวกับการ แกไขโรคขาดสารไอโอดีนเปนอยางมาก เม่ือวันท่ี 
9 มีนาคม พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงเสด็จไปเยีย่มชมกิจกรรมของวทิยาลยัเทคนิค 
เชียงใหม ซึ่งไดทอดพระเนตรเห็นการสาธิตการทํางานของเครือ่งผสมเกลือไอโอดีน ซึ่งทางมหาวิทยาลัย
เทคนิคไดผลติขึ้นและนอมเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ เพื่อพระราชทานใหแกจังหวัดตาง ๆ 
ในภาคเหนือท่ีราษฎรกําลงัประสบปญหาของการขาดสารไอโอดีน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได
พระราชทานพระราชดํารัสวา  
"...ใหพิจารณาแกไขปญหาของการขาดสารไอโอดีนของราษฎรโดยสํารวจในแตละพืน้ที่ถงึปญหา
และความตองการของเกลือซ่ึงแตละทองถ่ินท่ีจะมปีญหาและความตองการไมเหมือนกนัโดยเฉพาะ
ตองสํารวจเสนทางเกลือวาผลิตมาจากแหลงใด ก็นาท่ีจะนาํเอาไอโอดีนไปผสมกับผลิตตนทาง
เกลือเสียเลยทีเดียว..."  วิธีการดําเนนิการตามแนวพระราชดําริ "เสนทางเกลือ"  

1. ศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนสารไอไอดีน โดยการคนหา "เสนทางเกลอื" ตั้งแต
แหลงผลิตจนถึงผูบริโภค  

2. นําไอโอดีนไปผสมที่แหลงผลิตหรอืแหลงจัดจําหนายโดยเติมใหฟรีกอน หากภายหลังพอคาและเกิด
เอกชนเกิดศรัทธาสมทบก็สามารถทําได  
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3. บางทองท่ีที่ไมอาจเติมไอโอดีนที่แหลงตนทางได ทรงแนะนําวาควรนําเคร่ืองผสมไอโอดีนไปบรกิาร
ในลักษณะ หนวยบริการเคลื่อนท่ีเขาไปในหมูบานตาง ๆ  

4. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงกําหนดใหอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอตนแบบใน
การศึกษาแกไข ปญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนวามี "เสนทางเกลือ" มาจากแหลงใดผลการ
สํารวจ "เสนทางเกลือ" ตั้งแต เดือนเมษายน 2536 สรุปไดวา - เกลอืผสมไอไอดนีสวนใหญเปน
เกลือปน- เกลอืท่ีไมผสมสารไอโอดีนเพิ่มเขาไปจะมีทั้งเกลือปนและเกลือเมล็ด  

 

 
 

ทฤษฎี "แกลงดิน" อันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ

                    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธวิาส  ในป 
พ.ศ. 2524 ทรงพบวา  หลงัจากมีการชักน้ําออกจากพืน้ท่ีพร ุ  เพื่อจะไดมีพื้นที่ใชทําการเกษตรและเปนการ
บรรเทาอุทกภัยน้ัน ปรากฎวาดินในพื้นที่พรุแปรสภาพเปนดินเปรีย้วจัด ทําใหเพาะปลูกไมไดผล จึงมี
พระราชดําริใหสวนราชการตาง ๆ พจิารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นทีพ่รุท่ีมีน้ําแชขังตลอดปใหเกิด
ประโยชน ในทางการเกษตรมากที่สุดและใหคํานึงถึงผลกระทบตอระบบนิเวศนดวย การแปรสภาพเปนดิน
เปรี้ยวจัด เนือ่งจากดินมีลกัษณะเปนเศษอินทรียวตัถหุรือซากพชืเนาเปอย อยูขางบนและมีระดับความลึก 
1-2 เมตร เปนดินเลนสีเทาปนน้ําเงิน ซ่ึงมีสารประกอบกํามะถัน ที่เรียกวา สารประกอบไพไรท (Pyrite : 
FeS2) อยูมาก ดังน้ัน เม่ือดินแหง สารไพไรทจะทําปฏิกิริยากับอากาศปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา ทําให
ดินแปรสภาพเปนดินกรดจดัหรือเปรี้ยวจดั ศูนยศึกษาการพฒันาพิกลุทองอันเน่ือง มาจากพระราชดําริ จึง
ไดดําเนินการสนองพระราชดําริโครงการ "แกลงดนิ" เพือ่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเปนกรดของดิน เร่ิม
จากวธิีการ "แกลงดนิใหเปร้ียว" ดวยการทําใหดินแหงและเปยกสลบักันไป เพือ่เรงปฏิกิริยาทางเคมีของ
ดิน ซึ่งจะไปกระตุนใหสารไพไรททําปฏิกริิยากับออกซิเจนในอากาศ ปลดปลอยกรดกํามะถันออกมา ทําให
ดินเปนกรดจดัจนถึงขั้น "แกลงดนิใหเปร้ียวสุดขีด" จนกระท่ังถึงจดุที่พืชไมสามารถเจริญงอกงามได 
จากน้ันจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกลาวใหสามารถปลกูพืชได วิธีการแกไขปญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนว
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พระราชดําริ มีดังน้ี ควบคุมระดับน้ําใตดิน เพื่อปองกนัการเกิดกรดกํามะถัน จึงตองควบคุมน้ําใตดินใหอยู
เหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรทอยูเพื่อมิใหสารไพไรททําปฏิกิริยากบัออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ  
 

 

 

การปรบัปรงุดิน มี 3 วิธีการ ตามสภาพของดนิและความเหมาะสม คือ  

1. ใชนํ้าชะลางความเปนกรด เม่ือลางดินเปรี้ยวใหคลายลงแลวดินจะมีคา pH เพิ่มขึน้อีกทั้งสารละลาย
เหล็กและอลูมิน่ัมที่เปนพษิเจือจางลงจนทาํใหพืชสามารถเจรญิเตบิโตไดดี โดยเฉพาะถาหากใชปุย
ไนโตรเจนและฟอสเฟตก็สามารถใหผลผลิตได  

2. การใชปูนผสมคลุกเคลากบัหนาดิน เชน ปูนมารล ปูนฝุนซ่ึงปริมาณของปูนท่ีใชขึ้นอยูกบัความ
รุนแรงของความเปนกรดของดิน  

3. การใชปูนควบคูไปกับการใชน้ําชะลางและควบคุมระดับนํ้าใตดิน เปนวิธีการ ที่สมบูรณที่สุดและใช
ไดผลมากในพื้นที่ซึ่งดินเปนกรดจัดรุนแรง และถูกปลอยทิ้งเปนเวลานาน  

การปรบัสภาพพืน้ที่ มีอยู 2 วิธี คือ การปรับระดบัผิวหนาดนิ ดวยวิธีการ คือ  

• ปรับระดับผวิหนาดินใหมีความลาดเอยีง เพือ่ใหน้ําไหลไปสูคลองระบายน้ํา  
• ตกแตงแปลงนาและคันนาใหม เพื่อใหเก็บกักน้ําและระบายนํ้าออกไปได  
• การยกรองปลกูพืช สําหรับพืชไร พืชผัก ไมผล หรอืไมยืนตนท่ีใหผลตอบแทนสูง ถาใหไดผลตองมี

แหลงน้ําชลประทานเพื่อขังและถายเทน้ําไดเม่ือน้ําในรองเปนกรดจัด การยกรองปลูกพชืยืนตนหรือ
ไมผล ตองคํานึงถึงการเกิดนํ้าทวมในพื้นท่ีนั้น หากมีโอกาสเสี่ยงสูงก็ไมควรทํา หรืออาจยกรองแบบ
เตี้ย ๆ พืชทีป่ลูกเปลีย่นเปนพืชลมลุกหรอืพืชผัก และควรปลูกเปนพืชหมุนเวียนกับขาวได  

วิธีการปรบัปรุงดินเปร้ียวจัดเพื่อการเกษตร  
1. เพื่อใชปลกูขาวเขตชลประทาน  

• ดินที่มีคา pH นอยกวา 4.0 ใชปูนอตัรา 1.5 ตัน/ไร  
• ดินที่มีคา pH ระหวาง 4.0-4.5 ใชในอตัรา 1 ตัน/ไร 

เขตเกษตรน้าํฝน  



 

พระอัจฉริยภาพดานผูนําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ                                                      นาวาอากาศโท สุพรหม  ทําจะดี 
 

37

• ดินที่มีคา pH นอยกวา 4.0 ใชปูนในอัตรา 2.5 ตัน/ไร  
• ดินที่มีคา pH ระหวาง 4.0-4.5 ใชปูนอตัรา 1.5 ตัน/ไร 

ข้ันตอนการปรบัปรงุดนิเปร้ียว  
          หลังจากหวานปูนใหทําการไถแปร และปลอยน้ําใหแชขังในนาประมาณ 10 วัน จากนั้นระบายน้ํา
ออกเพื่อชะลางสารพิษ และขังน้ําใหมเพือ่รอปกดํา  
 

2. เพื่อใชปลกูพืชลมลุก  
     การปลูกพืชผัก มีวิธีการ คือ   ยกรอง กวาง 6-7 เมตร คูระบายนํ้ากวาง 1.5 เมตร และลึก 50 ซม. 

