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บทน�า
ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จากคน ๓-๔ คนที่มีความเห็นตรง 

กันว่า เราน่าจะช่วยกันท�าอะไรบางอย่างเพื่อร่วมบันทึกความทรงจ�าถึง 

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เราช่วยกันท�าให้ภาพชัดข้ึนด้วยการแลกเปล่ียน 

ความคิด เติมแต่งภาพที่ควรจะเป็น ภารกิจที่เราจะช่วยกันท�าให้ลุล่วง เพื่อ

เปลี่ยนจากความรู้สึกสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ให้กลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์ และ

ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันต่อไป

 เป้าหมายที่เราร่วมกันก�าหนดในวันนั้นคือ รวบรวมความนึกคิด

ของนักวิทย์ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เพราะนอกเหนือจากความจงรักภักดีที่นักวิทย์จะมีต่อพระองค์ ไม่ได้น้อย 

ไปกว่าคนไทยทั้งประเทศแล้ว ความนึกคิดและบทวิเคราะห์ที่เหล่า 

นักวิทย์จะถ่ายทอดผ่านตัวอักษรออกมา ซ่ึงต้ังอยู่บนข้อเท็จจริงและหลัก

การทีส่อดรบักนัทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน

คนรุ่นต่อๆ ไปที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ และน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน

 จึงเป็นที่มาของบทความ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” ซ่ึงเขียนโดย 

นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่วิเคราะห์ถึง

พระราชกรณียกิจ พระราชด�าริ และพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งด้านการทรงเป็นนักคิด นักค้นคว้า 

นกัทดลอง นกัปฏบัิติ และทรงมีความเป็นคร ูผูถ่้ายทอดความรูท้ีท่รงเรยีนรู้ 

และค้นพบ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่บทความเหล่านี้แก่เด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไปอ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และน�าไปเป็นแบบอย่าง

ในการศกึษาเล่าเรยีน รวมทัง้การด�าเนนิชวีติได้

 ตลอดช่วงเวลา ๑๐ กว่าเดือนที่ผ่านมา เราได้สัมผัสความนึกคิดและ

บทวิเคราะห์ของนักวิทย์ทั้ง ๑๘ ท่าน ผ่านบทความ ๒๒ ชิ้นที่รวบรวมไว้ใน 
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หนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เป็นทั้งศูนย์รวม

จิตใจ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบการท�างานของนักวิทย์เช่นกัน

 ผู้เขียนทั้ง ๑๘ ท่านนี้มีทั้งอาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ  

นักสื่อสาร และผู ้บริหารในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย ซึง่เป็นเพยีงนกัวทิย์กลุม่เลก็ๆ กลุม่หนึง่ทีเ่ราได้ร่วมกนัท�างาน 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

 ยังมีนักวิทย์อีกมากมายหลายท่านที่ยังคงท�าหน้าที่ของตนอย่าง

ต่อเนื่อง สม�่าเสมอ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยให้เข้มแข็งและก้าวต่อไปข้างหน้า โดยยึดหลักตามรอย 

ค�าสอนและสิ่งที่พ่อสร้างไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

 บทความ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มครั้งแรก  

จ�านวน ๕,๕๐๐ เล่มในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ โดยส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จ�านวนหนึ่งจากบริษัท ซิกมา 

กราฟฟิคส์ จ�ากัด เพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดประชาชนและสถานศึกษา 

ทั่วประเทศ และเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปในงานมหกรรมหนังสือ 

ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ 

 ยงัมบีคุคลเบือ้งหลงัอกีหลายท่าน ซึง่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดในทีน่ี้ 

ท่ีคอยให้การสนบัสนนุ และให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีท�าให้งานช้ินน้ีส�าเรจ็

ลุล่วงลงได้ ทุกความตั้งใจของพวกเราทุกคน ล้วนผสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ

บอกว่า “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

      ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์ 

       บรรณาธิการ
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ในหลวงในใจผม

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ผมรักพระองค์ 

ผู้เขียนได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ เนื่องจากการได้ติดตามคุณพ่อ 

(ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน) ซ่ึงถวายงานพระองค์อยู่ในช่วงเวลานั้น 

เมื่อได้ลงไปสัมผัสงานในพื้นที่ ผู้เขียนก็พบว่าเป็นงานที่ได้ไปช่วยผู้ที่ 

ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสจริงๆ แม้ภายหลังคุณพ่อเสียชีวิตลง ผู้เขียน 

ก็ยังคงท�างานสนองพระราชด�าริมาโดยต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที ่

ผ่านมา ผู้เขียนรู้สึกเสมอว่า เราไม่ได้ท�าตามพระราชด�าริเพียงเพราะ

พระเจ้าแผ่นดนิรบัสัง่ให้ท�า แต่เราท�าเพราะนัน่เป็นสิง่ทีน่่าจะท�า สิง่เหล่านี้ 

ผู้เขียนไม่ได้รู้สึกตั้งแต่วันแรกๆ ท่ีเริ่มสนองงานในพระราชด�าริ แต่เป็น

ความรู้สึกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นๆ ยิ่งรู้สึกรักและเทิดทูนในพระองค์ เป็นความ

รูส้กึทีม่ากกว่าการท่ีเราได้ถวายงานแด่พระเจ้าอยูห่วั แต่เป็นเพราะเราได้

ท�างานที่มีคุณค่าและมีความหมายจริงๆ

 พื้นที่ที่ผู้เขียนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริต่างๆ 

เป็นงานของโครงการหลวง มีจุดเริ่มอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน สิ่งที่น่าท่ึง

ประการหนึ่งคือ พระองค์ได้รับสั่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และ

เป็นแนวทางท่ีพวกเราใช้เป็นฐานในการท�างานต่อเนื่องมาตลอดก็คือ 

“วิธีการสามขั้นตอน” ได้แก่ การเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่แล้ว

ท�าให้ “ความเป็นอยู่เขาดีขึ้น”  เมื่อท�าให้ดีขึ้นแล้ว ก็ต้องหาวิธีให้เขามี

อาชีพ เพื่อให้เขา “ช่วยเหลือตัวเองได้” ไม่ใช่แจกอยู่ตลอดเวลา เมื่อเขา

ประกอบอาชีพได้แล้วก็ต้องหาวิธีให้เขา “พัฒนาตัวเองต่อไปได้” 



นักวิทย์
คิดถึงในหลวง
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พระองค์ทรงเป็นวิศวกร

เมื่อพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปยังภาคอีสาน ทรงเห็นประชาชน

ยากจน ทรงรูว่้าชาวบ้านต้องอาศัยน�า้ฝนเพือ่ปลกูข้าวกนิ ท่ีเหลือกห็าของ

ป่าเท่าทีท่�าได้ สิง่ทีพ่ระองค์ทรงท�าเป็นสิง่แรกๆ คอืการจัดระบบน�า้ ตอน

ท่ีพวกเราไปท�างานในพื้นที่จังหวัดสกลนครและบุรีรัมย์ ในขณะท่ีได้รับ 

มอบหมายให้ลงไปในพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาชาวบ้าน เราพบว่าระบบน�้า

ก�าลังจะสร้างเสร็จ และทันทีที่เราพร้อมจะท�างาน ระบบจ่ายน�้าซึ่งมักจะ

เป็นเขื่อนหรือฝายเล็กๆ ก็เสร็จพร้อมใช้งาน ในลักษณะของการมีแปลง

ประณีตอยู่ใต้เขื่อน คือมีการจัดแปลงที่พร้อมจะท�างานด้านการเกษตร 

 เมือ่พวกเราไปส่งเสรมิชาวบ้านให้ปลกูผลติผลทางการเกษตร การจัด 

ระบบการแปรรปู การมองตลาด เราจะต้องรูว่้าเกษตรกรควรจะผลติอะไร 

เมือ่รูว่้าจะผลติอะไรกต้็องมนี�า้มีพืน้ที ่ซึง่ทกุอย่างได้จดัเตรยีมไว้ก่อนแล้ว 

เหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบภาพใหญ่และวางแผนไว้ก่อน เรา

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนา สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่า พระองค์ทรงคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิศวกรรม คิดถึงเป้าหมาย เพื่อให้

คนได้มีโอกาส สอนให้คนหัดท�างาน พระองค์ทรงจัดไว้อย่างชัดเจนมาก 

พระองค์ทรงเป็นนักเทคโนโลยี 

พระองค์ทรงไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีอะไรเลย แต่จะรับสั่งกลับเสมอว่า ต้อง

มีความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป อย่าไปสุดโต่งกับวิทยาศาสตร์ 

กับเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีต้องใช้บนความเหมาะสม ใช้แต่พอดี  

เพื่อแก้ไขปัญหา บนความเข้าใจในโจทย์ปัญหาอย่างแท้จริง 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ทรงสนพระทัยเร่ืองข้าวมาโดยตลอด 

เมื่อครั้งที่ผู ้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลย ีและคณะนกัวจัิยไทยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรยีญสดดุพีระ

เกยีรตคิณุ “พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” ทีท่รง

อุทิศก�าลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว

และการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ 

ควบคุมความหอมในข้าว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ  

วังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนั้นพระองค์ทรง

มรัีบส่ังขอบใจทีท่�าให้ข้าวไทยเป็นข้าวไทยเสมอ ข้าวหอมไทยจะเป็นข้าว

ของไทยที่ไม่มีใครเอาไปได้แล้ว เพราะเราบอกว่านี่คือยีนข้าวหอมไทย 

แล้วเราก็จดสิทธิบัตรว่า คนไทยเป็นคนพบ 

 พระองค์ทรงท�าให้พวกเราประจักษ์ว่า ทรงมีพระราชด�าริถึงข้าว

หอมมะลิ ในฐานะของข้าวหอมมะลิไทย ทรงกังวลเรื่องเทคโนโลยีว่าคน

อื่นจะไม่สามารถท�าให้เราบอกได้ว่าอันนี้เป็นของเรา แต่เราสามารถใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่มาบ่งบอกได้ว่าเป็นข้าวของเรา จงึเป็นเรือ่งทีค่วรท�า

 พวกเราโชคดท่ีีได้เกดิมาเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธสิมภารของ

พระองค์ จะท�าอย่างไรให้เราได้ใช้ส่ิงท่ีพระองค์ทรงมอบให้เราตลอดมา 

ช่วยกันน�าพาให้สังคมเราดีขึ้นเรื่อยๆ หากเราได้ศึกษาแนวพระราชด�าริ

และน�ามาปรบัใช้ในการเรยีน การท�างานของเรา จะท�าให้สังคมเราเข้มแขง็ 

ขึน้ พวกเราก็จะมีความสขุ มีชีวติความเป็นอยูท่ีด่ ีปัญหาสงัคมต่างๆ ก็จะ 

เบาบางลงได้
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เกี่ยวกับผู้เขียน

รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

เกียรตินิมยมอันดับหนึ่ง ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาเคมีและสาขา

วิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส และระดับ

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 

(เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา เคยถวายงานในโครงการพัฒนาตาม 

พระราชด�าริด้วยการด�าเนินงานโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป 

โครงการหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ดร.รอยล จิตรดอน

ตลอดระยะเวลาท่ีได้มีโอกาสถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลท่ี ๙  หนึ่งใน

หลักทรงงานของพระองค์ที่ผู้เขียนได้เรียนรู้อย่างแจ่มชัดคือ ศาสตร์การ

ท�างานอย่าง “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” เวลาพระองค์จะพระราชทานความ 

ช่วยเหลือ หรือด�าเนินโครงการพระราชด�าริในเรื่องใด พระองค์จะทรง

ศึกษาอย่างเข้าใจ ทดลองจนได้ผลส�าเร็จก่อน แล้วจึงน�าไปสู่การพัฒนา 

เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติใช้ได้จริง 

 หากแต่ว่าส�าหรบัหลกัการท�างานของคนส่วนใหญ่แล้ว เรามกัจะเริม่

งานจากการเขียนแผนงานก่อน ซึ่งหลายครั้งที่เขียนแผนไปแล้วกลับไม่

ค่อยได้ใช้ เพราะแผนไม่สมบูรณ์ แล้วก็กลายเป็นเหตผุลท่ีเรามักไม่เดินตาม

แผน แต่ส�าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แล้ว พระองค์

ทรงเน้นการปฏบิตั ิหรอืเอากายภาพเป็นตัวน�า ทรงปฏบิติัจนกระทัง่ได้ผล 

มีข้อมูลเพียงพอ ถึงจะทรงเริ่มท�าแผนด�าเนินงาน
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 วิธีที่พระองค์ทรงสอนผู้เขียนคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากที่เริ่ม

ถวายงานด้วยการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Weather 901  เพื่อใช้ส่งข้อมูล

สภาพภูมิอากาศทั้งในและต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร

ด้วยระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทรงติดตามการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ สถานการณ์น�้า ปริมาณฝน และทิศทางลมได้โดยตรง พอ

ระบบเริม่ใช้งานได้ แก้ไขปัญหาน�า้ท่วมได้จรงิ พระองค์รบัสัง่กบัองคมนตรี 

เชาว์ ณ ศลีวนัต์ ให้มาจดัให้ผูเ้ขยีนไปดงูานทีห้่วยฮ่องไคร้ ซ่ึงกค็อืสถานที่

ท�างานของพระองค์ โดยพระองค์โปรดที่จะให้ทดลอง ท�าเป็นกรณีศึกษา

ขึน้มา และให้ผูเ้ชีย่วชาญหลากหลายสาขามาร่วมกนัทดลองท�าจนส�าเร็จ

เป็นผลออกมา แล้วจึงเริ่มเขียนแผนด�าเนินการที่จะน�าไปสู่การพัฒนา 

ต่อไป ซึ่งสิ่งนี้คือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 สิง่ทีพ่ระองค์ทรงสอน ผู้เขยีนได้ยึดถอืและน�ามาปฏบิติัใช้ตลอด โดย