• ไถพรวนดินและตากดินท้ิงไว 3-5 วัน  
• ทําแปลงยอยบนสันรอง ยกแปลงใหสูง 25-30 ซม. กวาง 1-2 เมตร เพือ่ระบายน้ําบนสันรองและเพื่อ

ปองกันไมใหแปลงยอยแฉะเม่ือรดน้ําหรอืเม่ือมีฝนตก  
• ใสหินปูนฝุนหรือดินมารล 2-3 ตัน/ไร คลกุเคลาใหเขากับดิน ทิ้งไว 15 วัน  
• ใสปุยหมักหรือปุยอินทรีย 5 ตัน/ไร กอนปลูก 1 วัน เพือ่ปรับปรุงดิน 

การปลูกพืชไรบางชนิด กระทําได 2 วิธ ีคือ  
         แบบยกรองสวนและแบบปลกูเปนพืชครั้งท่ี 2 หลังจากการทํานา  
         การปลูกพืชไรแบบยกรองสวนมวีิธีเตรียมพื้นที่เชนเดียวกับการปลูกพืชผกั  
         การปลูกพืชไรหลังฤดูทํานา ซึ่งอยูในชวงปลายฤดูฝน  
        การเตรยีมพื้นท่ีตองยกแนวรองใหสงูกวาการปลูกบนพื้นที่ดอน 10-20 ซม. เพือ่ปองกันไมใหนํ้าแชขัง
ถามีฝนตกผิดฤดู ถาพื้นที่นัน้ไดรับการปรบัปรุง                         โดยการใชปูนมาแลว คาดวาคงไม
จําเปนตองใชปูนอีก  

3. เพื่อปลูกไมผล  

1. สรางคันดินกั้นน้ําลอมรอบแปลงเพื่อปองกันนํ้าขัง และติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกตาม
ตองการ  

2. ยกรองปลูกพชืตามวธิีการปรับปรุงพื้นท่ีที่มีดินเปร้ียวจัดเพื่อปลูกไมผล  
3. นํ้าในคูระบายน้ําจะเปนน้ําเปรี้ยว ตองระบายออกเมือ่เปรี้ยวจัด และสูบน้ําจืดมาแทน ชวงเวลาถาย

นํ้า 3-4 เดือนตอคร้ัง  
4. ควบคุมระดับน้ําในคูระบายนํ้า ไมใหต่ํากวาชั้นดินเลน ท่ีมีสารประกอบไพไรท เพือ่ปองกันการ

เกิดปฏิกิริยาที่จะทําใหดินมีความเปนกรดเพิ่มขึ้น  
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5. ใสปูน อาจเปนปูนขาว ปูนมารล หรอืหินปูนฝุน โดยหวานทั่วทั้งรองท่ีปลูกอัตรา 1-2 ตัน/ไร  
6. กําหนดระยะปลูกตามความเหมาะสมของแตละพืช  
7. ขุดหลุม กวาง ยาว และลึก 50-100 ซม. แยกดินชั้นบนและดินชั้นลาง ท้ิงไว 1-2 เดือน เพื่อฆาเชื้อ

โรค เอาสวนท่ีเปนหนาดินผสมปุยคอกหรือปุยหมักหรอืบางสวนของดินชั้นลางแลวกลบลงไปใน
หลุมใหเต็ม ใสปุยหมัก 1 กก./ตน โดยผสมคลุกเคลาใหเขากับปูนในอัตรา 15 กก./หลุม  

8. ดูแลปราบวชัพืช โรค แมลง และใหน้ําตามปกต ิสําหรับการใชปุยบํารุงดินขึ้นกับความตองการและ
ชนิดของพืชทีจ่ะปลูก  

 
 

ทฤษฎีวาดวยการพฒันาทรพัยากรแหลงน้าํในบรรยากาศ " ฝนหลวง " 
                    ในป พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินเพือ่ทรงเยี่ยม  
พสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยานบริเวณเทือกเขาภูพานทรงสังเกตวา มีปริมาณเมฆมากปกคลุม
เหนือพื้นที่ระหวางเสนทางบิน แตไมสามารถรวมตวัจนเกิดเปนฝนตกได ทั้งที่เปนชวงฤดูฝน และทรงพบ
เห็นวาหลายแหงประสบปญหา พื้นดินแหงแลง ขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูเพาะปลูก เกษตรกรมักประสบความเดอืดรอนจากภาวะฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง    
ในระยะวิกฤตขิองพืชผล ทําใหผลผลติต่าํ  หรืออาจไมมีผลผลิตเลย และอาจทําให ผลผลิตท่ีมีอยูเสียหายได 
จึงเปนความเดือดรอนอยางสาหัส  และกอใหเกิดความสูญเสีย ทางเศรษฐกจิ แกเกษตรกรอยางใหญหลวง 
นอกจากนีค้วามตองการใชนํ้ามีมากขึ้น เพราะการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมเกษตรกรรม และการ
เพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งมีผลใหปริมาณนํ้าตนทุนจากทรัพยากรน้ําที่มีอยู  ไมเพยีงพอ ซ่ึงเห็นไดชัดจาก
ปริมาณ นํ้าในเขื่อนภูมิพลที่ลดลงอยางนาตกใจ ดวยสายพระเนตรที่ยาวไกล และทรงความอจัฉริยะของ
พระองคดวยคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร ทรงสังเกต วิเคราะหขอมูลในขั้นตน และไดมีพระราชดําริ 
ครั้งแรก ในป พ.ศ. 2498 แกหมอมราชวงศเทพฤทธิ ์เทวกุล   วาจะทรงคนหา วิธกีารที่จะทําใหเกิดฝนตก
นอกเหนือจากที่จะไดรับจากธรรมชาติโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกต กับทรพัยากร ท่ีมีอยูให
เกิดมีศักยภาพของการเปนฝนใหได "ฝนหลวง" หรือ"ฝนเทียม" จึงกําเนิดขึ้นโดยประยุกตผลการวิจยั
คนควาทางวชิาการดานฝนเทียมของประเทศตางๆ เชน สหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอล ภายใต
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การพระราชทานขอแนะนําจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางใกลชิดพรอมกนันี้ไดมีการจัดตั้ง 
"สํานักงานปฎิบตัิการฝนหลวง" ขึ้น เพือ่รับผิดชอบการดําเนินงานฝนหลวงในระยะตอ มาจนถึงปจจุบัน 
พระบรมราโชบายในการพฒันาโครงการพระราชดําริ "ฝนหลวง"  
                  ทรงเนนความจําเปนในดานพฒันาการ และปรับปรุงวธิีการทําฝนในแนวทางของการ
ออกแบบการปฏิบัติการ การ ติดตามและประเมินผลทีเ่ปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรมากขึน้ ตลอดจน
ความเปนไปไดในการใชประโยชน ของเครื่องคอมพวิเตอร เพือ่ศึกษารูปแบบเมฆและการปฏบิติัการทําฝน
ใหบรรลตุามวตัถุประสงคของโครงการ   ทรงย้ําถึงบทบาทของการดัดแปรสภาพอากาศ  หรือการทําฝนวา
เปนองคประกอบทีส่ําคัญอนัหน่ึงในกระบวน การจัดการทรัพยากรแหลงนํ้า ทรงเนนความรวมมือ
ประสานงานของหนวยงาน  และสวนราชการที่เก่ียวของท่ีจะเปนกุญแจสําคัญในอนัที่จะทํา ใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการได  พระบาทสมเด็จ  พระเจาอยูหัว ทรงวิเคราะหการทําฝนหลวงวามี 3 ขั้นตอน 
คือ  

1. ขั้นตอนที ่1 กอกวน เปนการกระตุนใหเมฆรวมตัวเปนกลุมแกน เพือ่ใชเปน แกนกลางในการสราง
กลุมเมฆฝนในระยะตอมา สารเคมีที่ใช ไดแก แคลเซยีมคลอไรด แคลเซียมคารไบด แคลเซียมออก
ไซด หรือสารผสมระหวาง เกลือแกงกับสารยูเรีย หรือสารผสม ระหวางสารยูเรียกับแอมโมเนียม 
ไนเตรท ซึ่งสารผสมดังกลาวน้ีจะกอใหเกดิกระบวนการกลั่นตวัของไอน้ําในอากาศ  

2. ขั้นตอนที ่2 เลี้ยงใหอวน ขัน้ตอนน้ีใชสารเคมี คอื เกลอืแกง สารประกอบสูตร ท.1 สารยูเรีย สาร
แอมโมเนียไนเตรท นํ้าแข็งแหง และอาจใชสารแคลเซยีมคลอไรดรวมดวยเพื่อเปนการเพิ่มแกนเม็ด
ไอน้ํา (Nuclii) ใหกลุมเมฆฝน มีความหนาแนนมากขึ้น  

3. ขั้นตอนที ่3 โจมต ีสารเคมีที่ใชในขั้นตอนนี้เปนสารเยน็จัด คือซิลเวอรไอโอได น้ําแข็งแหง เพื่อทํา
ใหเกิดภาวะความไมสมดุลมากที่สุด ซึ่งจะเกิดเปนเม็ดน้ํา ที่มีขนาดใหญมาก และตกกลายเปนฝน
ในที่สุด อยางไรก็ดี ทุกขั้นตอนจะตองอาศัยความรูและประสบการณในการตัดสินใจท่ีจะเลอืกใช
สารเคมีในปรมิาณที่พอเหมาะ ทั้งน้ีจะตองคํานึงถึงสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศ ทิศทางและ
ความเร็วของลม ตลอดจนกําหนดบริเวณหรือแนวพกิัด ทีจ่ะโปรยสารเคมี  