ตอนทีเ่ริม่ท�าเรือ่งการจดัการน�า้ชมุชน ผูเ้ขยีนไม่ได้เริม่จากการเขยีนแผน 

แต่เริ่มจากการศึกษาข้อมูล แล้วท�าความเข้าใจว่าโจทย์ของประเทศไทย

เป็นอย่างไร โจทย์ของประเทศไทยกค็อื มพีืน้ทีก่ารเกษตรอยู ่๑๕๔ ล้านไร่ 

มีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย ๑,๔๖๔ มิลลิเมตร/ปี ทั้งนี้หากใครเคยไปประเทศ

เยอรมนีมาแล้ว จะเห็นว่าป่าด�าของเยอรมนีนั้น ฝนตกเพียงครึ่งหนึ่งของ

ประเทศไทยเท่านั้นเอง แต่ป่าของเขาเขียวมาก จึงเรียกกันว่าป่าด�า 

 เพราะฉะน้ันเมื่อเข้าใจโจทย์ของประเทศไทยแล้วว่า ปริมาณฝน 

เพียงพอ แต่สิ่งที่ขาดคือการจัดการน�้า ซึ่งมีพื้นท่ีเกษตรกรรมเพียง  

๒๐ เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน (๒๗ ล้านไร่) ที่อยู่ในเขตชลประทาน ส่วนอีก  

๘๐ เปอร์เซ็นต์อยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีโครงสร้างการจัดการน�้าเลย 

แล้วจะแก้ไขอย่างไร ในหลวงรับสั่งว่า ให้คิดภาพใหญ่ (macro) แต่ให้

เริ่มท�าจากภาพเล็ก (micro) ก่อน จากข้อมูลท�าให้เราเห็นภาพคือ โจทย์

ของประเทศไทย การคิด macro ท�า micro ก็คือพิสูจน์กรณีศึกษาต่างๆ 

หรือท�ากรณีศึกษา แล้วต้องเลือกท�าในพื้นที่ที่ด้อยที่สุด ซึ่งตอนนั้นเรา

เลือกไปท�าที่บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แล้งที่สุด ไม่มีน�้ามา ๕๐ ปี และยังไม่มี

หน่วยงานใดลงไปท�างานในพื้นที่ และช่วงนั้นดูตัวเลขปริมาณฝนแล้วคิด

ว่าท�าได้ จึงสร้างโครงสร้างน�้าระดับชุมชนข้ึนมาร่วมกับชุมชน ด้วยวิธี

การท�าแผนที่อย่างที่ในหลวงรับสั่ง คือน�าเอาข้อมูลมาลงว่าตรงไหนคือ

แหล่งน�้า ตรงไหนต้องการใช้น�้า เกิดเป็นผังที่เรียกว่า DSLM (Demand 

Supply Logistic Management) จากการถวายงานมาเกือบ ๑๐ ปี สิ่ง

เหล่านี้ท�าให้ผู้เขียนเข้าใจกระบวนทั้งหมด ว่านี่แหละคือหลักการท�างาน

แบบ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

เข้าใจ คือ เข้าใจปัญหา ตั้งโจทย์ส�าเร็จ โจทย์จะเห็นเหมือนกันหมด ต้อง

อยู่บนข้อมูลหรือแผนที่ 

เข้าถึง คือ การจับมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ต�าบล ชุมชน รวมถึง

ระหว่างชุมชนด้วยกัน  ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด 

พัฒนา คือ แผนการด�าเนินงาน 

 อย่างไรก็ดี “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไม่ใช่เป็นเพียงศาสตร์พระราชา 

ทีพ่ระองค์ทรงใช้ในการทรงงานเพ่ือคลายทุกข์ร้อนให้ประชาชนมาตลอด

การครองราชย์ ๗๐ ปีเท่านัน้ แต่ยงัเป็นดัง่ยทุธศาสตร์พระราชทานทีท่รง

มอบให้ข้าราชการ ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ได้น�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่ช่วยให้งานสมัฤทธิผ์ล ประสบความส�าเร็จได้อย่าง

ยั่งยืน
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สุขที่พ่อสอน

ดร.รอยล จิตรดอน

สิง่ส�าคญัของผูท้ีม่โีอกาสถวายงานรบัใช้ใต้ฝ่าละอองธลุพีระบาท ในหลวง

รชักาลที ่๙ นอกจากเป็นเกยีรตแิละความภมูใิจสงูสดุในชวีติแล้ว กค็อืการ

ได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอน 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.รอยล จิตรดอน ส�าเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับ

ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล�าดับ และปริญญาเอกสาขาวิทยาการ

คอมพวิเตอร์จากมหาวทิยาลยัอินส์บรกุ โดยทนุรัฐบาลออสเตรีย 

ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในการรวบรวมข้อมูลน�้าของลุ่มน�้าเจ้าพระยา ภายใต้ “โครงการ

ระบบเครือข่ายเพือ่การจดัการทรัพยากรน�า้แห่งประเทศไทย” ต่อ

มาเมือ่มกีารจัดตัง้สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร 

ได้ขยายผลการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลน�้าจนครบทั้งประเทศ 

เกิดเป็นคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน�้า รวม

ทัง้ท�างานวจัิยและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่บรหิารจดัการทรพัยากร

น�า้ ได้รบัพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลู

ถวายรายงานผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
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 สิ่งหน่ึงที่ผู ้เขียนได้เรียนรู้จากการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คือ พระองค์จะทรงสอนด้วยวิธีตั้งค�าถาม  

แล้วให้เราตอบอย่างเช่น เรือ่งคลอง ทัง้ทีพ่ระองค์ทรงรู้จักเกอืบทกุคลอง

อยู่แล้ว ก็จะทรงตั้งค�าถามแก่ผู้ถวายงานเสมอ ถ้าตอบได้ พระองค์ก็จะ

รบัส่ังด้วย ถ้าตอบไม่ได้กเ็ลกิ งานนัน้เลกิ แล้วเวลาเลกิกไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไร 

ขนาดนายกรฐัมนตรบีางท่านยงัประสบมาแล้ว คอืจะทรงนิง่ไม่รบัสัง่ด้วย 

บางครั้งนานเป็นเวลาเกือบ ๑๕ นาที ซึ่งนั่นหมายความว่า เรายังเตรียม

ตวัไม่ดพีอ เพราะพระองค์ทรงโปรดให้การเข้าเฝ้าฯ ทกุครัง้เป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติ เป็นการสอนให้ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ หรือถวายงานทุกครั้งต้อง 

เตรียมข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนมากที่สุด ถ้าทุกครั้งที่ผู้เขียนเข้าเฝ้าฯ

เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายรายงานสรปุได้ถกูต้อง ข้อมูลทัง้หมดกจ็ะถกูส่งต่อไป

ให้คณะรฐัมนตรถีอืปฏบิตั ิแต่ถ้าครัง้ไหนไม่ได้สรปุ หรือสรุปพลาดมาก ก็

ต้องกลับมาทบทวนและเตรียมพร้อมให้มากขึ้น

 นอกจากนีส้ิง่ทีพ่ระองค์ทรงสอนตลอดคอื วธิกีารเล่าเร่ือง โดยในทกุ

เรือ่งไม่ว่าเรือ่งอะไรต้องสรปุให้ได้ ถ้าสรปุได้คอืเข้าใจ และทีส่�าคญัเลยคอื 

สรุปต้องไม่ให้ยาว อย่างเช่น รายงานที่ทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์ จะทรง

ตรวจด้วยพระองค์เอง แล้วทรงปรับแก้ ฉะนั้นรายงานทกุฉบบัยาวไม่ได้ 

ต้องสัน้ กระชบั และได้ใจความ

 ไม่เพียงแต่เร่ืองของเนื้อหา พระองค์ยังทรงห่วงใยเกี่ยวกับการใช้

ภาษาไทยของคนไทยด้วย โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทรงเป็นแบบอย่าง 

ของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมาโดยตลอด ดังนั้นการเขียนรายงาน

ภาษาไทย ต้องเป็นภาษาไทยแท้ ขึน้ต้นประโยคไม่ให้เป็น passive voice 

(ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท�า) เพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบขึ้นค�าว่า 

“โดยที่” “มีการ” เป็นต้น  ซึ่งค�าเหล่านี้เป็นประโยคของภาษาอังกฤษ 

ประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องจะขึ้นต้นด้วยประธาน ตามด้วยกริยาและ

กรรม ครัง้หนึง่พระองค์ทรงสอนถงึขัน้ว่า “ฉนัเองไม่เคยเรยีนภาษาไทยนะ	

คอืต้องเรยีนเอง” เนือ่งจากพระองค์ทรงเจรญิพระชนมพรรษาทีป่ระเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซาน แต่พระองค์

ทรงมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยอย่างมาก 

 สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระมหา 

กรุณาธิคุณต่อผู้ถวายงาน สิ่งที่ทรงสอนหรือทรงให้ค�าแนะน�า ล้วนก่อให้

เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง และต่อพสกนกิรชาวไทยทกุคน เพราะ

หากเรามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�า “ค�าพ่อสอน” ไปปรับใช้ 

ในการท�างานได้ดีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็คือ “ความสุข” ของประชาชนของ

พระองค์นั่นเอง 

	 “เวลาพระองค์ทรงงาน	 สิ่งที่รับสั่งถึงเสมอคือ	 ความสุข	 พระองค์

ไม่ได้รับสั่งถึงความม่ังมี	 เพราะความม่ังมีหมายถึงสิ่งของ	 แต่ความสุข 

คือคน”



- 20 - - 21 -

เมื่อนักวิทย์คิดถึงในหลวง

ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

ความประทับใจในชีวิตที่ได้ท�างานถวายเบื้องพระยุคลบาทแด่องค์

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทย 

มานานนับสิบปี ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาเกษตรดินทราย

ชายทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลปากคลอง อ�าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นที่ดินโครงการส่วนพระองค์ รวมทั้งเป็นนักวิจัย 

ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบล 

กะลุวอเหนอื อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส และเป็นกรรมการในโครงการ

แฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิทกุครัง้ท่ีท�างาน ได้เห็นพระราชจรยิวัตร

ที่งดงาม เห็นพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อให้ความสุขกับปวงชนชาวไทย แล้ว

นักวิทย์อย่างเรา ขอบอกว่า......ซาบซึ้งและหายเหนื่อย

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.รอยล จิตรดอน ส�าเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับ

ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล�าดับ และปริญญาเอกสาขาวิทยาการ

คอมพวิเตอร์จากมหาวิทยาลยัอินส์บรกุ โดยทนุรัฐบาลออสเตรีย 

ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในการรวบรวมข้อมูลน�้าของลุ่มน�้าเจ้าพระยา ภายใต้ “โครงการ

ระบบเครอืข่ายเพือ่การจดัการทรัพยากรน�า้แห่งประเทศไทย” ต่อ

มาเมือ่มกีารจัดตัง้สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร 

ได้ขยายผลการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลน�้าจนครบทั้งประเทศ 

เกิดเป็นคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน�้า รวม

ทัง้ท�างานวจัิยและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่บรหิารจดัการทรพัยากร

น�า้ ได้รบัพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลู

ถวายรายงานผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
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 ถึงแม้พวกเราจะไม่ได้เห็นพระองค์ทรงงานวิทยาศาสตร์เช่น 

นักวิทยาศาสตร์ท�า แต่ทรงใช้วิทยาศาสตร์แต่ละแขนงมาบูรณาการ 

จนเกิดเป็นผลงาน เป็นเครื่องมือที่ชาวไทยชื่นชม ชาวโลกยกย่อง 

อาทิ ฝนหลวง เครื่องตีน�้า การปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 

ด้วยแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

 ย้อนร�าลกึถงึเรอืใบ “ซเูปอร์มด” ท่ีพระองค์ทรงเลอืกใช้วิธต่ีอขึน้เอง 

ด้วยความชาญฉลาดและประหยดั ทรงวนิจิฉยัว่า จะใช้แผ่นไม้ชนดิใดทีม่ี 

เน้ือไม้เหนยีวแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกของคลืน่ลมในทะเล มคีวามเบา 

คงตัว ไม่ยืดหดต่อน�้าทะเล จะต่อเรือด้วยรูปร่างอย่างไรจึงจะเพรียวลม 

ทะยานแหวกทะเลไปได้อย่างรวดเร็ว ทรงตัวได้ดี ไม่พลิกกลับเมื่อปะทะ

คลื่นลม สามารถควบคุมและบังคับเรือได้ด้วยพระองค์เอง ถึงแม้ว่า

ความเร็วลมจะผันผวนเพียงไร ทรงวินิจฉัยว่า เรือจะต้องกว้างและยาว

เท่าไร จึงจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว จะต้องลดแรงเสียดทาน

ให้น้อยที่สุด จนกระทั่ง ทรงสร้าง “ซูเปอร์มด” ได้ส�าเร็จ และที่ส�าคัญ 

เมื่อทรงน�าเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว 

ทรงชนะเลิศ

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงมีพระราชด�าริเกี่ยวกับ “ฝนหลวง” เพื่อน�า

มาใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งให้กบัเกษตรกร และเพือ่หาแหล่งน�า้อปุโภค

บริโภคให้กับมวลพสกนิกร กว่าจะเข้าใจงาน เริ่มต้นงาน แล้วพัฒนางาน 

กลายมาเป็นสตูรส�าเรจ็การท�าฝนหลวง “ก่อกวน เลีย้งให้อ้วน แล้วโจมต”ี 

จนส�าเรจ็เป็นฝนหลวงทีพ่วกเราเหน็ และได้ใช้ประโยชน์กนัอยูใ่นปัจจบุนันี ้

พระองค์ทรงใช้กระบวนการและเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์หลายด้านมา

บูรณาการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า

 เมื่อนึกถึงโครงการพระราชด�าริ “แฝก” หนึ่งในพระราชกรณียกิจ

ด้านดินและน�้า ที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ

มนุษยธรรม” จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ  ก็เนื่องด้วย

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

ตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ ทรงมีพระราชด�ารถิงึความจรงิในทฤษฎคีวามสมดลุ

ของธรรมชาติ ดังกระแสพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า 

 “.......อาจมีบางคนเข้าใจว่าท�าไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือ

เรื่องป่าไม้ จ�าได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้

ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียน

ว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนตกลงมาแล้วจะชะดินลงมา

เร็ว ท�าให้ไหลตามน�้าไปท�าความเสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะ

ไหลตามสายน�้าไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ และเป็น

หลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะท�าให้เดือด

ร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมา

ในเข่ือน มีตะกอนลงมาในแม่น�้า จะท�าให้น�้าท่วม เรียนเรื่องนี้มา

ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ....”*  พระองค์จึงทรงน�า “แฝก” มาทดลองปลูก 

ศึกษาวิจัย แล้วพัฒนากระบวนการปลูกและใช้ประโยชน์ ด้วยพระราช

ประสงค์จะอนรัุกษ์ดนิและน�า้ เพือ่ป้องกันการกัดชะการพงัทลายของดนิ 

และเพือ่ปรบัปรงุสภาพพืน้ทีเ่สือ่มโทรม ทรงผ่านการทดลองเพือ่หาความ

* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี ๙ พระราชทานแก่
คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ (ประเทศไทยและประเทศลาว) ณ 
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒
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ดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

“ถ้าไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงปรารถนาที่จะเป็น 

นักดาราศาสตร์	และอยากมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่”

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ผู ้ เขียน

น้อมเกล้าฯ ร�าลึกถึง แม้ว่าผู้เขียนจะไม่เคยถวายงานแด่พระองค์โดยตรง 

แต่มีโอกาสได้ถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารีอยู่หลายครั้ง พระด�ารัสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงรับสั่ง

ถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในหลายโอกาสว่า “ถ้าไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงปรารถนาที่จะเป็นนักดาราศาสตร์ และอยากมีหอดู

ดาวทีจ่งัหวัดเชียงใหม่” ผู้เขยีนคิดว่าพระราชด�ารนิีอ้าจเป็นส่วนส�าคัญว่า 

เหมาะสมของระดบัความลาดเทของพืน้ทีก่บัชนดิของดนิและหนิหน้าดนิ 

กับความรุนแรงของลมฝน กับปริมาณของน�้าฝนที่ไหลบ่า เพื่อปลูกแฝก

ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 เมื่อนักวิทย์อย่างเราคิดถึงในหลวง คิดถึงพระอัจฉริยภาพด้าน

วทิยาศาสตร์แต่ละสาขาอนัเป็นเลศิ ผนวกกบัพระวริยิะอตุสาหะอนัยิง่ใหญ่ 

จนบูรณาการมาเป็นชิ้นงานและกระบวนการท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด

มิได้ จะจารึกอยู่ในจิตใจของนักวิทย์เช่นเราตลอดไป

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.ปิยะ เฉลิมกลิน่ ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรด้ีานชวีวทิยา

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ปริญญาโท

สาขาพืชสวนและปริญญาเอกสาขาปฐพีวิทยาจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่ง 

ชาติโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นนักพัฒนาและอนุรักษ์พรรณไม้ 

หายากและใกล้สูญพันธุ ์ รวมทั้งไม้ถิ่นเดียวท่ีพบเฉพาะใน

ประเทศไทย เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของ 

โลก ได้แก่ จ�าปีสิรินธร มหาพรหมราชินี และมะลิเฉลิมนรินทร์ 

เคยเป็นผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขา

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี พ.ศ. 

๒๕๕๖
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ท�าไมพระองค์ทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัย และพระปรีชาสามารถ 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก และอาจจะเป็นด้วยความสน

พระราชหฤทัยทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัย

ทรงพระเยาว์

 เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ทรงโปรดให้คณะบุคคล ซึ่งมีนาวาอากาศโท ฐากูร เกิดแก้ว รวมอยู่ด้วย 

เข้าเฝ้าฯ เพือ่ตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์ถวาย ณ พระราชวงัไกลกงัวล จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ทรงถ่ายรปูดาวองัคารและดาวหางลเินยีร์ เอ๒ (LINEAR 

A2) ในปีน้ันมีปรากฏการณ์ส�าคัญทางดาราศาสตร์คือดาวอังคารโคจร 

เข้าใกล้โลก โดยปกติดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลกทกุ ๒๖ เดอืน แต่ละครัง้ 

จะโคจรเข้ามาใกล้โลกไม่เท่ากัน

 ครั้งนั้น นาวาอากาศโท ฐากูรกลับมาเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ในหลวง

รบัสัง่ว่า “รูไ้หมว่า ดาวองัคารมอีะไรทีต่่างจากโลกอยูอ่ย่างหนึง่ คอื โลกเรา 

จะเห็นดวงจันทร์ปรากฏข้ึนทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก 

เพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออก ที่ดาวอังคารก ็

มีการหมุนรอบตัวเองเหมือนโลก แต่ดวงจันทร์โฟบอส (ดวงจันทร์ของ 

ดาวองัคาร) ขึน้จากทศิตะวันตกไปทศิตะวันออกวันละ ๔ รอบ” ผูเ้ขยีนรูส้กึ 

ประหลาดใจปนประทบัใจอย่างมากว่า พระองค์ทรงทราบในรายละเอยีด

ถึงขนาดนั้น แสดงว่าทรงมีความรอบรู้เรื่องดาราศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

 ผู ้เขียนเคยสงสัยว่า ท�าไมพระองค์ทรงโปรดดาราศาสตร์มาก? 

ก่อนหน้านั้นผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จย่ามากมายว่า ท่าน

ทรงสนพระทัยเรื่องดาราศาสตร์และการดูดาวมาก โดยเฉพาะในช่วงที่

ประทับอยู่ที่โลซาน ทุกครั้งที่ท้องฟ้าใสและเห็นดาวระยิบระยับ ท่านจะ

ทรงโปรดให้ข้าราชบรพิารออกมาดดูาว และทรงสอนดดูาวให้กบัผูต้ดิตาม 

อยูเ่สมอ ราว ๒๐ ปีทีผ่่านมา ม.ร.ว.ดศินดัดา ดศิกลุ เคยเล่าให้ผูเ้ขยีนฟังว่า  

“ศรัณย์รูไ้หมว่า เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็ย่าทรงมพีระชนมายมุากแล้ว ทรงเข้าไป

เรียนในมหาวทิยาลัยโลซาน ๒ วชิา ไม่ได้เรยีนเพือ่เอาปรญิญา แต่เรยีนเพือ่รู้ 

กค็อื วชิาปรชัญา ซึง่ทรงโปรดอยูแ่ล้ว กับวิชาดาราศาสตร์ เหตทุีท่รงไปเรยีน 

ก็เพื่อจะน�ามาสอนให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ขณะทรงพระเยาว์” จากค�าถามนั้นท�าให้ผู้เขียนคิดว่าการที่ในหลวง 

รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดและใฝ่ฝันจะเป็นนักดาราศาสตร์ สมเด็จย่าน่าจะมี

ส่วนส�าคัญที่ท�าให้พระองค์มีพระราชด�าริเช่นนี้

 หนังสือ “เวลาเป็นของมีค่า” ที่นิพนธ์โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงนิพนธ์ 

ไว้ว่า สมเดจ็ย่าทรงโปรดดาราศาสตร์มาตัง้แต่ทีป่ระทบัอยูท่ีส่หรฐัอเมรกิา 

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะทรงมี

พระบรมพระราชสมภพ สมเด็จย่าทรงใช้หนังสือชื่อ “Le Ciel” (ภาษา

ฝรั่งเศส แปลว่า ท้องฟ้า) จนกระทั่งแผนที่ดาวในหนังสือหลุดออกมา 

ในหนังสือเล่มนี้จะมีแผนที่ดาวแบบหมุนที่เด็กๆ ชอบใช้กัน เป็นแบบ 

เดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ และ ๙ ทรงใช ้

เมื่อทรงพระเยาว์ ราว ๗๐-๘๐ ปีก่อน

 ผู้เขยีนมีความเข้าใจว่า ดาราศาสตร์เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัย 

ที่ท�าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ รับสั่ง

หลายคร้ังว่า มีพระราชประสงค์ให้ใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ 

สร้างคน หลายคนอาจจะมองว่าการท�างานเรื่องดาราศาสตร์เป็นเรื่อง

ไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างคน แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
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เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.ศรณัย์  โปษยะจนิดา นกัเรยีนทนุโครงการพัฒนาและส่งเสริม 

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์จาก 

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ 

พอลเิมอร์และวศิวกรรมเคมจีากมหาวทิยาลยัแบรดฟอร์ด สหราช 

อาณาจักร มีความสนใจและหลงใหลในความสวยงามของวัตถุ

ท้องฟ้าและดาราศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งแรกท่ีได้เห็นดาวเสาร์ผ่าน

กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก เป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาค้นคว้า

ดา้นดาราศาสตร์ จนก้าวเขา้สู่วงการดาราศาสตร์เต็มตวั ปัจจบุัน

ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

ต้นแบบการท�างานโดยใช้แผนที่

ดร.วราวุธ สุธีธร

การท�างานด้านธรณวีทิยาจะต้องออกไปส�ารวจหนิตามทีต่่างๆ “แผนที”่ 

จึงเป็นหัวใจของการท�างาน เช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้ “แผนที่” ในการทรงงานแก้ปัญหาให้กับพสกนิกร

ในพื้นท่ีต่างๆ พระองค์ทรงใช้แผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งแสดงภูมิประเทศ

ของแต่ละพื้นที่ ทั้งภูเขา แม่น�้า ถนนหนทาง หมู่บ้าน ย่อส่วนลงมาเป็น

สัญลักษณ์ เส้นและสีบอกระดับความสูงต�่าของพื้นที่ ไร่นา ป่าไม้ แม่น�้า

ล�าธาร สันเขา หุบเขา ถนนหนทาง ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการวางแผน

จัดการในการใช้พื้นที่สร้างบ้านเมือง หาแหล่งน�้า เพื่อใช้อุปโภคบริโภค 

ท�าการเกษตรกรรม เป็นต้น

ทรงมีพระราชด�าริในโครงการท่ีเกี่ยวกับดาราศาสตร์ต่างๆ มากมาย 

และยังทรงรับสั่งอยู่เสมอว่า “ดาราศาสตร์คือเครื่องมือในการสร้างคนที่ 

ส�าคัญที่สุด” ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจอย่างยิ่งที่จะท�างานเพื่อสนอง 

พระราชด�าริ และสานต่อพระราชปณิธานในการน�าดาราศาสตร์มาใช้ใน

การพัฒนาคน สะท้อนผ่านการด�าเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา ๘ ปี นับแต่ก่อต้ังจนถึง

ปัจจบุนั ซึง่ทมีงานของสถาบนัฯ กล่าวได้อย่างภาคภมูใิจว่า “ดาราศาสตร์

ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมาแต่เยาว์วัย บัดนี้ได้หยั่งรากบน 

แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง งอกงามแล้ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด

มิได้ พระพุทธเจ้าข้าฯ”
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 การใช้ข้อมูลภูมิประเทศจากแผนที่ประกอบกับการทอดพระเนตร

ในพื้นที่ ท�าให้ในหลวงทรงวางแผนและทรงมีพระราชด�าริในการแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองการใช้พื้นที่ การตั้งถิ่นฐาน และข้อส�าคัญที่สุด

คือ การหาแหล่งน�้า ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและการ

ไหลของน�า้ เพือ่หาแหล่งกกัเก็บน�า้ แผนท่ีสามารถบอกได้เกอืบทัง้หมดว่า 

พืน้ทีแ่ต่ละแห่งมพีืน้ทีใ่ช้งานกว้างใหญ่เพยีงใด และจะสามารถกกัเกบ็น�า้

ไว้ได้บริเวณใด การศึกษาภูมิประเทศและลักษณะดินท�าให้พระองค์ทรง

แก้ไขปัญหาเรือ่งน�า้อนัเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการด�ารงชวิีตของประชาชน

ในแต่ละภูมิภาคได้

 ชาวอีสานต้องอาศยัอยูก่บัความแร้นแค้น เนือ่งจากลักษณะของชัน้

ดนิทีเ่ป็นหนิทราย ไม่สามารถกกัเกบ็น�า้ไว้ได้ ในช่วงฤดฝูนภาคอสีานจะมี

ความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อสิ้นฤดูฝน น�้าฝนที่ตกลงมาส่วนหนึ่งจะไหลลง

สู่แม่น�้า อีกส่วนหนึ่งจะระเหยออกจากหน้าดิน ท�าให้ระยะเวลา ๗ เดือน 

ที่เหลือจึงมีแต่ความแห้งแล้ง ชาวบ้านไม่มีแม้กระทั่งน�้าด่ืม น�ามาซ่ึง

ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปท�างานในพื้นที่อื่น แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ 

พระองค์ทรงมีพระราชด�าริให้มีการสร้างเข่ือนขนาดเล็กหลายแห่งไว้บน

พื้นที่สูง ในบริเวณที่เป็นร่องลึก และมีช่องแคบส�าหรับท�าสันเขื่อน ส่วน

หนึ่งเพื่อให้เป็นที่กักเก็บน�้าไว้ใช้ยามหน้าแล้ง อีกส่วนหนึ่งจะช่วยลดการ

ระเหยของน�้าจากหน้าดิน เพิ่มการไหลซึมไปกักเก็บไว้เป็นน�้าบาดาล

 ในการแก้ปัญหาเรื่องน�้าในภาคเหนือ ซ่ึงมีพื้นที่สูงต�่าต่างกัน

มากๆ การจัดท�าแหล่งกักเก็บน�้ายิ่งมีความยุ่งยากยิ่งกว่า พระองค์ทรงมี 

พระราชด�าริให้ท�าการเก็บแหล่งน�้าตามหุบเขาขนาดเล็ก หากมีล�าธาร

จะใช้วิธีการสร้างฝายชะลอน�้า รวมทั้งอ่างเก็บน�้าบนเชิงเขา ท้ังหมดก็

เพื่อชะลอน�้าไว้ ก่อนที่น�้าจะไหลลงแอ่งหรือพื้นที่ราบที่เป็นแหล่งชุมชน 

โครงการพระราชด�าริท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่มาจากการท่ีพระองค์