บทบาท "ฝนหลวง" วนันี ้ 
1. เพือ่แกไขปญหาขาดแคลนน้ําในการเกษตรในชวงที่เกดิภาวะฝนแลงหรือฝนทิ้งชวงยาวนานเพือ่

เพิ่มปริมาณน้าํ ใหกับพื้นท่ีลุมรับน้ําของแมน้ําสายตางๆ ที่มีปริมาณน้ําตนทุนลดนอยลง  
2. เพือ่แกปญหาการขาดแคลนน้ําเพือ่การอปุโภคบริโภค เสริมสรางเสนทางคมนาคมทางน้ํา เปนการ

เพิ่มปริมาณน้าํโดยเฉพาะในบริเวณแมนํ้าที่ต้ืนเขินใหสามารถใชเปนเสน ทางคมนาคมได  
3. เพือ่ปองกันและบําบัดภาวะมลพิษของสิง่แวดลอม "ฝนหลวง" ไดบรรเทาภาวะแวดลอมเปนพษิอัน

เกิดจากการระบาย น้ําเสีย และขยะมูลฝอยลงสูแมน้ําเจาพระยา ปริมาณน้ําจากฝนหลวงจะทําให
ภาวะมลพษิจากน้ําเสียเจอืจางลง  
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4. เพือ่เพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลและเขือ่นสิริกิติเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟา 

ฝนหลวงในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวความคดิใหทําการศกึษาวจิัยพฒันา
ฝนหลวงหลายประการ คือ  

1. สรางจรวดฝนเทียมบรรจุสารเคมีจากพื้นดินเขาสูเมฆหรือยิงจากเครื่องบิน  
2. การใชเครือ่งพนสารเคมีอดัแรงกําลังสูงจากยอดเขาสูฐานของกอนเมฆโดยตรง เพือ่ชวยใหเมฆที่

ลอยปกคลุมอยูเหนือยอดเขาสามารถรวมตัวหนาแนน จนเกิดฝนตกลงสูบริเวณภูเขาหรือพื้นท่ีใตลม
ของภูเขา 

 

 
บาํบัดน้าํเสียโดยธรรมชาติ 

                   หลักการบําบัดนํ้าเสียโดยวิธธีรรมชาติแบบบอผึ่ง หรือบอตกตะกอน และระบบบอบําบัดน้ํา
เสีย (Oxidation Pond, Sedimental Pond and Lagoon Treatment) ตามแนวทฤษฎีการพฒันาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ แหลมผักเบี้ย 
พระราชดาํริระบบบอบาํบัดน้าํเสียและวชัพืชบาํบดั (Lagoon Treatment and Grass Filtration) 
                   โครงการวิจยัและพฒันาสิง่แวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูท่ีตําบล
แหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เปนโครงการศึกษาวิจยั วิธีการบาํบัดน้ําเสีย กาํจัดขยะมลู
ฝอยและการรกัษาสภาพปาชายเลนดวยวธิีธรรมชาต ิตามแนวพระราชดําริที่มีสาระสําคัญสรุปไดวา ปญหา
ภาวะมลพษิมีผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมของชุมชนเปนอยางมาก สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คอื ชุมชนเมือง
ตางๆ ยังขาดระบบบําบัดนํ้าเสียและการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีพระราชกระแสวา"...ปญหาสําคญัคือ เรือ่งสิ่งแวดลอม เรื่องน้าํเสียกับขยะ ได ศึกษา
มาแลวเหมือนกันทําไมยากนัก ในทางเทคโนโลยีทําไดและในเมืองไทยเองก็ทําได...ทําไดแตท่ีที่ทํา
นัน้ตองมท่ีีสกั 5,000 ไร... ขอใหผูเชี่ยวชาญตาง ๆ มาชวย รวมกันทํา ทําไดแน..."  
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                   จากการศึกษาวิเคราะหเบื้องตนมากอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนานมาแลว นี่เอง 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหสํานักงาน กปร. และกรมชลประทานรวมกัน ศึกษาแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม พรอมกับสํารวจพื้นที่ดําเนินการพบวาบริเวณ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุร ีมีพื้นที่ท้ังสิ้น 1,135 ไร ซึ่งเปนพืน้ที่สาธารณประโยชน ไมมีปญหาดานเวนคืนที่ดินแตอยางใด เม่ือ
คณะทํางานนําผลการศึกษาในการจัดทําโครงการขึ้นกราบบังคมทลู ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เห็นดวยกับ
รูปแบบและแนวความคิดดงักลาว สํานักงาน กปร. และกรมชลประทาน จึงรวมกนัจัดทําแผนปฏิบัติการ
โครงการ ฯ ขึน้ทูลเกลา ฯ ถวาย และทรงพระกรุณา โปรดเกลา ฯ ใหดําเนินการตามแผนงานดังกลาวได 
การสนองพระราชดําริในโครงการนี้มีหนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย มูลนิธิชยัพฒันา สํานักงาน กปร. 
กรมชลประทาน กรมปาไม กรมประมง เปนตน  

1. เร่ิมดวยเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดําเนินการสรางทอระบายรวบรวมนํ้าเสีย (Combine Waste Water 
System) สงน้ําเสียไปยังสถานีสูบน้ําเสียท่ีคลองยาง ท่ีจุดนี้จะทําหนาที่เปนบอดักขยะ เปนบอ
ตกตะกอนขั้นตนที่สามารถลดคาความสกปรกไปไดถึง 40 %  

2. ระบบการบําบัดน้ําเสีย มีการสูบน้ําเสียจากคลองยางสงไปตามทอเปนระยะทางถึง 18 กิโลเมตร เขา
สูระบบบําบัดน้ําเสียท่ีตําบลแหลมผักเบ้ีย ซ่ึงดําเนินการพรอมกัน 2 ระบบ คือ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
และระบบกําจดัขยะ  

ระบบบาํบัดน้าํเสยี แบงออกเปน  

• ก. ระบบบําบดัหลัก ประกอบดวย ระบบบําบัดนํ้าเสีย (Lagoon Treatment) มีจํานวน 5 บอ ในพื้นที ่
95 ไร น้ําเสียจะไหลเขาตามระบบน้ําลน ดังนี้คือ - บอตกตะกอน (Sedimentation Pond) - บอ
บําบัด 1- 3 (Oxidation Pond) - บอปรบัคุณภาพน้ํา (Polishing Pond) น้ําเสียจะไหลเขาสูบอ
ตกตะกอนแลวผานเขาไปยงับอบําบัดที ่1 ท่ี 2 และที ่3 ตามลําดับ แลวไหลลนเขาสูบอปรบัคุณภาพ
นํ้าเปนขั้นสุดทาย กอนท่ีจะระบายลงสูปาชายเลนซึ่งนํ้าเสียขั้นสุดทายนี้จะไดรับการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําจากคณะวจิัยอยางใกลชิด  

• ข. ระบบบําบดัรอง อยูระหวางดําเนินการในพื้นที่ ประมาณ 60 ไร ประกอบดวย - ระบบบึงชีวภาพ 
(Constructed Wetland) เปนการดําเนินการโดยใหนํ้าเสียผานบอดินตื้น ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
ภายในบึงปลกูพืชท่ีมีรากพุงประเภทกกพันธุตาง ๆ และออ เปนตน ซ่ึงพืชเหลานีมี้ระบบรากแผ
กระจายยึดเกาะดิน และสามารถเจริญเตบิโตดีในน้ําขังเสียน้ําเสียจะเริ่มจากตนบึงไหลลนผานพชื
ตาง ๆ ไปทายบึงอยางตอเนื่องโดยพืชทัง้หลายจะชวยดูดซับสารพษิและอินทรียสารใหลดนอยลง 
ตลอดจนทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียใหหมดไป - ระบบกรองน้ําเสียดวยหญา (Grass Filtration) 
โดยการปลอยน้ําเปนระยะ (Bat Flow) ผานเขาไปในแปลงหญามีขนาดและลักษณะเหมือนระบบบึง
ชีวภาพ ระบบแปลงหญานีจ้ะรับน้ําจากบอปรับคุณภาพนํ้าของระบบบอบําบัดน้ําเสียเขาไปขังใน
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แปลงหญาเปนระยะ ๆ นานครั้งละ 1-2 สัปดาห กระทัง่นํ้ามีความสะอาดดียิ่งขึ้น - ระบบกรองน้ํา
เสียดวยปาชายเลน (White and Red Mangrove) นํ้าเสยีจะไดรับการบําบัดผานเขาไปในพื้นที ่30 
ไร ทีทํ่าการปลูกปาชายเลน ซึ่งปลูกแบบคละผสมผสานกันในลักษณะท่ีเปนธรรมชาต ิซึ่งนํ้าที่ผาน
ปาชายเลนนีจ้ะไดรับการบําบัดจนเปนนํ้าที่ดีตามมาตรฐานเชนกัน การน้ีนับเปนแนวพระราชดําริที่
เปนแบบฉบับแกชุมชนทั้งหลายทัว่ประเทศ ไดดําเนินการเจริญรอยตามพระยุคลบาทโดยยึดการ
ดําเนินงานที่แหลมผักเบี้ยเปนตนแบบ 

 
 