ทรงเหน็คณุค่าของแผนที ่และทรงใช้ประโยชน์จากแผนทีใ่นการวางแผน

 สิ่งที่บ่งบอกความเป็นมืออาชีพทางด้านการใช้แผนที่ของในหลวง

ท่ีเราเห็นกันเสมอ ในทุกครั้งที่เสด็จพระราชด�าเนินลงพื้นที่ พระองค์

จะทรงใช้แผนที่ปึกใหญ่กว่าแผนที่ปกติ เนื่องจากทรงน�าแผนที่หลายๆ 

แผ่นมาต่อกัน เพื่อจะสามารถเห็นภูมิประเทศในภาพกว้างในเวลาที่ทอด

พระเนตรพื้นที่ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ โดยทั่วไปแผนที่ ๑ ระวางจะกิน

พ้ืนท่ีประมาณ ๗๕๐ ตารางกิโลเมตร พระองค์ทรงน�าแผนที่มาต่อกัน

ประมาณ ๔ ระวางเพื่อให้กินเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 

และในการเสด็จพระราชด�าเนินลงพื้นที่แต่ละครั้ง คาดว่าน่าจะใช้แผนที่ 

๔ ระวาง ประมาณสามถึงสี่ชุด เพื่อใช้ทอดพระเนตรพื้นที่ประมาณหนึ่ง

หมืน่ตารางกโิลเมตร และด้วยทรงเป็นนกัใช้แผนที ่พระองค์ทรงต่อแผนที่

ทรงงานด้วยพระองค์เอง อกีทัง้ยงัทรงมีวธิกีารพบัและกางแผนทีท่ีถ่กูต้อง 

กล่าวคอื หน้าแผนทีจ่ะหงายหน้าขึน้เสมอ ท�าให้การใช้แผนทีปึ่กใหญ่หนา

มิได้เป็นอุปสรรคเมื่อต้องเปิดใช้งานในสนาม

 ผลพลอยได้จากการให้ความส�าคัญกับการใช้แผนที่ และการเสด็จ 

พระราชด�าเนินไปยังหลายพื้นท่ี ท�าให้กรมแผนที่ทหารต้องท�าการ

ปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ท�าให้แผนที่

ภมูปิระเทศของประเทศไทยมีความทนัสมัย และเราซึง่เป็นนกัธรณวีทิยา

จงึมแีผนทีรุ่น่ใหม่ๆ ส�าหรบัใช้ในการท�างานส�ารวจ ซึง่ช่วยให้การวางแผน

การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งสะดวกมากขึ้น
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เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.วราวุธ สุธีธร ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา  

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตร Vertebrate  

paleontology, University Paris VI และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตตมิศักดิ ์สาขาชวีวทิยาจากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปัจจบุนั

เป็นผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังด�าเนินภารกิจด้านการส�ารวจ 

ขุดค้น รวมถึงวิจัยด้านฟอสซิลในประเทศไทยต่อไป

พระมหากษัตริย์นักคิด

ดร.รอยล จิตรดอน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีความสนพระราชหฤทัย

ในเทคโนโลยี ทรงเป็นนักคิด และทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ดังเช่น 

เรื่องเขื่อนใต้ดิน เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ทรงเคยรับสั่งว่าอยากจะสร้าง ‘เขื่อน

ปิดปากถ�้าหินปูน’ เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใต้ดินส�าหรับชาวบ้าน ตั้งแต่ญี่ปุ่นยัง

ไม่มแีนวคดิเรือ่งนีเ้ลย แต่ไม่มข้ีาราชการคนไหนท�า เพราะด้วยเทคโนโลยี

สมัยนั้น ไม่มีใครเชื่อว่าท�าได้ 

 แต่พระองค์ทรงเชือ่ว่าท�าได้ และทรงศกึษาเรือ่งเขือ่นมาเป็นอย่างดี 

เนือ่งจากประเทศไทยมปัีญหามากเรือ่งน�า้ ๑. ไม่มีทีเ่กบ็ ๒. ป่าเสือ่มโทรม

แล้ว ตะกอนมากขดุลอกไม่ทนั และ ๓. น�า้ระเหยหน้าแล้ง ดงันัน้ท�าไมเราจงึ 

ไม่เก็บไว้ใต้ดิน ทัง้ทีค่่าความพรนุของหนิ (porosity) มีตัง้ ๒๐ เปอร์เซน็ต์ 
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แถมเกบ็น�า้ไว้ใต้ดนิกไ็ม่ระเหย ทีส่�าคญัเกบ็น�า้ไว้ใต้ดินแล้วด้านบนยงัปลูก

ต้นไม้ได้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ซึง่ได้ไปเหน็กบัผู้เขยีน บอกว่า 

การท�าเขื่อนใต้ดินไม่เสียท่ีแม้แต่นิดเดียว ปลูกต้นไม้ข้างบนก็ได้ น�า้ก็ไม่

ต้องรด เพราะระดับน�้าใต้ดินยกขึ้นมาจนกระทั่งถึงรากได้ และนั่นคือสิ่ง

ท่ีพระองค์ทรงคดิ ทรงคดิและเหน็โดยทีไ่ม่ใครคาดคดิ ซ่ึงผู้เชีย่วชาญจาก

ต่างประเทศที่ทราบถึงแนวคิดนี้ต่างพูดเสียงเดียวกันว่า “Genius” และ

นี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยแท้

 พระปรชีาญาณของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๙ ไม่ได้ 

เป็นประโยชน์เพยีงต่อพสกนกิรชาวไทย แต่ยงัเป็นทีป่ระจกัษ์และถกูน�าไป

ใช้ทัว่โลก วนัทีผู่เ้ขยีนไปเยีย่มหน่วยงาน NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้ว 

นักวิทยาศาสตร์ที่ NOAA น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่องฝน 

บทความงานวิจัยที่ถูกน�าเสนอฉบับแรกคือ ภาพที่พระองค์ทรงทดลอง

เรือ่งไมโครฟิสกิส์ (microphysics) ของฝนเป็นรายแรกของโลก เราในฐานะ

พสกนิกรชาวไทยก็รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก จากนั้นต่อมาผู้เขียน 

มีโอกาสไปประชุมที่จอร์แดน และพบว่าเดดซี เจอราช เยรูซาเล็ม ซึ่งเป็น

แหล่งอารยธรรมของโลก ที่เกิดปัญหาเรื่องการบล็อกน�้า จนกระทั่งเดดซี

เกือบจะเสียหายทั้งระบบ สิ่งที่เขาท�าคือ เขาติดต่อโครงการพระราชด�าริ

ฝนหลวงและเริ่มท�าฝนเทียมแล้ว เหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนน�้าพระทัยที่

ช่วยบรรเทาทกุข์ให้กบัชาวจอร์แดนด้วย ส่วนอกีเรือ่งหนึง่ทีเ่หน็ทีจ่อร์แดน

คือ วิธีฟื้นทะเลทราย โดยจุดใดที่เป็นโอเอซิสเขาจะใช้วิธีการปลูกกล้วย

 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่พระองค์ทรงคิดค้นทั้งเครื่องมือ 

ตลอดจนพระราชทานแนวความคิดต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลา

ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะความ

ทกุข์ยากของประชาชนคนไทยเท่านัน้ แต่ยงับ�าบดัทกุข์ภยัให้กบัอกีหลาย

ประเทศทั่วโลก 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.รอยล จิตรดอน ส�าเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับ

ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล�าดับ และปริญญาเอกสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลยัอินส์บรกุ โดยทนุรฐับาลออสเตรยี 

ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในการรวบรวมข้อมูลน�้าของลุ่มน�้าเจ้าพระยา ภายใต้ “โครงการ

ระบบเครือข่ายเพือ่การจัดการทรัพยากรน�า้แห่งประเทศไทย” ต่อ

มาเมือ่มกีารจัดตัง้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร 

ได้ขยายผลการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลน�้าจนครบทั้งประเทศ 

เกิดเป็นคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน�้า รวม

ทัง้ท�างานวจัิยและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่บรหิารจัดการทรพัยากร

น�า้ ได้รบัพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ กราบบงัคมทลู

ถวายรายงานผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
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พระราชาในต�านาน

ดร.เฉลิมพล เกิดมณี 

ณ ดินแดนทีถ่กูเรยีกกว่าสยามประเทศ  มีช่วงเวลาแห่งความม่ันคง อนัน�ามา 

ซึ่งความสุขเกษมเปรมปรีดิ์ของปวงชนชาวไทย ทุกพื้นท่ีท่ีรอยพระบาท

แห่งพระราชาย่างก้าวไป พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแห่งความ

พออยูพ่อกินและรอยยิม้แห่งความสขุของพสกนกิรทัว่แผ่นดนิ พระราชา

ผูท้รงธรรมทีป่กครองแผ่นดนิยาวนานทีส่ดุจนถกูกล่าวขานเป็นต�านาน ได้

เร่ิมขึน้จากครอบครวัหนึง่ทีด่�ารงชวีติเฉกเช่นสามัญชน โดยมีพระราชชนนี

ที่ทรงเล้ียงดูพระโอรสและพระธิดาแต่ล�าพังพระองค์เดียว ด้วยพื้นฐาน 

ทีไ่ด้รบัการฝึกฝนเป็นอย่างดด้ีานการพยาบาล จงึทรงมคีวามสามารถทาง

จิตวิทยาในการเลี้ยงดูพระโอรสให้เติบใหญ่เป็น “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” 

พระราชาผู้ทรงธรรมของปวงชนชาวไทยทุกคน

 “ฉันเป็นแบบนีเ้พราะแม่ฉนั เวลาถามอะไร แม่ไม่ตอบทนัท ีเงียบจน

รู้ทางกนัว่า แม่ให้คิดเอง แล้วน�าเสนอว่าเราคิดอย่างไร ถกูหรอืไม่อย่างไร 

ประมาณนี้ ฉันเลยคิดเองเป็น  และเน้นท�าอะไรเองเป็น เมื่อผิดจึงรู้ว่าผิด 

และจะได้หาทางแก้ไข”(วิทยุจุฬา ๙.๐๐ น. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

 พระราชชนนทีรงบ่มเพาะพระโอรสให้มพีระอจัฉรยิภาพทางปัญญา 

อารมณ์ คุณธรรม และความเสียสละได้อย่างถึงพร้อม พระอัจฉริยภาพ 

ที่ปรากฏให้เห็นประจักษ์คือ
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๑. ทรงเป็นนักสังเกต จดบันทึก และถ่ายภาพ

เพราะพระราชชนนีทรงท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างในการเป็นนักเก็บข้อมูล

และจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการที่พระราชชนนีทรง 

ถ่ายภาพ ทัง้ภาพนิง่และภาพยนตร์ของพระธดิาและพระโอรสทกุพระองค์ 

ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงบันทึกไว้ด้วยพระองค์เอง ทรงบันทึก 

วันเดือนปี เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และได้พระราชทานแก่พระราชโอรส

และพระราชธิดา สิ่งที่เราเห็นกันจนชินตาเสมอมาคือ ขณะที่เสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมพสกนิกร สิ่งที่พระองค์ทรงน�าติดพระวรกายเสมอ

คือ แผนที ่กล้องถ่ายรปู และดนิสอ ทรงใช้เป็นอปุกรณ์ในการบนัทกึข้อมลู 

รายละเอียดและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่

๒. ทรงเป็นนักทดลองและพัฒนา

พระราชชนนีทรงอภิบาลพระโอรสภายในวังสระปทุม ให้ทรงเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ด้วยการเล่นกองทราย ดังบางข้อความจากหนังสือ  

เจ้านายเลก็ๆ-ยวุกษัตรย์ิ หน้า ๗๓ “เพราะเมือ่เอาน�า้เทลงในทราย น�า้กจ็ะ 

ซึมลงไปหมด จึงย้ายกันออกมาเล่นข้างนอก ขุดคลองในดิน น�าน�้ามาใส่

ให้มาไหลในคลอง แล้ววิ่งไปเก็บกิ่งไม้ที่พุ่มไม้” เหล่านี้เปรียบดังสัมผัส 

ครั้งแรกกับงานชลประทาน การปลูกป่า และการเข้าใจธรรมชาติ

๓. ทรงเป็นนักคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงได้รับการอบรมบ่มเพาะให้ใช้เหตุและผล และ 

รับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์ทรงกระท�า ครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อทรงท�าผิด

จนถึงขั้นสมควรต้องลงโทษ พระราชชนนีจะทรงอธิบายก่อนว่าท�าไมถึง

ถูกลงโทษ บางครั้งจะมีการต่อรองกันว่าควรตีกี่ครั้ง “แต่ส่วนมาก และ

อย่างยิ่งเมื่อโตขึ้นแล้ว แม่จะใช้วิธีอธิบายสิ่งที่ควรไม่ควร สิ่งที่ดีไม่ดี โดย

พูดจากันด้วยเหตุด้วยผล” (หนังสือ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ หน้า ๖๒)

๔. ทรงมีจินตนาการและการคิดนอกกรอบ

เมือ่ยงัทรงพระเยาว์ ทรงเล่นบทบาทสมมตุติามจนิตนาการ เช่น เป็นช่างไม้ 

เจ๊กหาบน�้า และได้เล่นของจริง เช่น รถยนต์ที่สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรง

ไม่ใช้แล้วและเก่ามาก ทรงถอดเครื่องยนต์ออก และใช้เล่นกันตามแต่จะ 

ทรงโปรด เมื่อเจริญพระชันษาจึงทรงมีจินตนาการที่สามารถวิเคราะห์

สาเหตุได้ตรงประเด็น 

๕. ทรงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบตัว 

ด้วยพระราชชนนีทรงโปรดสัตว์เลี้ยง อย่างสุนัข ลิง ม้า นกขุนทอง เรียก

ได้ว่าในสมัยทรงพระเยาว์ ทรงพระเกษมส�าราญจากการเล่นกับสิ่งมีชีวิต 

ทีต้่องอาศยัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทรงดแูลใจคนรอบข้าง ทรงรบัน�า้ใจ

แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย เช่น เสวยกล้วยที่ชาวบ้านน�ามาถวาย ทรงเล็งเห็น

คุณค่าของสิ่งต่างๆ แม้เล็กน้อย 

๖. ทรงยึดหลักการพึ่งตนเอง 

พระราชชนนทีรงโปรดให้พระโอรสและพระธดิารบัผดิชอบหน้าทีท่กุอย่าง

ด้วยตนเอง เมื่อครั้งทรงประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตที่

เรยีบง่าย ทรงเดนิทางด้วยรถและรถไฟสาธารณะ ทรงจ่ายตลาดและหิว้ของ 

ที่ซื้อจากตลาดกลับมาด้วยพระองค์เอง ทรงไม่พึ่งพาผู้อื่นมากนัก

๗. ทรงใช้ชีวิตที่พอเพียง

ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า ให้นั่งรถรวมกันหลายๆ คน จะได้ไม่

สิ้นเปลือง ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์

ทรงจักรยานไปโรงเรียนแทนประทับรถพระที่นั่ง ทรงรีดและใช้ยาสีฟัน

จนหมดหลอด ทรงสวมเสือ้เช้ิตทีใ่ช้มานานจนคอปกเป่ือย  ฉลองพระบาท

หนังสีด�าท่ีมีสภาพช�ารุดทรุดโทรมก็ทรงให้เจ้าหน้าที่น�าไปซ่อมเพื่อมา 

ใช้งานต่อ ของใช้ส่วนพระองค์ไม่จ�าเป็นต้องแพงหรือเป็นของแบรนด์เนม
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๘. ทรงเข้าใจธรรมชาติความจริงของสรรพสิ่ง 

เมื่อคร้ังทรงประทับและเจริญพระชันษา ณ เมืองโลซาน ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ผู้คนอยู ่

ใกล้ชิดและดแูลธรรรมชาต ิพระองค์ยงัเสดจ็ไปกราบพระสายปฏบิตัอิย่าง

สม�า่เสมอ ดงัค�ากล่าวของหลวงปูดู่ ่พรหมปัญโญ พระสายปฏบิตัชิือ่ดงัรปู

หนึง่ว่า “หากไม่มีในหลวง พระพทุธศาสนากต็ัง้อยูไ่ม่ได้” เป็นเครือ่งยนืยนั

ในคุณธรรมที่ทรงต้ังมั่นในการปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์

สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 

๙. ทรงยึดมั่นในหลักจาคะการแบ่งปัน

พระราชชนนีทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ 

การช่วยเหลือและสนับสนุนคนใกล้ชิดที่ เป ็นคนดีและเดือดร ้อน  

พระราชชนนีทรงอบรมพระธิดาและพระโอรสให้รู้จัก “การแบ่งปัน”  

ทรงตั้งกระป๋องออมสินที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากพระองค์ใด 

เสด็จไปกิจกรรมใดแล้วมีรายได้ มีก�าไร จะต้องทรงหยอดใส่กระปุก ๑๐ 

เปอร์เซ็นต์ และทุกสิ้นเดือนจะประชุมกันว่าจะน�าเงินนี้ไปท�าประโยชน์

อะไรต่อไป เช่น บริจาคโรงเรียนสอนคนตาบอด มอบให้เด็กก�าพร้า หรือ

ท�ากิจกรรมเพื่อคนยากจน 

๑๐. ทรงปกครองแผ่นดนิด้วยทศพศิราชธรรมในความด ีความจรงิและ

คุณธรรมตลอดรัชสมัย 

เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน

พื้นที่ห่างไกลและยากจนด้วยพระองค์เอง เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์

ส�าหรับผูค้น ให้เข้าใจปัญหาทีแ่ท้จรงิ ได้ทรงพบและมพีระราชปฏสินัถาร

กับพสกนิกรที่ยากไร้หรือข้าราชการผู้น้อย ดังค�าที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง 

พฒันา” เพราะเป็นสิง่สงูสดุในการเข้าใจรากเหง้าของการพัฒนาทีส่�าคญั 

เพื่อปลดปล่อยความยากจนของพสกนิกร และเป็นแบบอย่างแห่งการ

สร้างสมดลุในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื ผ่านการใช้ชีวติอย่างพอเพยีง 

สร้างต�านานแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม ในแผ่นดินสยามที่ร่มเย็นและการ

อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาธรรม

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.เฉลมิพล เกดิมณ ีนกัวิจยัอาวโุส ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าโครงการ 

“พลงัปัญญา” มูลนธิม่ัินพัฒนา ส�านกังานทรพัย์สินส่วนพระมหา

กษตัริย์ สบืสานพระราชปณธิาน สร้างผูน้�านกัพฒันาทีม่คีณุธรรม 

น�าพาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย ด้วย

การ “เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา” สู่การสร้างชุมชนแห่ง

ปัญญา ชุมชนแห่งความสุขที่ยั่งยืน
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พระราชาผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ

ดร.พลังพล คงเสรี

ถ้าจะมีเรือ่งราวประการใดประการหน่ึงท่ีผู้เขยีนในฐานะนกัวทิยาศาสตร์

จะระลึกและจดจ�า “ในหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ในส่วนของการทรงงาน 

ท่ีหลากหลายเพื่อพสกนิกร ผ่านโครงการในพระราชด�าริมากมาย คือ

ความเพยีร (ตปะ) และความอดทน (ขนัต)ิ ซึง่ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าเป็นส่วนส�าคญั 

ที่ท�าให้หลายเร่ืองหลายโครงการผ่านความยากล�าบากและได้รับความ

ส�าเร็จในที่สุด

 เมื่อกว่าสามสิบปีก่อน ผู้เขียนมีโอกาสร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสท่ีพระองค์เสด็จ

พระราชด�าเนนิมาในพธีิเปิดอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนสวนกหุลาบ

วทิยาลยั ขณะนัน้ผูเ้ขยีนเรยีนอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ ห้อง ๓ เป็นนกัเรียนที่

เรยีนวทิยาศาสตร์ได้ดแีละไม่อยากเรยีนแพทย์หรอือะไรๆ ท่ีเขาจะเรียนกนั 

ผูเ้ขยีนรบัทนุโครงการ พสวท. ระดบัมธัยม โดยย้ายมาทีโ่รงเรียนสามเสน

วทิยาลัย ด้วยความมุ่งหมายทีจ่ะเรยีนวทิยาศาสตร์ โดยมีความเชือ่ม่ันใน

วิทยาศาสตร์ด้วยมุมมองของเด็กๆ จนวันนี้ที่เป็นนักเคมีมากว่าครึ่งชีวิต

และมักจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาแบบนักวิทยาศาสตร์

 สังคมไทยกว่า ๗๐ ปีภายใต้พระบรมโพธสิมภารของในหลวงรชักาล

ที่ ๙ มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ ่น ด้วยวัฒนธรรมที่ 

หล่อหลอมท่ีหลากหลาย ท้ังเช้ือชาต ิวฒันธรรม ประเพณ ีความเช่ือต่างๆ 

ลักษณะหนึ่งของสังคมไทยคือ การเป็นตัวตนสูงที่มักท�างานในเชิงบุคคล 

ได้ดี แต่ในการท�างานประเภททีมที่ต้องอาศัยการประสานร่วมมือ มักจะ

เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่น�าไปสู่ประโยชน์โพดผลอะไร

นัก ในทางเคมีอาจจะมองได้ว่าเป็นสังคมที่เกิดปฏิกิริยาร่วมกันได้ยาก  

ถ้ามองไปยังความส�าเร็จของโครงการพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจ�านวนมากมาย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคมไทยและพสกนกิรนัน้ ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงาน 

กันในทุกระดับของหลายหน่วยงาน หลายอาชีพ หลากหลายความ
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เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงด้านการเกษตร การบริหารจัดการ

น�้าและการชลประทาน พลังงานทดแทน การจราจรและโครงการที่เกี่ยว

เน่ืองกบัวศิวกรรมต่างๆ ถ้าเปรยีบโครงการต่างๆ เหล่านีเ้ป็นปฏกิริยิาเคมี

ที่มีหลายส่วนประกอบ โครงการเหล่านี้อาจจะเกิดได้ยาก หรือไม่ได้เลย

ถ้าขาดคะตะลิสต์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นศูนย์รวมใจ ท�าให้พลังงานกระตุ้น 

(activation energy) ลดลง และน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นผลิตผล

ของปฏิกิริยา การท�างานของคะตะลิสต์จะท�าให้อัตราเร็วของการเกิด

ปฏิกริยิาเรว็ขึน้ ไม่มผีลต่อต�าแหน่งของสมดลุ เมือ่ท�างานเสร็จคะตะลิสต์ 

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในทางเคมีการท�างานของคะตะลิสต์จะต้องมี

ความจ�าเพาะและต้องท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีส่วนร่วม

ในการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยมาตลอดระยะเวลากว่าครึง่ศตวรรษของ 

การครองราชย์ ความส�าเรจ็ของโครงการในพระราชด�าริต่างๆ ท�าให้คนไทย 

ไม่จ�ากัดเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่า การท�างานให้ประสบความ

ส�าเรจ็ต้องมวีสิยัทศัน์ชดัเจน มุง่ต่อเป้าหมายร่วมกนั ท�าให้เกิดความร่วมมอื 

และร่วมใจ แบ่งปันทรัพยากร ท้ังยังต้องทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังปัญญา 

ความสามารถ แม้บ่อยครั้งจะมีทุนรอนอันจ�ากัด ก็ยังสร้างประโยชน์ให้

กับสังคมและประชาชนที่ล้วนเป็นพสกนิกรของพระองค์ ถ้าเรามามองดู

ปัญหาต่างๆ ในปัจจบัุนของคณุภาพชีวติของสงัคมไทยทีล้่วนต้องการการ

แก้ไข ด้วยการร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน เลิกแบ่งพรรค

แบ่งพวก หรือมัวแต่มองถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

การที่ท�าให้สังคมดีขึ้นย่อมมีผลดีกับตัวเองในทางอ้อมเช่นกัน

 จากเด็กน้อยๆ ท่ีได้รับเสด็จในวันนั้น จนถึงวันนี้ที่รับราชการเป็น

อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีซึ่งน้อมน�าพระราชด�ารัสของสมเด็จ

พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก มาเป็นปณธิานของ

มหาวิทยาลัย ว่า “True success is not in the learning but in its 

application to the benefit of mankind” ความส�าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่

การน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้เพือ่ประโยชน์สขุแก่มวลมนษุยชาต ิสะท้อนให้

เหน็ถึงการน�าความรูไ้ปใช้ให้เกดิประโยชน์ และหน้าทีข่องเราในปัจจุบนัที่

มคีวามรูม้ากมายในระดบัหนึง่จากการเรยีน การค้นคว้าวจิยัคอืการเรยีนรู้

กระบวนการทีจ่ะประยกุต์ใช้ความรูเ้หล่านัน้ ให้เกดิเป็น “ปัญญา” ผูเ้ขยีน 

ขอแสดงให้เห็นความสอดคล้องของความส�าเร็จแห่งโครงการใน 

พระราชด�ารกิบัพระราชด�ารสัของพระบรมราชชนกว่า โครงการฯ เหล่านัน้ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดชได้ทรงน�าศาสตร์ต่างๆ 

มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติอย่างชัดเจน

 เราคนรุน่ใหม่และท่านผูอ่้านบทความนีท้กุๆ ท่าน ควรได้ถามตนเอง 

ถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคมตามศักยภาพที่มี โดยถ้าน้อมน�าเอา 

พระราชจริยวัตรเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ หลายสิ่งอย่างที่เราได้

เรียนรู้จากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความ

ทันสมัยในวิทยาการ และการน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการ

ท�างานเป็นทมีโดยมจีดุมุง่หมายทีช่ดัเจน มวีสิยัทศัน์ทีก้่าวไกล ลดการมอง

ถึงประโยชน์ตนแต่ให้ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้

เป็นสิง่จ�าเป็นและเป็นสิง่ส�าคัญส�าหรบัสงัคมทีจ่ะพฒันาเป็นประเทศไทย 

๔.๐ ด้วยองค์ความรูแ้ละนวตักรรม ถ้าจะพดูให้ทนัสมยัคอืเยาวชนไทยรุน่

ใหม่ต้องม ีgrit คอืต้องมคีวาม “ถึด” คอืต้องอดึและถกึ เพยีรและพยายาม 

อย่างมุ่งมั่น ไม่ให้ใครว่าท�าตัว slow life หรือจับจด ไม่อดทน 

 ในฐานะนกัวทิยาศาสตร์ในแผ่นดนิรชักาลท่ี ๙ ในยคุท่ีสังคมไทยจะ

ก้าวสู ่“ประเทศไทย ๔.๐” ผูเ้ขยีนอยากเหน็สงัคมไทยน้อมน�าพระราชด�ารสั 
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ของพระบรมราชชนกที่ว ่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง 

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นหลักปฏิบัติ ด้วยความ

สมถะและเพยีงพอตามทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงทีใ่ห้ความส�าคญักบัแก่น

มากกว่ากระพี้ ผู้เขียนอยากเห็นภาพเหล่านี้ในสังคมและในองค์กรต่างๆ 

ด้วยการลดการท�ากิจกรรมแบบผักชี และใช้งบส�าหรับผักชีไปลงทุนกับ

สิ่งอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.พลังพล คงเสรี อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี และนักวิจัย 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(พสวท.) ตั้งแต่ระดับมัธยมถึงปริญญาเอก ศิษย์เก่าโรงเรียน 

สวนกหุลาบวทิยาลยัและโรงเรยีนสามเสนวทิยาลยั ได้รบัปรญิญา 

ตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทและ

เอกจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ได้ใช้ความรู้ทาง

เคมี เพื่อการศึกษาทางชีววิทยาและนาโนเทคโนโลยี เช่น กลไก

การท�างานของสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนา

ตัวตรวจวัดทางเคมีและชีววิทยา รวมถึงการน�าความรู้ไปพัฒนา

เพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมในรปูแบบต่างๆ เช่น ผลติภณัฑ์เพ่ือความ

ปลอดภัยของอาหารและเครื่องส�าอาง การให้ความรู้สู่สังคมเพื่อ

สร้างให้เกิดศรทัธาและมองเห็นความส�าคญัของวทิยาศาสตร์และ

การศึกษา

ในหลวงกับการพัฒนางานด้านธรณีวิทยา 

และบรรพชีวินวิทยา

ดร.วราวุธ สุธีธร

ความสนใจด้านบรรพชีวินวิทยาหรือฟอสซิลของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ ปรากฏให้เราเหน็ไม่มากนัก เนือ่งจากพระองค์