น้าํดีไลน้าํเสยี 
                    หลักการบําบัดน้ําเสียโดยการทําใหเจือจาง (Dilution) ตามแนวทฤษฎีการพฒันาอัน
เนื่องมาจาก พระราชดําริ"น้าํดีไลน้าํเสยี" โดยใชหลกัการตามธรรมชาติแหงแรงโนมถวงของโลก (Gravity 
Flow) การใชน้ําคุณภาพดมีาชวยบรรเทาน้ําเนาเสีย หรือที่เรียกกันวา "น้าํดีไลน้าํเสีย" นั้น ไดแก การใชนํ้า
ที่มีคุณ ภาพดีชวยผลักดันนํ้าเนาเสียออกไป และชวยใหน้ําเนาเสียมีสภาพเจือจางลง ทั้งนี้โดยรบัน้ําจาก
แมน้ําเจาพระยา หรือจากแหลง น้ําภายนอกสงเขาไปตามคลองตาง ๆ เชน คลองบางเขน คลองบางซื่อ 
คลองแสนแสบ คลองเทเวศร หรอืคลองบางลําพู ฯลฯ เปนตน ซึ่งกระแสน้ําจะไหลแผกระจายขยายไปตาม
คลองซอยทีเ่ชื่อมกับแมน้ํา เจาพระยาอกีดานหนึ่ง ดังนั้นเม่ือ การกําหนดวงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้ําไป
ตามคลองตาง ๆ นับแตปากคลอง ที่น้ําไหลเขาจนถึงปลายคลองที่น้ําไหลออกไดอยางเหมาะสม โดยที่นํ้า
สามารถไหลเวียนไปตามลาํคลองไดตลอด แลว ยอมสามารถเจอืจางน้ําเนาเสียและชักพาสิ่งโสโครกไปได
มาก ซ่ึงจะเปนวิธีการชวยบรรเทาน้ําเนาเสียในคลอง ตาง ๆ ตอนชวงฤดูแลงไดอยางดี จากแนวพระราชดําริ
ดังกลาวขางตนนี้ จึงบังเกิดกรรมวิธีในการบําบัดน้ําเสีย 2 ประการ ตามแนวพระราชดําริ "น้าํดีไลน้าํเสีย" 
คือ  

• วิธีทีห่นึ่ง ใหเปดประตอูาคารควบคุมน้ํารับน้ําจากแมน้ําเจาพระยาในชวงจังหวะนํ้าขึ้นและระบาย
ออกสูแมน้ําเจาพระยา ตอนระยะนํ้าลง ซึง่มีผลทําใหน้าํตามลําคลองมีโอกาสไหลถายเทกันไปมามากขึ้น
กวาเดิม เกิดมีการหมุนเวียนของนํ้าที่มีสภาพเนาเสยี กลิ่นเหม็น กลายเปนนํ้าที่มีคุณภาพดีขึน้  
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• วิธีที่สอง ใหขุดลอกคลองเปรมประชากรพรอมทั้งกําจดัวัชพืชเพือ่ใหเปนคลอง สายหลักในการผัน
น้ําคุณภาพดีไปชวยบรรเทาใหน้ําเสียเจือจางลงและใหคลองเปรมประชากรตอนลางเปนคลองที่สามารถรับ
น้ําจากแมน้ําเจาพระยาไปชวย บรรเทาน้าํเสียโดยสงกระจายไปตามคลองตาง ๆของกรุงเทพมหานคร สวน
คลองเปรมประชากรตอนบนนั้น ใหหาวธิรัีบน้ําเขาคลองเปนปริมาณมาก อยางรวดเร็ว เพื่อเปนการเพิ่ม
ระดับน้ําใหสูงขึ้นจะไดสามารถกระจายน้ําเขาสูทุงบางไทร-บางปะอินเพือ่การเพาะปลูกและเพื่อใหคลอง
เปรมประชากรตอนบน มีลกัษณะเปนอางเก็บนํ้า เพือ่ใชผลักดันนํ้าเนาเสียในคลองเปรมประชากรตอนลาง 
ตอไปได  
                    แนวพระราชดําริสองประการนี้ แสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วาทรงเชี่ยวชาญในดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางแทจริง และเปนวิธีการบําบัดนํ้าเสียอยางงาย 
ประหยัดพลังงาน และสามารถปฏิบัติไดตลอดเวลาซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งในพระวิริยะ
อุตสาหะที่ทรงทุมเทเพื่อความสุขของปวงชนทั้งหลาย  
 

 
 

บงึมักกะสัน 
                  หลักการบําบัดน้ําเสียโดยการกรองน้ําเสยีดวยผักตบชวา (Filtration) ตามแนวทฤษฎีการ
พฒันาอันเนื่อง มาจากพระราชดําริ "บงึมักกะสัน" บงึมักกะสันเปนบึงขนาดใหญที่อยูใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยไดขุดขึ้น ในป พ.ศ. 2474 เพือ่ใชเปนแหลงระบายน้ําและ
รองรับนํ้าเสีย รวมทั้งน้ํามันเครื่องจากโรงงานรถไฟมักกะสัน ทําใหบงึมักกะสันตื้นเขิน จากการตกตะกอน
ของสารแขวนลอย กอปรกบัรอบบึงมักกะสันมีชุมชนแออัด 3 ชุมชน รวม 729 ครัวเรือน ซ่ึงสวนใหญตางก็
ถายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยลงสูบึงมักกะสัน จนเกิด ปญหาภาวะส่ิงแวดลอมเสือ่มโทรมและน้ําเนาเสีย
กลายเปนแหลงเพาะเชือ้โรค แหงหนึ่ง พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ทรงตระหนักถึงภัยแหงภาวะมลพษินี้ 
จึงได พระราชทานพระราชดําริ เม่ือวันที่ 15 เมษายน และวันที ่20 เมษายน พ.ศ. 2528 ใหหนวยงานตาง ๆ 
รวมกันปรับปรุงบึงมักกะสัน เพือ่ใชประโยชนในการชวยระบายน้ําและบรรเทาสภาพน้ําเสียในคลองสามเสน 
โดยใชวธิีการในรูปแบบของ "เครื่องกรองน้าํธรรมชาต"ิ กลาวคือ ใหมีการทดลองใชผักตบชวา ซ่ึงเปน
วัชพืชท่ีตองการกําจัดอยูแลวนี้ มา ทําหนาที่ดูดซับความโสโครก รวมทั้งสารพษิจากน้ําเนาเสีย โดยทรงเนน
ใหทําการปรับปรุงอยางประหยัด และไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนทีอ่าศัยอยูริมบึง แนว
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พระราชดํารินั้นทรงใหทําโครงการงาย ๆ โดยสูบน้ําจากคลองสามเสนเขาบึงทางหนึ่ง และสูบน้ําออก จาก
คลองสามเสนอีกทางหนึ่ง ระยะหางกัน 100-200 เมตร หรือฝงทอระบายน้ําออกทางระบายน้ําอโศก-ดินแดง 
โดยใหคงมีผักตบชวาอยูในบึง และทําการตกแตงใหดีไวบริเวณกลางบึงเพือ่กรองน้ําเสีย แตถาจําเปนตอง
เก็บผักตบชวาขึ้นบางเปนครั้งคราวก็ใหนําไปใชประโยชน เชน ทําปุยหมัก หรือเชื้อเพลิง แตอยานํา ไป
ทําอาหารสัตว เพราะมีธาตุโลหะหนัก  
 