ทรงให้ความส�าคัญกับเรื่องทุกข์สุข ปากท้อง และความเป็นอยู่ของ 

พสกนกิรมาเป็นอนัดับหนึง่ แต่จากพระราชด�ารสั พระบรมราโชวาท และ 

โครงการในพระราชด�ารหิลายโครงการ ผ่านทางผูแ้ทนในพระองค์ (สมเดจ็

พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ฯลฯ) 

ทรงเป็นคุณูปการให้แก่วงการธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาของไทย

เป็นอย่างยิ่ง



นักวิทย์
คิดถึงในหลวง
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 ดงัเช่น งานท�าแผนท่ีธรณีวทิยา สิง่ท่ีจะเป็นข้อมลูส�าคญัคอืตัวอย่าง

หนิจากแหล่งหนิโผล่ (outcrop) ซึง่เป็นหนิด้านทีโ่ผล่พ้นดนิ โดยเกดิตาม

ธรรมชาตจิากการกดัเซาะของน�า้ หรอืโดยการขุดเปิดเอาดินท่ีปิดทบัออก

ไป ในการสร้างถนน ท�าเหมือง หรือสร้างเขื่อน ในการเก็บตัวอย่างหิน  

นกัธรณีวิทยาจะใช้ค้อนธรณ ีซึง่เป็นค้อนเหลก็ปลายด้านหนึง่แหลมใช้ขดุ

ดนิ ด้านทูใ่ช้ทบุหินให้แตกเป็นก้อนพอเหมาะ ๑๐ x ๑๐ x ๑๐ เซนตเิมตร

โดยประมาณ โดยเลอืกหนิสดใหม่ทีเ่พิง่ทุบออกมา หนิโผล่ทีอ่ยูก่ลางแจ้ง

มานานจะผุ สีเปลี่ยน ฉะนั้นนักธรณีจะดูหินจากสีที่แตกใหม่ ซึ่งจะเห็น

เนื้อหินและแร่ประกอบหินชัดเจนด้วย 

 การริเริ่มโครงการพระราชด�าริด้านการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าของ

ในหลวง สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ “ถนน” ล�าดับต่อมาคือ “การท�าสันเขื่อน” 

ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะมีต้องการขุดเปิดหิน นักธรณีวิทยาจึงได้ประโยชน์อย่าง

ยิ่งจากการไปส�ารวจตามพื้นท่ีเหล่านี้ เพราะจะได้เห็นหินโผล่ที่สวยงาม

ชัดเจนเป็นบริเวณกว้าง

 เช่นเดียวกับการส�ารวจหาฟอสซิล เมื่อชั้นหินถูกเปิดออกหลังจาก

ผ่านฤดฝูนไปสกัสองสามฤดกูาล ผวิหน้าดนิจะถกูน�า้ชะล้างไป ชิน้ส่วนของ

ฟอสซิลจะโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นหินชั้นหรือหินตะกอนที่มีฟอสซิลสะสมอยู่ 

การเปิดพื้นที่ในหลายบริเวณทั่วทุกภาค ท�าให้นักธรณีวิทยาเห็นตัวอย่าง

หินและฟอสซิลที่ดี และมีความต่อเนื่องกัน น�าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล

ทางธรณี สามารถจัดจ�าแนกชนิดหินและอายุของชั้นหิน ท�าเป็นแผนที่

ธรณีวิทยาของประเทศไทยที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นลายแทงแหล่ง 

บรรพชีวินของประเทศไทย โดยเฉพาะไดโนเสาร์

 จากงานด้านบรรพชีวนิวทิยาของประเทศไทย โดยเฉพาะการส�ารวจ

ไดโนเสาร์และสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เริ่มท�าเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน เรียกได้

ว่ามองแทบไม่เหน็ฝ่ัง เปรยีบดงัเช่นพระราชนพินธ์เรือ่งพระมหาชนก ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙  ซึง่ว่าด้วยเรือ่งของ “ความเพยีร” 

พระมหาชนกผู้มีความเพียรในการแหวกว่ายท่ามกลางมหานทีที่มอง

ไม่เห็นแม้ฝั่ง แต่ยังคงเพียรว่ายต่อไปจนกระทั่งบรรลุถึงเป้าหมายได้ใน

ท่ีสุด การท�างานด้านฟอสซิลในไทยตอนนั้นก็เช่นกัน แม้จะมองแทบไม่

เห็นฝั่ง แต่เราก็ยังเพียรท�า จนได้ไปเห็นตัวอย่างประเทศในยุโรปและ

อเมริกาเหนอืทีเ่ขาท�าเรือ่งนีม้านาน เราไปศึกษากระบวนการท�างานของ

เขา แล้วลงมือท�างานกันตั้งแต่ต้น จนมีองค์ความรู้มากพอที่จะก่อเกิด

เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาด้านบรรพชีวินวิทยาที่ภูกุ้มข้าว จังหวัด

กาฬสนิธุ ์ตัง้แต่เริม่ขดุพบฟอสซลิกระดกูไดโนเสาร์ จนมีการสร้างศูนย์วจิยั

ไดโนเสาร์ มีอาคารคลุมหลุมขุดในลักษณะ site museum และที่สุดคือ

พิพิธภัณฑ์สิรินธรในปัจจุบัน 

 การท�างานของนักบรรพชีวินวิทยานั้น ต้องยึดหลัก “ความเพียร” 

เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากไม่มีใครรู้ว่าฟอสซิลจะฝังอยู่ในชั้นหินตรงจุดไหน 

จะรู้ก็แต่เพียงว่าบริเวณใดเป็นชั้นท่ีมีการสะสมตัวของฟอสซิลเท่านั้น  

การเดินส�ารวจจึงเป็นเรื่องที่เหนื่อยมาก แต่เราก็ต้องท�าให้ถึงที่สุดจึงจะ

ส�าเรจ็ เมือ่ไปถงึจดุทีพ่บฟอสซลิแล้ว กต้็องเริม่ขดุค้น จดบนัทึก เกบ็ตวัอย่าง 

นกับรรพชีวนิวทิยาจงึต้องมคีวามเพยีร ความอตุสาหะ ท�าอย่างไม่ท้อถอย

 นอกจากนีย้งัต้องม ีความซือ่สตัย์สจุรติ มคีวามตัง้ใจ เพราะว่างาน

ส�ารวจพวกนี้เป็นงานอิสระ ตัวเราเป็นนาย หลายคนถ้าไปแล้วเหนื่อยไม่

ท�าต่อ งานที่ออกมาก็ไม่ดี ไม่ส�าเร็จ ฉะนั้นก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 
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แล้วก็ตัง้ใจทีจ่ะท�า คดิวางแผน คดิหาวธิกีารท�าให้ได้ดขีึน้ไปเรือ่ยๆ พอไป

พบฟอสซลิแล้วจะท�าอย่างไร จะขดุอย่างไร ใช้เครือ่งมอือะไร เมือ่การขดุ

มีปัญหา ต้องหาวิธีแก้ไข เมื่อน�าฟอสซิลกลับมาที่ห้องแล็บ ต้องท�าความ

สะอาดฟอสซิล แล้วจึงวิจัยจ�าแนกชนิด เขียนรายงานการวิจัยตีพิมพ์ 

เผยแพร่ ตัวอย่างก็ต้องจัดเก็บเป็นระบบในคลังตัวอย่างเพื่ออ้างอิง ใช้

เวลา ใช้ความรู้ ใช้ความอดทน ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา แล้วก็ต้องพัฒนา

ศูนย์วิจัยให้เป็นสถาบันวิจัยที่ทันสมัย มีนักวิจัยเก่งมีคุณธรรม ที่ค้นพบ

ฟอสซิลชนิดใหม่ของไทยให้ระบือไกลทั่วโลก เพื่อเราจะได้มีที่ยืนบนฝั่ง 

 หลักการท�างานเหล่าน้ีในหลวงทรงมีพระราชด�ารัสให้พวกเรา 

ชาวไทยฟังบ่อยครัง้ บางเรือ่งเราไม่ทนัได้คดิ แต่เมือ่เราได้น�าพระราชด�ารสั 

มาพจิารณาและลองปฏบิตั ิเราจะพบว่าสิง่ทีพ่ระองค์ทรงสอนนัน้ สามารถ

น�ามาปรับใช้ในการด�ารงชีวิตและการท�างานได้เป็นอย่างดี 

ในหลวงกับพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ

สมาธิ ธรรมศร

เมือ่เอ่ยถงึในหลวงรชักาลที ่๙  ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าคนไทยส่วนใหญ่คงจะนกึถงึ

ภาพของพระราชาผู้เสด็จพระราชด�าเนินไปตามท้องถิ่นทุรกันดารพร้อม

กับดินสอ สมุดบันทึก แผนที่ และกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์อย่างไม่รู้จัก

เหนด็เหนือ่ยย่อท้อ ส�าหรับผูเ้ขยีนซึง่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ รูส้กึเสยีดายที่

ไม่ค่อยได้มโีอกาสเหน็ในหลวงของเราเสดจ็พระราชด�าเนนิไปตามท้องถิน่ 

ต่างๆ มากนัก สิ่งที่คนรุ่นใหม่อย่างผู้เขียนท�าได้คือติดตามชมภาพบันทึก

เก่าๆ ของพระองค์ตามสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.วราวุธ สุธีธร ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา  

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตร Vertebrate  

paleontology, University Paris VI และปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตตมิศักดิ ์สาขาชวีวทิยาจากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปัจจบุนั

เป็นผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังด�าเนินภารกิจด้านการส�ารวจ 

ขุดค้น รวมถึงวิจัยด้านฟอสซิลในประเทศไทยต่อไป
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 เนื่องจากผู้เขียนเคยท�างานด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

พ้ืนพิภพมาก่อน จึงมักใช้เวลาว่างในการเที่ยวชมฝนดาวตกตามสถานท่ี 

ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางผ่านไป

บริเวณรอยต่อของต�าบลป่าเมี่ยงและต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชยีงใหม่ สิง่ทีผู่เ้ขยีนพบคอืถนนเลก็ๆ สายหนึง่ซึง่ทอดยาวเข้าไปสู่ 

“พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ” ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้และแหล่งน�้าอันสวยงาม

 พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติดังกล่าวคือ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ี

ของศูนย์ฯ ผู้เขยีนได้รบัความรูว่้า ในอดตีพืน้ทีแ่ถบนีเ้คยมสีภาพแวดล้อม 

ที่เส่ือมโทรม ดินไม่เหมาะสมต่อการท�าเกษตรกรรม ขาดความชุ่มชื้น 

แห้งแล้ง มีไฟป่า และแหล่งน�้าตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอเนื่องจากเป็น

ป่าเสื่อมโทรม จนกระทั่งวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระองค์ทรง

มีพระราชประสงค์ท่ีจะพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวให้เป็นศูนย์การทดลองทาง

ธรรมชาติและเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงพัฒนาให้กลายเป็น

แหล่งการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และน�าไป

ปฏิบัติเป็นอาชีพได้

 ส�าหรับผู้เขียนซึ่งได้รับการศึกษามาทางด้านฟิสิกส์ของพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม พบว่าสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือน “ห้องทดลอง” ที่ตั้ง

อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพราะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ แห่งนี้ 

มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างครบวงจร 

ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยาเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มฝน 

เน่ืองจากฝนเป็นหยาดน�า้ฟ้า (precipitation) ชนิดหนึง่ทีเ่กดิจากก้อนเมฆ 

บนท้องฟ้าแล้วตกลงมาในรูปของของเหลว เมื่อเกิดฝนตกขึ้นที่ใด ผู้ที่

ศึกษาวิจัยต้องท�าการบันทึกตัวแปรต่างๆ เช่น ช่วงเวลา (duration) 

ปริมาณ (volume) ความถี ่(frequency) และความเข้ม (intensity) ของ

ฝนเพื่อน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่าง

มากในการบริหารจัดการน�้า โดยต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านอุทกวิทยา

และธรณวีทิยาร่วมด้วย เพือ่วางแผนพฒันาลุม่น�า้และแหล่งน�า้ขนาดเลก็

ในท้องถิน่ตามความเหมาะสม ซึง่ในทีน่ีค้อืการใช้โครงสร้างทางวศิวกรรม

อย่างอ่างเก็บน�้า ประตูระบายน�้า และฝายขนาดเล็ก เพื่อคืนความชุ่มชื้น

และเป็นแหล่งน�้าให้กับพื้นที่

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นตาม 

หลักการทางปฐพวีทิยา การศึกษาชนดิของสตัว์ป่าและพรรณไม้ รวมไปถงึ

การอนรัุกษ์หน้าดนิและการป้องกันไฟป่า ไม่เพยีงเท่านัน้ห้องทดลองแห่ง

นีย้งัประยกุต์ใช้ข้อมลูทีศ่กึษาวจิยัเพือ่ “พฒันาคณุภาพชวีติ” ของชาวบ้าน

ในพื้นที่โดยการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการประมง

อีกด้วย หากมองในด้านการศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ก็ไม่ต่างจากพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีชีวิต ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

และผู้ทีส่นใจได้เข้าไปศกึษาหาความรูท้างธรรมชาตแิละเรยีนรูก้ารใช้ชวีติ

ของเกษตรกรอีกด้วย

 ในฐานะของนักส่ือสารวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ผู้เขียนพบว่าการได้

เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ผู้เขียนได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้ 

ได้เห็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่เรียบง่ายและสงบสุข ได้เห็นธรรมชาติ

อันน่ารื่นรมย์ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการได้เข้ามาสัมผัสสถานที่ที่เกิดจาก

สายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงที่ยังคงเฝ้าดูแลทุกข์สุขของปวงชน

ชาวไทยเร่ือยมา ผ่านโครงการในพระราชด�ารินับพันโครงการที่ผู้เขียน 

ไม่อาจเอ่ยชื่อได้หมด
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เกี่ยวกับผู้เขียน

สมาธิ ธรรมศร ส�าเร็จการศึกษาด้านฟิสิกส์ของพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม เคยเป็นนักวิชาการและนักท�าสื่อการเรียนรู้ด้าน

ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ท่ีท้องฟ้าจ�าลอง อ�าเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่

มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ในนิตยสาร Fusion magazine 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาต ิและนิตยสาร Synchrotron 

magazine สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ต้นไม้พยากรณ์ฝน

นพพร นนทภา

“ไม้ยางนาในประเทศไทย ได้ถกูตดัฟันใช้สอยและท�าเป็นสนิค้ากนัเป็น

จ�านวนมากขึน้ทกุปี เป็นทีน่่าวิตกว่า หากมไิด้บ�ารงุส่งเสรมิและด�าเนนิ

การปลูกไม้ยางนาขึ้นแล้ว ปริมาณไม้ยางนาอาจจะลดน้อยลงไปทุกที 

จึงควรที่จะได้มีการด�าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกยางนา เพื่อจะ

ได้น�าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ” (พระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ จากหนังสือในส�านัก

หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 ผู้เขียนอ่านพระราชปรารภของในหลวงอยู่ตลอด ตั้งแต่สมัยเป็น

นสิิตคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จนส�าเรจ็การศึกษา และ
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ไปรบัราชการเป็นนกัวทิยาศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น ด้วยพืน้ท่ีของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กว้างใหญ่กว่า ๕,๙๐๐ ไร่ และมีป่าด้ังเดิมอยู่

มากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะน้ัน และบางส่วนก็มีการปลูกเพิ่มเติม 

หนึ่งในนั้นก็มียางนา เมื่อมารับราชการใหม่ๆ มหาวิทยาลัยยังไม่มีหอพัก

ให้ จึงไปสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชายที่ ๖ 

 หน้าหอพักมีต้นยางนาขนาดสามคนโอบอยู่สองต้น คงจะปลูกไว้

ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อต้นยางนาสองต้นนี้ออกผล ผู้เขียน

กเ็ก็บมาเพาะ เพาะแบบเล่นๆ และแจกจ่ายให้กบัผูท้ีส่นใจน�าไปปลกูเพือ่

เป็นการต่อยอดจากแนวพระราชด�าริของในหลวง ต่อมานิสิตปริญญาโท 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสานงานให้ช่วยเก็บเมล็ดยางนา

เพ่ือท�าการวิจัยด้านไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) กับยางนา เมื่อผลงาน 

วิจัยเป็นที่น่าพอใจ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงว่าจ้างให้ผู้เขียนและ 

ชาวบ้านช่วยเกบ็เมลด็ยางนาจ�านวนมากเพือ่น�าไปเพาะและปลูกป่าพ้ืนฟู 

ที่อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 เมื่อผู้เขียนและชาวบ้านเก็บยางนามากๆ เราก็พบปัญหาหลาย

อย่าง หนึ่งในนั้นคือ การที่ต้องออกไปดูยางนาบ่อยๆ ว่าจะแก่ตอนไหน 

ร่วงตอนไหน เพราะปกติหากมีลมฝนในช่วงที่ยางนาน่าจะแก่ เราก็พอ

จะคาดการณ์ได้ว่าต้นไหนจะร่วง บางครั้งเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีพายุฝน

หรือไม่ แต่เราต้องออกไปดู ยิ่งต้นยางนาที่อยู่ไกลๆ ก็ท�าให้ต้องเสียค่า 

ใช้จ่ายจ�านวนมาก

 จุดเริ่มต้นของทางออกของปัญหาเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘  

เมื่อผู้เขียนสังเกตเห็นว่า ในแต่ละปีผลของต้นยางนาหน้าหอพักชายที่ ๖ 

ที่เก็บมาเพาะนั้นร่วงไม่พร้อมกัน บางปีก็ร่วงกลางมีนาคม บางปีก็ร่วง

กลางเมษายน ทั้งๆ ที่เป็นต้นเดียวกัน และทุกครั้งที่ผลยางนาสองต้นนี ้

ร่วงหล่นจะมีพายุฤดูร้อนเสมอ “หรือว่าต้นยางนาสองต้นนี้รู้ว่าวันไหน

พายุฝนจะมา” ผู้เขียนสันนิษฐานว่าอย่างนั้น  

 ในปีถัดมา ผู้เขียนจึงเริ่มเก็บข้อมูลอย่างจริงจัง โดยเพิ่มต้นไม้ที่

กระจายพันธุ์ด้วยพายุฝนทั้งหมดในวงศ์ยางนา (Dipterocarpaceae) ที่

พบในมหาวทิยาลัยขอนแก่น ซึง่มี ๙ ชนดิ ได้แก่ ยางนา (Dipterocarpus 

alatus) ยางกราด (Dipterocarpus intricatus) พลวง (Dipterocarpus 

tuberculatus) เหียง (Dipterocarpus obtusifolius) ตะเคียนทอง 

(Hopea odorata) กระบาก (Anisoptera costata) พะยอม (Shorea 

roxburghii) เต็ง (Shorea obtusa) รัง (Shorea siamensis) ชนิดละ 

๑๐ ต้น เป็นเรือ่งทีน่่าทึง่มาก เมือ่ผลการศกึษาบอกว่า ต้นไม้ในวงศ์ยางนา 

รู้วันฝนตก โดยสามารถรู้ล่วงหน้าตามระยะเวลาตั้งแต่ดอกร่วงพรูจนถึง

วันที่ผลร่วง ทุกชนิดทุกต้นให้ข้อมูลที่แม่นย�าไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่ต้นเดียว

 ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้นไม้ในวงศ์ยางนาใช้ลมพายุฝนในการกระจาย

พนัธ์ุและผลของเขาก็มีชีวติท่ีสัน้ พวกเขาจงึต้องแก่ให้ตรงกับช่วงทีมี่พายุ

ฝน จากการศึกษาทัง้ ๙ ชนิด ท�าให้ทราบหลกัในการค�านวณวันฝนตกคือ 

ให้เริ่มนับจากวันที่ดอกร่วงพรู แล้วปรับช่วงเวลา ±๕ วัน เนื่องจากในต้น

เดียวกันดอกร่วงไม่พร้อมกัน และก็ได้สูตรในการค�านวณวันฝนตกแยก

เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

 ๑. กลุม่ทีใ่ช้เวลานบัจากวนัทีด่อกร่วงพรูจนถงึวนัผลร่วง ๙๐ วนั คอื 

สกลุ Dipterocarpus ได้แก่ ยางนา เหยีง ยางกราด  สูตรจึงเป็น ๙๐±๕ วนั 

ล่าสดุทีผู่เ้ขยีนค�านวณโดยมต้ีนแบบอยูใ่นมหาวทิยาลยัขอนแก่นคอื เหียง

ที่บริเวณหมู่บ้านสีฐานเหนือ ตรงกับวันที่ ๔±๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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และฝนก็ได้ตกตั้งแต่วันท่ี ๑-๕ ตุลาคม และครั้งต่อไปที่ผู้เขียนค�านวณ

ไว้คือ ๘±๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่รุนแรงและยาวที่สุดคือช่วง 

๒๐ มกราคม–๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒. กลุ่มที่ใช้เวลานับจากวันท่ีดอกร่วงพรูจนถึงวันผลร่วง ๖๐ วัน 

คือ สกุล Dipterocarpus บางชนิดได้แก่ พลวง สกุล Hopea ได้แก่

ตะเคียนทอง สกุล Shorea ได้แก่ เต็ง รัง พะยอม และสกุล Anisoptera 

 ได้แก่ กระบาก สูตรจึงเป็น ๖๐±๕ วัน

 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุหาท่ีเปรยีบมไิด้ท่ีพระองค์ได้ให้แนวทาง

ในการอนุรักษ์ยางนา จนเป็นที่มาให้ผู้เขียนน�ามาต่อยอดและขยายผล 

จนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ปัจจุบันผู้เขียนไปดูต้นยางนาและต้นอื่นๆ 

เพียงสองครั้งคือ วันท่ีดอกร่วงพรูและวันท่ีไปเก็บผลมาเพาะ ซ่ึงไม่ต้อง

กงัวลอะไรแล้ว พอถงึวนัตามทีค่�านวณกน็�าชาวบ้านไปเกบ็ได้เลย นอกจาก

นี้การรู้วันฝนตกล่วงหน้าเป็นเวลานานหลายเดือนยังช่วยในการวางแผน

ป้องกันวาตภัยและวางแผนการปลูกพืชได้อีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน

นพพร นนทภา ปัจจุบันเป็นนกัวทิยาศาสตร์ช�านาญการ สาขาวชิา

เภสชัเวทและพษิวทิยา คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

และหัวหน้ากลุ่มปลูกป่าภาคประชาชน *ขุนดง*  (เฟซบุ๊ก ขุนดง

พันธุ์ไม้ฟรี๒๔ชั่วโมง)

ในหลวงกับการแก้ปัญหาดินเค็ม

ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน

ภาพที่คุ ้นชินตาทุกวันในข่าวภาคค�่าเมื่อสมัยผู้เขียนยังเป็นเด็กและมี

โทรทัศน์เพียง ๔ ช่อง คือ การเห็นในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานตามที่

ต่างๆ โดยห้องทรงงานของพระองค์คือพื้นที่ที่มีปัญหาทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทย ในทกุทีท่ีเ่สดจ็พระราชด�าเนนิไป จะทรงมแีผนที ่กล้องถ่ายรปู 

และข้าราชบริพารที่คุ้นหน้าคุ้นตาตามเสด็จเสมอ 
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 ภาพทีพ่ระองค์ทรงมพีระราชด�ารสักบัราษฎร ทรงซกัถามถงึปัญหา

และหาข้อมูล เพื่อหาวิธีแก้ไข เป็นภาพที่ผู้เขียนเกิดค�าถามในใจ สงสัย

แบบเด็กๆ ว่า ท�าไมพระมหากษัตริย์ไม่ทรงประทับอยู่ในวังเฉยๆ ท�าไม

จะต้องเหน็ดเหน่ือยเสด็จพระราชด�าเนินไปตามที่ต่างๆ หรือท�าไมไม่

เสด็จพระราชด�าเนินไปในที่ที่รถเข้าถึงได้ ท�าไมจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปใน

ที่ที่ล�าบากด้วย เพราะแม้แต่ตัวเราที่เป็นเด็ก มีก�าลังพอจะเดินไปไหน

มาไหน ยังไม่มีความคิดที่อยากจะไปในท่ีทุรกันดารเช่นท่ีในหลวงเสด็จ

พระราชด�าเนิน

 แต่เมื่อโตขึน้จึงเข้าใจวา่สิ่งที่พระองค์ทรงท�านั้น ก็เพื่อความเป็นอยู่

ที่ดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ทรงแบ่งแยกว่าจะพระราชทานความ

ช่วยเหลอืเฉพาะคนไทยเท่าน้ัน ผูค้นทุกเช้ือชาตท่ีิอาศยัแผ่นดนิไทยอยูน่ัน้ 

ทรงให้ความเมตตา ไม่มีการแบ่งแยกชนช้ัน จากการติดตามศึกษา 

พระราชกรณียกิจของในหลวง ท�าให้ทราบถึงพระราชปณิธานในการ 

ทรงงานคือ “ขอให้ประชาชนมีอยู่มีกินอย่างพอเพียง จากนั้นจะพัฒนา

อะไรก็จะท�าได้ง่าย เพราะเมื่อคนเราท้องอิ่มแล้วก็จะมีความคิดในการ

ท�าเรื่องดีๆ เพื่อสังคมต่อไป”

 พระราชกรณียกิจที่ทรงเน้นย�้าคือเร่ือง “ดินและน�้า” เพราะเป็น

เรื่องของการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่

ใช้ชีวิตอิงอยู่กับการเกษตร อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดอีกประเทศหนึ่งในโลก ดังนั้นถ้าหากยึดอาชีพ

ท�าการเกษตรและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ก็จะไม่มีวันล�าบากอย่าง

แน่นอน แม้ทรัพยากรจะมีเพียงพอ แต่หากเราใช้อย่างไม่รู้คุณค่าและไม่

รักษา แต่กลับลงมือท�าลายทรัพยากรเหล่านั้น เราก็อาจจะไม่เหลืออะไร

ไว้ให้ใช้ต่อไปในอนาคต 

 ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาดินเค็มในภาคอีสาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

มายาวนานหลายทศวรรษ สาเหตุหลักของปัญหาดินเค็มในภาคอีสาน 

คือ ช้ันหินที่อยู่ใต้ดินนั้นเป็นหินเกลือที่เกิดจากทะเลในอดีตหลายล้านปี

มาแล้ว และมีการยกตัวขึ้นเป็นภูเขาอย่างที่เห็นในปัจจุบัน จึงท�าให้ดินที่

สลายตวัมาจากหินเกลือนัน้มีความเค็ม แต่ในอดตีพืน้ท่ีเหล่านีถ้กูปกคลุม

ไปด้วยไม้ป่าที่มีรากหยั่งลึก ท�าให้เกลือยังสะสมอยู่ใต้ดิน แต่เมื่อมีการ

เปลีย่นพืน้ทีป่่าเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม ซึง่พชืทีป่ลกูนัน้มีระบบรากทีต่ืน้กว่า

ไม้ป่า ท�าให้เกลือขึ้นมาอยู่ที่ผิวหน้าดิน จนในที่สุดไม่มีพืชใดสามารถทน

ความเค็มได้ จึงไม่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้อีกต่อไป พื้นที่จึงกลาย

เป็นที่รกร้างว่างเปล่า 

 สาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้พื้นที่ดินเค็มในภาคอีสาน ขยาย

ออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเรว็กค็อืการท�านาเกลอื โดยการอดัน�า้ลง

ไปในชั้นหินและสูบน�้าเค็มขึ้นมาต้ม หรือตากไว้เพื่อให้ได้เกลือ แม้ว่าใน

ปัจจบุนัจะมกีฎหมายให้ยกเลกิการท�านาเกลอืในภาคอีสานแล้ว แต่ความ

เสียหายที่เกิดขึ้นได้แพร่ขยายไปเกินกว่าจะควบคุมได้ ส่งผลให้ดินเค็มใน

ภาคอสีานขณะนีมี้พ้ืนท่ีมากกว่า ๑๗ ล้านไร่ ก่อให้เกิดปัญหาท่ีขาดแคลน

ที่ดินท�ากินและเกษตรกรขาดรายได้ 

 อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็ไม่ได้รอดพ้นไปจากสายพระเนตรของ