 
หลักการทาํงานของระบบบาํบัดน้าํเสีย 
 
                "บงึมักกะสนั" ระบบบําบัดนํ้าเสียบึงมักกะสันเปนระบบบําบัดน้ําเสยีแบบธรรมชาติ ที่เรียกวา 
ระบบ Oxidation Pond หรือ "ระบบสายลมและแสงแดด" ซึ่งจะมีบอดินที่มีความลึก 0.5-2 เมตร สามารถ
ใหแสงสองลงไปได มีการใสผักตบชวาเพือ่เปนตัวดูดซับสารอาหารและโลหะหนกัในน้ําเสียจากคลองสาม
เสน ซ่ึงสามารถบําบัดน้ําเสยีไดวันละ 30,000-100,000 ลูกบาศกเมตร การทํางานของระบบอาศยัการ
ทํางานรวมกันระหวางพืชน้ํา ไดแก สาหราย หรือ อลัจ ีกับแบคทีเรีย โดยในเวลากลางวัน อลัจีซึ่งเปนพืชน้าํ
สีเขียวจะทําการสังเคราะหแสง โดยใชคารบอนไดออกไซดในน้ําและ แสงแดด อัลจจีะนําคารโบไฮเดรตไปใช
สรางเซลลใหม สวนออกซิเจนท่ีเปนผลพลอยไดนั้น กจ็ะถูกแบคทีเรยีนํา ไปใชในการยอยสลายน้ําเสีย ซึ่ง
ผลของปฏิกิรยิานี้จะไดคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการ ดํารงชีพของอัลจี ดังนั้น อัลจ ี
และแบคทีเรียจึงสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันได โดยตางพึ่งพาอาศัยกันและกัน การดํารงชีวิตในลักษณะน้ี 
เรียกวาSymbiosis เน่ืองจาก อัตราการเติมออกซิเจนคอนขางต่ํา ดังนั้น การเจริญเติบโตของแบคทีเรียจึงถกู
กําจัดดวยปริมาณออกซิเจน เม่ือเปนเชนนี้อัตราเรว็ของปฏิกิริยาของการ ทําลาย BOD จึงคอนขางชา ระบบ 
Oxidation Pond จึงตองใชบอท่ีมีขนาดใหญ  
                 เน่ืองจากประสิทธิภาพ ของระบบบึงมักกะสันขึ้นอยูกบัปริมาณของออกซเิจนที่ไดจากการ
สังเคราะหแลว ดังนั้น ในบึงตองไม ปลูกผักตบชวามากเกินไป เพราะจะบดบังแสงแดด สําหรับผักตบชวา
นั้นก็จะทําหนาที่ดูดซึมอาหารตาง ๆ และโลหะหนักในน้ํา ซึ่งจากการศึกษาพบวาผัก ตบชวามีการเจริญ
สูงสุด ในเวลาภายหลังการปลูก 16-17 สัปดาห จึงตองดูแลระบบน้ีโดยการเอาผักตบ ชวาออกทุก 10 
สัปดาห  
                 ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียของบึงมักกะสัน พบวาสามารถลดคา BOD ไดระหวาง 
19-85% โดยเฉลี่ยได 51% มีประสิทธิภาพในการฟอกตัวดานการ กาํจัด Total Coliform แบคทีเรีย และ 
FeCA Coliform แบคทีเรียเฉล่ีย 90% และ 89% ตามลาํดับ การพฒันาและปรับปรุงระบบบําบดัน้ําเสียบึง
มักกะสัน จากการที่การทางพิเศษแหงประเทศไทยดําเนินการกอสรางทางดวนมหานครขั้น 2 ระยะที ่1 โดย
มีแนวผานบึงมักกะสันและมีตอมอโครงสรางอยูกลางบงึ ทําใหน้ําในบึงไมถูกแสงแดด พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดําริใหใช เคร่ืองพนอากาศเขาชวย มูลนิธชิัยพฒันาและ
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กรุงเทพมหานครจึงรับสนองพระราชดําริ ในการปรับปรุงบึงมักกะสัน เพือ่ใหสามารถฟอก น้ําในคลองสาม
เสนใหสะอาดขึ้น วันละ 260,000 ลูกบาศกเมตร ดวยการใชเครือ่งเติมอากาศแบบทุนลอย ผสมกับ การใช
ผักตบชวา ซ่ึงสามารถบําบัดน้ําเสียไดเพิม่จากเดิม 10 เทา โดยมูลนธิิชัยพฒันาเปนผูจัดหา และติดตั้งเคร่ือง
เติมอากาศ ขนาด 11 KW จํานวน 10 เครื่อง และกรุงเทพมหานครเปนผูดําเนินการขุดลอกบึง พรอมทั้ง
ติดตั้งเคร่ืองสบูนํ้าและปลูกผักตบชวา สําหรับน้ําที่ใสสะอาดขึ้นนี้ใหระบายออกสูคลองธรรมชาติ ตามเดิม 
แลวรับน้ําเสียจํานวนใหมมาดําเนินการผานกรรมวิธีเปนวงจร เชนนีต้ลอดไปในอนาคตเม่ือการกําจัดน้ําเนา
เสียดวยผักตบชวาในบึงมักกะสันแหงน้ีไดผลดี ก็จะไดนําไป ใชเปนแบบอยางในการแกไขปญหาน้ําเนาเสีย
ที่แหลงน้ํา หรือลําคลองอื่นตอไป ซึ่งในขณะนี้กรุงเทพมหานครและการรถไฟแหงประเทศไทย รวมเปน
หนวยงานหลกัในการใชประโยชน และดแูลรักษาบึงแหงน้ีใหคงมีสภาพที่ดีสืบไป พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงเปรียบเทยีบวา "บงึมักกะสนั" เปนเสมือนดั่ง "ไตธรรมชาต"ิ ของกรุงเทพมหานคร ที่เปน
แหลงเก็บกักและระบายน้ําในฤดูฝน  
                นอกจากนี ้ยังมีผลพลอยไดหลายอยางเชน ปุย เชือ้เพลิง เยื่อสานจากผักตบชวาและการปลูก
พืชน้ําอื่นๆ เชน ผักบุง เปนตน รวมทั้งการเลี้ยงปลาดวย โดยมิไดมีพระราชประสงคจะทําใหเปน 
สวนสาธารณะแตอยางใด บึงมักกะสันจงึเปนบึงท่ีสรางภาวะแวดลอมดวยวิธธีรรมชาต ิเรียบงาย ประหยัด 
และที่สําคญัเปน แหลงคนควาทดลองทีพ่ระราชทานเพือ่ปวงประชา จักไดมีสุขถวนท่ัวหนากัน การพัฒนาบงึ
มักกะสันจึงนบัเปนความสาํเร็จท่ีเกิดจาก พระปรีชาสามารถในเชิงวิชาการดานนิเวศวิทยา และการแกไข
ปญหาภาวะมลพษิทางน้ํา ดวย สายพระเนตรที่ยาวไกล จึงนับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง แกชาวไทย
ทั้งมวล 
 

 
 

หนองสนม - หนองหาน 

ทฤษฎีการบาํบัดน้าํเสียดวยการผสมผสานระหวางพืชน้าํ กับระบบการเตมิอากาศ (Constructed 
Wetland and Air Transfer for Waste Water Treatment) ณ บรเิวณ หนองสนม - หนองหาน  
               พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ไดพระราชทานพระราชดําริใหทําโครงการบําบัดน้ําเสีย โดยวิธี
ธรรมชาติผสม ผสานกับเทคโนโลยีแบบประหยัด กลาวคอื จัดสรางบอดัก สารแขวนลอย ปลูกตนกกอียปิต
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เพือ่ใชดับกลิน่ และปลูกผกัตบชวาเพือ่ดูดสิ่งโสโครก และโลหะหนักตอจากนั้นใชกังหันน้ําชัยพฒันาและแผง
ทอเติมอากาศ ใหกับนํ้าเสียตามความเหมาะสม  

• สวนแรก เปนการบําบัดน้าํเสียดวยกกอยีิปต ซึ่งเปนพืชท่ีมีคุณสมบัติชวยดูดมลสารตาง ๆ ที่
ปนเปอนอยู ในน้ําเสียใหลดลงโดยใชลานกรองกรวดเบือ้งตนกอนทีจ่ะถึงบอปลูกกกอียิปต ใหทํา
หนาที่กรองสารแขวนลอย และชวยเติมออกซิเจนใหกบัน้ําเสีย ตลอดจนชวยใหเกดิจุลินทรยีเกาะที่
กอนกรวด ซึ่งสงผลใหมีการยอยสลายสาร อินทรียท่ีอยูในน้ําเสียใหลดลงได นอกจากนี้ ทางดาน
ทายนํ้าของกระบวนการบําบัดจะมตีะแกรงติดตั้งไว เพื่อรองรบัเศษขยะที่ลอยปะปนมากับน้ํา ใหกัก
ไวในดานแรก จากนั้นน้ําเสยีจึงจะผานเขาไปในบอปลกูกกอียิปต ซึ่งสารอินทรียจะถูกกําจัดใหลดลง
แลวจึงไหล เขาสูบอตกตะกอนตามธรรมชาต ิ 

• สวนที่สอง เปนการใชระบบบําบัดนํ้าเสยีดวยบอเติมอากาศ โดยใชกังหันน้ําชัยพฒันาเขาชวยเติม
ออกซิเจนในนํ้าเพือ่ใหทําการยอยสลายสารอินทรียท่ีละลายอยูในน้ําเสีย ซึ่งตกตะกอนไดยาก ให
กลายเปนตะกอน จลุินทรยีที่มีน้ําหนัก (Sludge) ท่ีสามารถตกตะกอนไดรวดเร็ว ในชวงปลายของ
การบําบัดน้ําเสียก็ใหผานไปยังบอปลูกผักตบชวา เพือ่ชวยลดสารพษิตาง ๆ ท่ียังคงเหลืออยู แลวสง
เขาบอตกตะกอนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดน้าํที่ใสสะอาดยิง่ขึ้น  

• สวนที่สาม ระบบปรบัปรุงคุณภาพน้ําในหนองสนม โดยใชเครือ่งเตมิอากาศ แบบกังหันน้ําชัย
พฒันา ติดตั้งไวท่ีปากทางเขาหนองสนม เพือ่เติมอากาศขั้นสุดทาย นอกจากนี้ยังปลูกผักตบชวา
โดยกั้นไวเปนคอกเรียงสลับกันเปนแถว ๆ เพือ่ชวยบําบัดน้ําเสียและเปนแหลงทีอ่ยูอาศัยของสัตว
นํ้าทั้งระบบ หนองหาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ไดพระราชทานพระราชดําริใหเรง
ดําเนินการแกไขปญหาน้ําเสียที่ปลอยลงหนองหาน โดยเร็ว โดยใหรวบรวมน้ําเสียที่ระบายลงหนอง
หานจากเขตเทศบาล ซึ่งระบายลงหนองหานมาไว ณ ท่ีเดียว แลวใหจัดทําโครงการบําบัดน้ําเสยี
โดยวิธีธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยแีบบประหยัด โดยกรมประมงไดดําเนินการออกแบบและ
กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอผึ่ง Waste Water Stabilization Ponds ขึ้นในพื้นที ่92 ไร โดย
กรมโยธาธิการดําเนินการออกแบบและกอสรางทอรับน้ําเสียเพื่อนํานํ้าเสียเขาไปบําบัดในระบบ
บําบัดน้ําเสียของกรมประมงและกรมชลประทานดําเนินการศึกษาหาขอมูลตาง ๆ พรอมทั้ง
ออกแบบกอสรางระบบบํา บัดน้ําเสียดวยพืชน้ํา(Constructed Wetland for Waste Water 
Treatment) เพือ่ใชเปนบอบําบัดนํ้าเสียขั้นสุดทาย (Polishing Pond) หลังจากผานระบบบําบดัน้ํา
เสียของกรมประมงแลว  

ลักษณะของระบบ  
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1. เปนระบบบําบัดนํ้าเสียดวยพืชน้ําในพื้นที่ 84.5 ไร และเชือ่มตอกับระบบ บําบัดนํ้าเสียของกรม
ประมง ระบบดังกลาว จะแบงออกเปน 4 เซลล แตละเซลลประกอบดวยหนองน้ําตื้น (Marsh) สอง
ดาน สวนตรงกลางของ แตละเซลลจะเปนบอ นํ้าลึก (Pond)  

2. บริเวณหนองน้ําต้ืน (Marsh) มีความลึกของนํ้าปกติอยูระหวาง 10-20 ซม. ถูกกําหนดใหทําหนาที่
ในการลดคา BOD ลดคาของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ท่ีเกิดขึ้นจากสาหรายสีเขียว 
(Algae) กําจดัแบคทีเรียชนิด Faecal Coliform เปลี่ยนไนโตรเจนใหเปนแอมโมเนีย และลดคา
ฟอสฟอรัส ซ่ึงพืชน้ําทีใ่ชปลูกเพื่อทําหนาที่ดังกลาว มีทั้งหมด 15 ชนิด  

3. บริเวณบอลึก กําหนดใหมีความลึกของน้ําแตละบอ 1 เมตร ทําหนาที่ในการเปลีย่นไนโตรเจนให
เปนไนเตรท (Nitrification) และเปลี่ยนสารอาหารไนเตรทไปอยูในรูปของกาซไนโตรเจน 
(Dinitrification) รวมทั้งลดคาฟอสฟอรัสดวยพชืน้ํา (Submersed Plant) ตาง ๆ  

4. หลังปลูกพืชน้าํไปแลวประมาณ 3 เดือน ระบบบําบัดน้ําเสียดังกลาวนีจ้ะสามารถลดคาความเนาเสีย
ของน้ําที่ปลอยออกมาจากระบบบําบัดนํ้าเสียของกรมประมง ใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเม่ือพชื
เติบโตสมบูรณเต็มที ่ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 6 เดือนถงึ 1 ป ระบบนีจ้ะสามารถบําบัดน้ําเสียใหเปน
นํ้าดีอยางสมบูรณแบบ  

 
 

บงึพระราม 9 
          ทฤษฎีการบาํบัดน้าํเสียโดยใชกระบวนการทางชวีวทิยาผสมผสานกบัเครื่องกลเติมอากาศ
แบบ "สระเตมิอากาศชวีภาพบาํบัด" (Biological Treatment Aerated Lagoon) ตามแนว
พระราชดาํริ "บงึพระราม 9"  

             "บงึพระราม 9" เปนบึงขนาดใหญอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร มีเน้ือท่ีประมาณ 130 ไร ตั้งอยูใน
เขตที่ดินของ สํานักทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริยซึ่งอยูติดกับคลองลาดพราวทางฝงตะวันตก-ตะวันออก
เฉียงใต ในบริเวณที ่คลองลาดพราวบรรจบกับคลองแสนแสบในทองที่เขตหวยขวาง ซึ่งมีปญหาภาวะมลพิษ
น้ําเนาเสียอยางรุนแรง เนื่องจากคลองลาดพราวเปนคลองระบายน้ําหลักคลองหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จึง
รับน้ําเสียมาจากแหลงชุมชน ท่ีอยูสองฝงคลอง มีความกวางประมาณ 20-30 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร 
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คุณภาพน้ํามสีภาพความเนาเสียเฉลีย่วดัBOD ไดประมาณ 19 มิลลิกรัมตอลติร คาสูงสุด 42 มิลลิกรัมตอ
ลิตร คาตํ่าสุด 9 มิลลิกรัมตอลติร มีสีคอนขางดํา และมีกลิ่นเนาเหม็นของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดตลอดเวลา 
ระบบบําบัดน้าํเสียที่บึงพระราม 9 เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
ที่พระราช ทานพระราชดําริวา "การใชวธิีการทางธรรมชาติแตเพยีงอยางเดยีวไมเพียงพอในการ
บาํบัดน้าํเสียใหดีข้ึน จําเปนตองใชเคร่ืองเตมิอากาศลงไปในน้าํโดยทําเปนระบบสระเตมิอากาศ 
(Aerated Lagoon)" ลักษณะของระบบบําบัดน้ําเสียบึงพระราม 9 เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบสระเติม
อากาศ (Aerated Lagoon) โดยใชเครือ่งจักรกลเติมอากาศ (Mechanical Aerated) มาชวยเพิม่ออกซิเจน
ละลายน้ํา เพือ่ใชแบคทเีรียชนิดที่ใชออกซิเจนชวยยอยสลายสารอินทรียในน้ําจึงทาํใหระบบบําบัดนํ้าเสีย
แบบสระเติมอากาศสามารถรับภาระบรรทกุ (Loading) ไดมากกวาบอเขียวซึ่งใชออกซิเจนตามธรรมชาต ิ
จากพืชน้ําและสาหราย  
หลักการทาํงานของระบบ  
            ระบบบําบัดน้ําเสยีแบบสระเติมอากาศ เปนระบบบําบัดน้ําเสียทางชวีวทิยา โดยใช แบคทีเรียเปน
ตัวกําจัดสาร อินทรียในน้ําทิ้งดวยปฏิกิรยิาแบบใชออกซิเจน ซ่ึงนิยมใช กันแพรหลายมากระบบหนึ่งในการ
บําบัดน้ําเสีย จากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม กับปฏิกิริยาของระบบเปนบอขนาดใหญลึกไมนอยกวา 2 
เมตร ปฏิกิริยาการทําลาย BOD โดยแบคทีเรียจะเรว็กวาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระบบ Oxidation Pond เพราะ
มีการเติมออกซิเจนดวย เครื่องมือกล จึงทําใหการเจรญิเติบโตของแบคทีเรียไมถูกจํากัดดวยอัตราการเติม
ออกซเิจนในระบบ Oxidation Pond มากและปฏิกิริยาการทําลาย BOD เร็วกวาหลายเทา สําหรับปริมาณ 
BOD เทา ๆ กัน ดังนั้น ระบบ Aerated Lagoon จึงใชพื้นที่นอยกวาระบบ Oxidation Pond ประมาณ 8-10 
เทา ระบบ Aerated Lagoon แบงออกเปน 2 ชนิด คือ  

1. บอบําบัดน้ําเสียแบบสระเตมิอากาศ (Aerobic Lagoon) ไดแก บอที่มีกําลังเครื่องเตมิอากาศ 
(Aerator) พอเพียงท่ีจะกวนน้ําใหบอยอยางทั่วถึง จนไมมีการตกตะกอนเกิดขึ้นในบอ ปฏิกิริยา
ชีวเคมทีี่เกิดขึน้ในบอจะเปนแบบใชออกซเิจน ตลอดความลึกของบอ โดยปกติแลวนํ้าทิ้งที่ออกจาก
บอเติมอากาศจะคอนขางขุน จําเปนตองแยกตะกอน ออกจากบอตกตะกอนเสียกอน บอนี้จึงทํา
หนาที่เติมอากาศลงไปในน้าํและกวนน้ําในบอตลอดเวลา  

2. บอบําบัดน้ําเสียแบบกึ่งไรอากาศ (Facultative Pond) คือ บอที่ทําหนาที่เปนบอตกตะกอน กําจดั
ตะกอนและ บาํบัดน้ําใหมีคุณภาพดีขึ้น  

             การทํางานของระบบสระเติมอากาศบึงพระราม 9 เริ่มจากการสูบน้ําเสียจาก คลองลาดพราวเขา
ในบอเติมอากาศ ซึ่งจะมีการเติมอากาศดวยเครือ่งเติมอากาศตลอดเวลา เพือ่ใหแบคทีเรียทําการยอยสลาย
สารอินทรียในน้ําเสียโดยปฏกิิริยาทางชีวเคมีแบบใชออกซิเจนอยางตอเนือ่ง นํ้าเสียจะถูกกักเก็บในบอเติม
อากาศนาน 16 ช่ัวโมงจากนั้นจะไหลโดย Gravity Flow ไปยังบอกึ่งไรอากาศ (Facultative Pond) เพือ่ทํา
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การบําบัดสารอินทรียที่หลงเหลือในบอน้ําและเปนการตกตะกอนแยกแบคทีเรียออกจาก น้ํา เสียดวยทําให
น้ําใส น้ําจะถกูกักเก็บอยูในบอนีอ้ีกเปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวก็จะระบายทิ้งลงคลองลาดพราวตามเดิม รวม
ระยะเวลาในการ บําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสีย บึงพระราม 9 ประมาณเฉลีย่ 20 ชั่วโมง ผลสัมฤทธิ์
ตามแนวทฤษฎีการพฒันาระบบ ตามพระราชดําริในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ปจจบุันประสทิธิภาพใน
การลดคา BOD ของนํ้าเสียคลองลาดพราวเทากบั 65 % น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจะมีคา BOD เฉลี่ย 9 
มิลลิกรัมตอลติร และมีคา PH เทากับ 7.5  
 
วิธีการบาํบดัน้าํเสยีระบบนีม้ีขอดี คือ  
           การดําเนินการและการควบคุมดูแลทําไดงาย คากอสรางต่าํ ไมสิ้นเปลืองเน้ือที่มากนกั ไมมีปญหา
ในการกําจัดตะกอนและไมมีกลิ่นเนาเหม็นอันเปนเหตุเดือดรอนรําคาญตาง ๆ  จึงนับเปนพระปรีชาสามารถ
ที่สงผลใหพสกนิกรทั้งหลายมีคุณภาพชวีิตและสภาพแวดลอมที่ดียิง่ 

 

 
 

ทฤษฎีการบาํบัดน้าํเสียโดยกระบวนการทางฟสิกสเคม ี

             ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสียโดยกระบวนการทางฟสิกสเคมี (Physical - Chemical Process) ดวยการ 
ทําใหตกตะกอน (Presipitation) ตามพระราชดําริ "สารเรงตกตะกอน PAC" (Poly Aluminum Chloride)  
             สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 
กปร.) รวมกบั มูลนธิิชัยพฒันาและกรมชลประทาน ดําเนินการสนองพระราชดําริดวยการประดษิฐเครื่อง
บําบัดน้ําเสียดวยสารเคม ีท่ีสามารถบําบัดนํ้าเสียใหมีสภาพดีขึ้น เพือ่ใชเปนเครือ่งตนแบบในการพฒันา
ปรับปรุงสภาพแวดลอมตอไป ในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเสด็จพระราช
ดําเนิน พรอมดวย คณะกรรมการ มูลนิธิชยัพฒันาไปทอดพระเนตรการทํางานของเครื่องบําบัดน้าํเสียโดย 
ใชสารเรงตกตะกอน ณ บริเวณสนามขางอาคารชัยพฒันา สวนจติรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งในวโรกาสนี้ได
พระราชทานชื่อ Model ของเครื่องบําบัด น้ําเสียน้ีวา "TRX-1" และไดพระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมเพื่อ
เปนแนวปฏิบตัิในการศึกษาวิจัย และพฒันา สรุปไดวา  
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1. ควรดําเนินการศึกษา คนควา เกี่ยวกบัความเปนไปไดในการผลิตสาร PAC (Poly Aluminum 
Chloride) ขึ้นภายในประเทศเพื่อท่ีจะทําใหตนทุนในการบําบัดน้ําลดลง  

2. ควรนํานํ้าเสียประเภทตาง ๆ และน้ําเสียจากคลองสามเสน คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ 
มาทําการทดลองบําบัดโดยตรวจสอบคณุภาพน้ําทั้งกอน และหลังบําบัด โดยเฉพาะเรือ่งเชือ้โรคและ
สารตก ตะกอนจําพวกโลหะหนัก เพือ่ทีจ่ะนําตะกอนไปใชใหเกิดประโยชนได เชน ทําปุย เปนตน  

3. คุณภาพน้ําภายหลังบําบัด อาจจะตองผานกระบวนการเติมออกซิเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยใชเครือ่งกล
เติม อากาศเขาไปดวย โดยตอทอดูดอากาศผสมกันตรงบริเวณ ทอนํ้าไหลออกที่ผานการบําบัดแลว 
คุณสมบัต ิเครื่องบําบัดน้ําเสียโดย ใชสารเรงตกตะกอน (PAC) เปนเครื่องบําบัดน้าํที่มีประสิทธภิาพ
สูง มีระบบการทํางานที่ไมยุงยากสามารถควบคุมการทาํงานไดอยางงาย มีขนาดกระทัดรัด ทําให
สะดวกในการ เคลื่อนยายและติดตั้ง นอกจากนั้นยังประหยัดคาใชจายในการกอสราง การเดินระบบ
และการบํารุงรักษาอีกดวย  

หลักการบาํบัดน้าํเสียดวยเครื่อง PAC  

1. ใหมลสารที่ผสมอยูในน้ําทัง้ขนาดใหญและขนาดเล็กเกิดการตกตะกอน  
2. กรณีท่ีมีมลสารขนาดเล็กเกดิการแขวนลอย และแพรกระจายผสมอยูในน้ํา จนยากแกการตกตะกอน 

ใหเติมสารเพือ่ชวยเรงการตกตะกอนใหเร็วขึ้นโดย "สารชวยเรงการตกตะกอน" สารชวยเรงการ
ตกตะกอนน้ีมีอยูหลายชนิด เชน สารสม เฟอรริกคลอไรด เฟอรริกซลัเฟต โซเดียมอลูเมต และปูน
ขาว ซึ่งวิธีการนี้จําเปนตองใชสารโซดาไฟชวยปรบัสภาพความเปนกรดเปนดาง ของน้ําใหเหมาะสม
ดวย แตสารชวยเรงการตกตะกอนที่มีพฒันาใหมลาสดุน้ี เรียกวา "โพลอีลูมินัมคลอไรด" (Poly 
Aluminum Chloride) เรียกสั้น ๆ วา PAC  

กระบวนการทํางานของเครื่อง PAC  

• ข้ันท่ี 1 : น้ําเสียเขาระบบขัน้ตน (Influent Discharge) โดยวิธีการปมน้ําสูบสงนํ้าดิบใหไหลผานเขา
เสนทอ พรอมท้ัง ใชปมเติมสารเรงตกตะกอน (Dosing Pump) เขาสูเสนทอเพื่อผสมกับนํ้าดิบใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม  

• ข้ันท่ี 2 : เขาสูระบบกวนเรว็ (Rapid Mixer) เปนขั้นตอนที่เกิดการผสมคลุกเคลา กันอยางรวดเร็ว
ระหวางน้ําดิบและสารเรงตกตะกอนภายในทอกวนเร็วท่ีออกแบบ เปนแผนเกลียว เพื่อบังคับนํ้าที่มี
ความเร็วใหไหลวนและปนปวน (Turbulence) จนเกิดเปนกระบวนการผสมระหวางของเหลวทัง้สอง
ชนิดไดอยางรวดเร็ว และสมบูรณ  
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• ข้ันท่ี 3 : ผานไปยังระบบกวนน้ํา (Slow Mixer) ดวยการลดความเรว็ของน้ํา จากทอกวนเร็ว เพือ่ให
เกิดการรวมตวัของ อนุภาคสารแขวนลอย จนกลายเปน กลุมกอนขนาดใหญ (Flock) แลวจึงไหล
ออกจากถังกวนชาผานแผนกั้นลดความเร็ว ของน้ําเปนระยะตอเนือ่งกัน  

• ข้ันท่ี 4 : ระบบการตกตะกอน ดวยการออกแบบรูปทรงถังตกตะกอนแบบทรงกลม (Sedimentation 
Tank) ซ่ึงทําหนาที่ทําใหกลุมกอนของอนุภาคสารแขวนลอย ทีจ่ับตัวกัน สามารถตกตะกอนลงสูกน
ถังไดอยางรวดเร็ว สวนนํ้าใสที่ผานการตกตะกอนแลวจะไหลลนกระจายออกสูดานบนตามเสนรอ
บวง แลวผานระบบการกรองตะกอนลอย ตอจากนั้นจึงไหลลงสูรูเจาะดานลางที่บังคับ ใหน้ําไหลเปน
ฝอย เพือ่ใหน้าํมีพื้นท่ีสัมผัสกับอากาศไดมากที่สุด อันเปนการเติมอากาศใหกับน้ําขั้นสุดทายอีกครั้ง
หนึ่งกอนที่จะนําเอาน้ํานี้ไปใชประโยชนในดานตาง ๆ  

            การบําบัดน้ําเสียดวย PAC นี้ ไดรับผลดีเปนที่นาพอใจย่ิง ดวยวิธีการขจัดน้ําขุน ไดดีกวาสารสม
ถึง 3 เทา และไมเกิด ความเสียหายใดดังที่เกิดจากสารสม กอปรกบัตกตะกอนไดรวดเร็วและประหยัด
คาใชจายมาก จึงนับเปนอุปกรณหน่ึงที่สามารถ เขามามีบทบาทในกระบวนการ Recycle ที่สําคญัยิ่งที่จะนํา
น้ําเสียกลับมาใชประโยชน ไดอีกในอนาคต 
 

 
 

ทฤษฎีการพฒันาเพื่อพึง่ตนเองของเกษตรกร 
ทฤษฎีการพฒันาเพื่อพึง่ตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ (Self Reliance Theory)  
            แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพฒันาชนบทที่สําคัญ คอื การที่ทรงมุงชวยเหลอืพฒันาใหเกิดการ
พึ่งตนเองไดของคนใน ชนบทเปนหลัก กจิกรรม   และโครงการ    ตามแนวพระราชดําริที่ดําเนินการอยู
หลายพื้นที่ทัว่ประเทศในปจจุบันนั้นลวนแลวแตมีเปาหมายสุดทายอยูที่การ พึ่งตนเองได ของราษฎรทั้งสิ้น 
โดยการพัฒนาทั้งดานอาชพีและสงเสริมการเกษตร ใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมัน่คงเปน
ปกแผน ทรงดําเนินการแนะนําสาธิตใหประชาชน ดําเนินรอยตามเบื้องพระยคุลบาทเปนไปตามหลักการ
พฒันาสังคมชมุชนอยางแทจริง โดยทรงมีหลักอยูวา  
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1. ทรงไมใชวธิีการสั่งการใหเกษตรกรปฏิบตั ิ 
2. ทรงเนนใหพึ่งตนเองและชวยเหลือตนเองเปนสําคัญ  
3. ทรงใชหลักการมีสวนรวมของประชาชน  
4. ทรงใชหลักประชาธิปไตยในการดําเนินการ หากเจาหนาที่ทักทวงสิ่งใดทางวิชาการจะทรงรบัฟง

ขอสรุปอยางเปน กลาง หากสิ่งใดที่เจาหนาที่กราบบังคมทูลวาปฏิบตัิได แตผลลพัธอาจไมคุมคากับ
เงินที่ลงไป กท็รงใหเปลี่ยนแปลงโครงการไดเสมอ  

5. ทรงยึดสภาพของทองถิ่นเปนหลักในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ัง
ดานสภาพแวดลอม ทางภูมิศาสตร วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณขีองแตละทองถิน่ในแต
ละภูมิภาคของประเทศ  

6. การสรางความแข็งแรงใหชุมชน ดวยการสรางโครงสรางพื้นฐานหลักที่จําเปนตอการผลิตอันเปน
รากฐานนําไปสูการ พึ่งตนเองไดในระยะยาว ซึ่งเปนการพฒันาในลกัษณะการเตรียมชุมชนใหพรอม
ตอการติดตอสัมพันธกบัโลกภายนอกทรงเรียกวา "การระเบิดจากขางใน" และทรงชี้แนะวาควรทํา
อยางคอยเปนคอยไป  

7. ทรงสนับสนุนใหมีการสงเสริมความรูดานตางๆ ดวยทรงตระหนักวา ชาวชนบทควรจะมีความรูใน
เร่ืองของการทํา มาหากิน การทําการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยทรงเนนถึงความ
จําเปนทีจ่ะตองมี "ตวัอยางแหงความสําเร็จ" ท่ีชาวบานสามารถรับและนําไปปฏบิัติไดผลจริง  

8. ทรงปฏิรูประบบราชการใหเกิดเอกภาพทางการบริหาร (Single Management or Unity 
Administration) อันเปนลกัษณะ พเิศษของศูนยศึกษาการพัฒนา อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ มีเอกภาพทางการบริหาร โดยไดทําหนาที่บริหาร
ท้ังสองทางในเวลา เดียวกัน คือ บริหารงานองคการของระบบราชการและบริการประชาชนพรอม
กันไปดวย ดังน้ีคือ  

• ก. ทําหนาที่รวบรวมประชาชนที่เดือดรอนใหรวมตวักนัแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และสวนราชการกจ็ะ
เขารวมแกไขปญหา ตามหลักทางวชิาการ  

• ข. ทําหนาที่รวบรวมความตองการพื้นฐานอันแทจริงของประชาชน และนํากลับมา หาวิธีการพฒันา
เพือ่ ใหบรรลุถึงเปาหมายและวตัถุประสงคที่กําหนดไวในลักษณะแผนงานและโครงการ  

• ค. ทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางรัฐและประชาชน เปนการลดชองวางแหงความไมเขาใจซึ่งกันและ
กันใหลดนอยลง  

• ง. ทําหนาที่เปนแหลงเสริมสรางการเรียนรูของประชาชนและราชการ คอื ประชาชนสามารถเขามา
ศึกษาเรียนรูเพือ่ พฒันาอาชีพและราย ไดใหม่ันคงในทํานองเดียวกนัเจาหนาทีข่องรัฐสามารถ
เรียนรูการแกไขปญหาของ แตละทองถิ่น นําไปเปนแบบฉบบัการพฒันาแกพื้นท่ีอื่นๆ ตอไป  
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ศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ : มรรควิธีทีช่วยเหลือใหเกษตรกร ไดบรรลุผลใน
การ พึ่งตนเอง  

1. ความหมายและแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมุงหวังท่ีจะพฒันาความ
เปนอยูของราษฎรใหสามารถชวยเหลอืพึง่ตนเองได วิธกีาร หนึ่งท่ีทรงเล็งเห็นคือการไดเรียนรูและ
พบเห็นดวยประสบการณของตนเองดวยเหตุนี้จึงพระราชทานพระราชดําริใหมีศูนยศึกษาการ
พฒันาอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ โดยทําหนาที่เสมอืน "พพิิธภัณฑธรรมชาตทิี่มชีีวติ" เพือ่เปน
ศูนยรวมของการศึกษาคนควา ทดลอง วิจยั และแสวงหาแนวทาง และวธิีการพฒันาดานตาง ๆที่
เหมาะ สมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ การประกอบอาชพีของราษฎรท่ีอยูในภูมิ ประเทศนั้น ๆ 
และเม่ือคนพบพสิูจน ไดผลแลว ก็จะนําผลที่ไดไปพฒันาสูราษฎรในหมูบานใกลเคยีงจนกระท่ัง
ขยายผล กระจายวงกวาง ออกไปเรือ่ย ๆ  

2. แนวทางและวตัถุประสงคของศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่สําคัญมีดังนี้  
2.1 การแกไขปญหาตามสภาพความเปนจริงท่ีแตกตางกัน  
2.2 การแลกเปลี่ยนสือ่สารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติและประชาชน  
2.3 การพัฒนาแบบผสมผสาน  
2.4 การประสานงานระหวางหนวยราชการ  
2.5 เปนศูนยรวมในการใหบริการแกประชาชน นบัเปนการปฏิรูปมิติใหม  
ของระบบบริหารราชการแผนดิน โดยมี ลักษณะเปน One Stop Service หรือ "การบริการแบบ
เบ็ดเสรจ็" นั่นเอง  

3. ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ในปจจุบันมี 6 ศูนย อยูในทุกภมิูภาคของประเทศ 
คือ  
3.1 ศูนยศึกษาการพฒันาเขาหินซอนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน จ.ฉะเชิงเทรา  
3.2 ศูนยศึกษาการพฒันาหวยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ตําบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี  
3.3 ศูนยศึกษาการพฒันาอาวคุงกระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ตําบลสนามไชย อ.ทาใหม 
จังหวัดจันทบรีุ  
3.4 ศูนยศึกษาการพฒันาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานนานกเคา อ.เมือง จังหวัดสกลนคร  
3.5 ศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อ.ดอยสะเก็ด จงัหวัดเชียงใหม  
3.6 ศูนยศึกษาการพฒันาพกิุลทองอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ตําบลกะลวุอเหนือ จังหวัดนราธวิาส  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ ทรงปลูกฝงแนวพระราชดาํริใหประชาชนยอมรบั และนาํไปปฏบิัติ
อยางตอเนื่อง โดยใหวงจรการพฒันาดําเนนิไปตามครรลองธรรมชาต ิกลาวคือ  
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1. ทรงสรางความตระหนักแกประชาชนใหรบัรู ในทุกคราเมื่อเสดจ็ฯไปทรงเยี่ยม ประชาชนในภูมิภาค
ตาง ๆ จะทรงมีพระราชปฏิสันถารใหประชาชนไดรับทราบ ถึงสิ่งที่ควรรับรู เชน การปลูกหญาแฝก
จะชวยปองกนัดิน พังทลาย และใชปุยธรรมชาติจะชวยประหยัดและบํารุงดิน การแกไขดินเปรีย้วใน
ภาคใต สามารถกระทําได การตัด ไมทําลายปาจะทําใหฝนแลง เปนตน  

2. ทรงสรางความสนใจแกประชาชน โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํรินั้น มักจะมีนามเรียกขาน
แปลกหู นาสน ใจติดตามอยูเสมอ เชน โครงการแกมลิง โครงการแกลงดิน โครงการเสนทางเกลือ 
โครงการนํ้าดีไลน้ําเสีย หรือ โครงการน้ําสามรส ฯลฯ เหลานี้ เปนตน ซึ่งพระองคจะมีพระราชาธิ
บายแตละโครงการอยางละเอียดเปนทีเ่ขาใจงายแก ประชาชนดวย  

3. ทรงใหเวลาในการประเมินคาหรือประเมินผล ดวยการศึกษาหาขอมูลตาง ๆ วาโครงการอัน
เนื่องมาจาก พระราชดําริเปนเชนไร สามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม ซึ่งยังคงยึดแนวทางที่ให
ประชาชนเลือกการพฒันาดวยตนเอง  

4. ขั้นทดลอง เพือ่ทดสอบวางานในพระราชดําริท่ีทรงแนะนํานั้นจะไดผลหรือไมซึ่งในบางกรณีหากการ
ทดลองไมแนชัดก็ทรงจะมิใหเผยแพรแกประชาชน  

5. ขั้นยอมรับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริน้ันเม่ือผานกระบวนการมาหลาย ขั้นตอน มีการ
ทดลองเปนเวลา นาน โดยเฉพาะในศูนยศึกษาการพฒันาอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริที่ประชาชน
สามารถเขาไปดูและศึกษาถึงตัวอยาง แหงความสําเรจ็ได  

              ดังน้ัน แนวพระราชดําริจึงเปนสิ่งที่ราษฎรสามารถพิสจูนไดเองวาจะเปนผลดีตอชีวติ และความ 
เปนอยูของตนอยางไร แนวพระราชดําริทั้งหลายนี้ แสดงถึงพระวิริยะอตุสาหะ ท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหัวฯ ทรงทุมเทพระสติปญญา ตรากตรําพระวรกาย เพือ่คนควาหาแนวทางการพฒันาใหพสกนิกร
ทั้งหลายไดมีความรมเย็นเปนสุข นับเปนพระมหากรณุาธิคุณอันใหญหลวง ที่ไดพระราชทานแกปวงไทย 
ตลอดเวลา 50 ป จึงกลาวไดวาพระราชกรณียกิจของพระองค นั้นสมควรอยางยิ่งทีท่วยราษฎรจกัไดเจริญ
รอยตามเบื้องพระยคุลบาทตามที่ทรงแนะนําสั่งสอน และวางแนว ทางไวเพื่อใหเกดิการอยูดีมีสุขโดยถวน 
ทั่วกัน 
 

 