ในหลวงที่ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที ่

ดนิเคม็ ต�าบลตาจ่ัน อ�าเภอคง จังหวดันครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย

มีราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจ�านวนประมาณ ๒๔ ไร่ จนถึงปัจจุบัน

พ้ืนที่นี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมทดลองปลูกพืชและ

เลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร ได้แก่ การปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ซึ่ง

ทนเค็มและทนแล้ง การปลูกมะพร้าวน�้าหอม กล้วย ฝรั่ง อ้อย การขุดบ่อ 
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เลี้ยงปลานิล และการเลี้ยงสุกร วัว เป็ดเทศ และไก่พันธุ์พื้นบ้าน ซึ่ง

สามารถสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ทางโครงการยังเปิดพื้นที่

ให้ประชาชน นกัเรยีน นกัศกึษา และผูส้นใจ ได้เข้ามาเยีย่มชมเพ่ือเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการด�าเนินการภายในโครงการ 

 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาโครงการนี้ด้วยตัวเอง นอกจาก

จะได้รับความรู้กลับมา ยังได้รับพันธุ์ฝรั่งทนเค็มกลับมาปลูกที่บ้าน และ

ได้รบัผลฝรัง่ไร้เมลด็เป็นของฝากอกีด้วย แต่นอกเหนอืจากความรู้และของ

ฝากทีไ่ด้รบัแล้ว ผูเ้ขยีนได้รบัความอิม่ใจ อุน่ใจทีไ่ด้เกดิมาใต้ร่มพระบารมี 

ได้อาศัยในประเทศท่ีมีในหลวงท่ีทรงห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริง และ

พร้อมทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ หากใครมพีืน้ท่ีท่ีมปัีญหาดนิเคม็ จะน้อมน�า

แนวทางของโครงการนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน ก็จะเป็นประโยชน์มาก

ทีเดียว 

 แม้ว่าปัญหาดินเค็มในภาคอีสานจะยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดได้

ในปัจจุบัน แต่ด้วยโครงการที่มีอยู่ รวมไปถึงมีผู้ที่ก�าลังศึกษาค้นคว้าวิจัย

เพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม ในอนาคตพื้นท่ีดินเค็มในภาคอีสานอาจจะลดลง

หรือหมดไป ด้วยความพยายามของทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อ

สานต่อเจตนารมณ์ของในหลวงทีท่รงมพีระราชประสงค์ให้ประชาชนของ

พระองค์อยู่ดี กินดี มีความพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ ผู้ท�างานสอนและวิจัยเก่ียวเนื่องกับการ

เจริญเติบโตของไม้ป่าภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมเช่นดินเค็ม 

ขอตั้งปณิธานสานต่องานทางด้านการปรับปรุงฟื ้นฟูพื้นที่ดินเค็มนี ้

ต่อไป เพือ่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน เพราะเชือ่ว่าพระองค์ก�าลงัทอด

พระเนตรการท�างานของเราอยู่จากที่ใดที่หนึ่ง และพระราชทานก�าลังใจ 

มาให้คณะผู้ท�างาน เพื่อให้งานทั้งหลายนั้นประสบผลส�าเร็จดังที่ตั้งใจไว้

อย่างแน่นอน

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชา 

ชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ท�างานสอนและวิจัยเก่ียวกับการเจริญเติบโตของไม้ป่าภายใต ้

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ดินเค็ม สภาพแห้งแล้ง 

น�้าท ่วม หรือภายใต ้สภาพร ่มเงา ส�าเร็จการศึกษาจาก 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญา

ตรีและโท และได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 

แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ไปศึกษาระดบัปรญิญาเอก 

ที่สหรัฐอเมริกา
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ต้นหญ้าของพระราชา

สมาธิ ธรรมศร

ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับ

อิทธิพลจากพายุฤดูร้อน และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน เป็น

สัญญาณบ่งบอกว่าฤดูฝนก�าลังย่างก้าวเข้ามา สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

ของทุกปีมักจะเป็นปัญหาน�้าท่วมและดินถล่มซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้

กับพี่น้องชาวไทยในหลายๆ จังหวัด

 ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่ส�ารวจปัญหา

น�้าท่วมและดินถล่มบริเวณลุ่มน�้าป่าสัก ต�าบลบ้านครัว อ�าเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่รับ

น�้าที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

เมื่อปีมหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ สิ่งที่ 

ผู้เขียนพบคือ แม่น�้าล�าคลองบางส่วน

ถูกกัดเซาะจากกระแสน�้า ท�าให้ดินริม 

ตลิ่งบางส่วนพังทลายลงมา และส่งผล 

กระทบต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านริม

ฝั่งคลอง

 ดินถล่ม (land slide) เป็น

ปรากฏการณ์หรือภัยธรรมชาติอย่าง

หนึ่งซึ่งเกิดจากมวลดินเกิดการเคลื่อน

ตัวจากที่สูงลงสู ่ที่ต�่าภายใต้อิทธิพล

ของแรงโน้มถ่วง ประเทศไทยของเรา

มกัเกิดดนิถล่มในช่วงฤดฝูน โดยเฉพาะ

บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 

๓๐ องศา ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเชงิเขา นอกจากนีบ้รเิวณแม่น�า้ทีม่คีวามคดโค้ง 

(meandering river) ดินริมตลิ่งสามารถถูกน�้ากัดเซาะให้พังถล่มลงมา

ได้เช่นกัน

 การแก้ปัญหาดินถล่มทางวิศวกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น 

ท�าการถมดินแล้วบดอัดดินให้แน่นเพื่อปรับความลาดชันให้เหมาะสม 

ใช้ก�าแพงกันดินป้องกันดินไหล หรือสร้างเขื่อนริมตล่ิง วิศวกรจะต้อง

ค�านงึถงึค่าปัจจยัความปลอดภยั (factor of safety) ซึง่หาได้จากสดัส่วน

ระหว่างแรงต้านทานการเคลื่อนตัวของดิน กับแรงกระท�าที่ท�าให้ดินเกิด
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การเคล่ือนตวั อย่างไรกต็าม การแก้ปัญหาดนิถล่มในทางปฏบิติัต้องใช้เงิน

จ�านวนมากพอสมควร ระหว่างท่ีผู้เขียนก�าลังพิจารณาหาทางแก้ปัญหา

ด้วยงบประมาณอันจ�ากัดอยู่นั้นเอง ผู้เขียนก็นึกย้อนไปถึงโครงการใน

พระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีชื่อว่า “โครงการหญ้าแฝก” ซึ่ง

ครูของผู้เขียนเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยผู้เขียนเป็นนักเรียน

 หญ้าแฝก หรือ vetiver grass เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูล

หญ้า พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงม ี

พระราชด�าริให้น�าหญ้าแฝกเหล่านี้มาใช้บรรเทาปัญหาการกัดเซาะ

และพังทลายของหน้าดิน เนื่องจากหญ้าแฝกมีลักษณะเด่นคือ มีใบ

เรียวเล็กยาว ขึ้นเป็นกอหนา มีระบบรากในแนวด่ิง (vertical root) 

ที่แข็งแรง สามารถหยั่งลึกลงดินได้ ๑-๓ เมตร เมื่อมีน�้าไหลผ่านบริเวณ 

ที่ปลูกหญ้าแฝก ความเร็วของน�้าจะลดลง เพราะเสียดสีกับกอใบและ

รากที่ยึดหน้าดินไว้ จะท�าให้หน้าดินแข็งแรงไม่ถูกกัดเซาะ หรือพังทลาย

ได้ง่ายนั่นเอง

 ผู้เขียนได้น้อมน�าโครงการหญ้าแฝกของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้

แก้ปัญหาดินถล่มในพื้นที่ฯ ด้วยการใช้ดินซีแล็คหรือดินดานซึ่งมีราคา

ถูก มีคุณสมบัติในการบดอัด (compaction) มีเนื้อดินแห้ง และปะปน

ไปด้วยกรวดหนิเพือ่ใช้เป็นฐานทีม่คีวามมัน่คงแขง็แรง ด้านบนถมทับด้วย

ดินด�าซึง่อดุมไปด้วยแร่ธาตอุาหารสงู เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ท�าการปรบัความชันของดนิให้มค่ีาไม่เกนิ ๓๐ องศา พร้อมกบัไล่ระดบัเป็น

ขั้นบันไดเพื่อให้ง่ายต่อการเดินขึ้นและลง จากนั้นจึงปลูกหญ้าแฝกเรียง

เป็นแถวตามขั้นบันได โดยแต่ละต้นปลูกห่างกันไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร 

วิธีการนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน้าดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ

ดินได้ในเวลาเดียวกัน

 หญ้าแฝกไม่ได้มปีระโยชน์ในการอนรุกัษ์หน้าดนิเท่านัน้ ใบของหญ้า

แฝกที่โตและสูงขึ้น สามารถน�ามาใช้มุงหลังคา ท�ากระดาษ ท�าเชือก ท�า

เสื่อ ท�าปุ๋ย ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เพาะเห็ด และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ราก

ของหญ้าแฝกบางสายพนัธุย์งัมีกล่ินหอม น�าไปท�าน�า้มนัหอมระเหย สร้าง

รายได้เสริมให้กับผู้ปลูกได้อีกด้วย เห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรง

เลือกใช้วธิทีางธรรมชาตใินการแก้ปัญหาดนิทางวศิวกรรม หรอืทีเ่รียกว่า 

ชีววิศวกรรมปฐพี (soil bioengineering) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

แสดงให้เห็นถงึพระอัจฉรยิภาพด้านวศิวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติ

ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับผู้เขียน

สมาธิ ธรรมศร ส�าเร็จการศึกษาด้านฟิสิกส์ของพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม เคยเป็นนักวิชาการและนักท�าส่ือการเรียนรู้ด้าน

ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ท้องฟ้าจ�าลอง อ�าเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันเป็นนักส่ือสารวิทยาศาสตร์ท่ี

มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ในนิตยสาร Fusion magazine 

สถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แห่งชาต ิและนติยสาร Synchrotron 

magazine สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
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ธ ทรงเป็น “ในหลวง” ของเรา

ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล

ย้อนไปในอดีต ช่วงต้นรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในช่วงเวลานั้น

การสาธารณสุขของบ้านเรายังล้าหลังและขาดประสิทธิภาพ ในขณะ 

ที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังยากจนและขาดความรู ้ความเข้าใจในการ 

ดูแลรักษาสุขภาพ ท�าให้เกิดโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชนที่อยู่ตาม

พืน้ทีต่่างๆ มากมาย ยิง่ในต่างจงัหวดัท่ีห่างไกลความเจริญด้วยแล้ว โอกาส

ที่ประชาชนจะเข้าถึงการรักษาก็น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย ท�าให้ผู้ป่วย

ต้องเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทว่าไม่ใช่เพียงแค่โรค

ติดเชื้อทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีโรคติดต่อเรื้อรังอันเป็นที่รังเกียจของผู้คนใน

สังคม และหนึ่งในโรคร้ายนั้นก็คือ โรคเรื้อน

	 เมื่อหวนนึกถึงตอนผู้เขียนยังเป็นเด็ก	 ในชุมชนละแวกที่อาศัยอยู่	

มีหญิงชราคนหนึ่งที่เคยเป็นโรคเร้ือน	 แม้ว่าจะหายจากโรคแล้วแต่ก็มี

รอยโรคปรากฏอยู่	 ผู้เขียนได้ยินค�าพูดและได้เห็นท่าทีของผู้คนที่ปฏิบัติ

ต่อหญิงชราคนนั้นแล้ว	 ในบางครั้งก็รู้สึกสงสารและเห็นใจหญิงชราเป็น

อย่างยิ่ง	แต่ตามประสาเด็กก็กลัวที่จะเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วย	แต่แม่ของ 

ผูเ้ขยีนกลบัพดูคยุกบัเขาอย่างเป็นกนัเอง	และยงัเข้าไปในบ้านของเขาซึง่มี

ลูกสาวเป็นช่างท�าผม	....	ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยบอกแม่ว่า	อยากให้แม่ไปท�า

ผมร้านอ่ืน	เพราะกลวัว่าแม่จะตดิโรคได้	แต่แม่กลบัตอบว่า	ไม่ตดิโรคจาก

เขาหรอก	เพราะเขาหายจากโรคแล้ว	และนั่นก็พลอยท�าให้ในเวลาต่อมา 

ผู้เขียนจึงกล้าที่จะวิ่งเข้าออกบ้านของหญิงชราคนดังกล่าว

	 กระทัง่ผู้เขยีนเตบิโตขึน้มา	จนมาวนัหนึง่ทีไ่ด้รบัรูว่้า	มบีคุคลอกีท่าน 

หน่ึงทีไ่ม่เพยีงไม่รงัเกยีจผูป่้วยโรคเรือ้น	แต่ยงัห่วงใย	ดแูล	และหาวิธเียยีวยา 

รกัษาผูป่้วยโรคเรือ้นทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจมาโดยตลอด	และท่านผู ้

นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น	หากแต่เป็นในหลวงของเรา

	 ในหลวงรชักาลที	่๙	ทรงให้ความสนพระทยัในโครงการควบคุมและ

บ�าบดัโรคเรือ้นของกระทรวงสาธารณสขุ	และได้ทรงรบัไว้เป็นโครงการใน

พระราชด�าริ	 ทรงมีพระราชด�าริให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งปราบปราม

โรคเรื้อนให้หมดไปจากสังคมไทย	 พระองค์ได้พระราชทุนทรัพย์ของ 

มูลนิธิอานันทมหิดลจ�านวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนเริ่มแรกแก่กระทรวง

สาธารณสุข	 เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรและให้มีการ

ศึกษาวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจัง	นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชด�าริ
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ให้ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วย	พร้อมทั้งสนับสนุนให้ส่งเสริมอาชีพแก่ 

ผู้ป่วย	 เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีหายจากโรคสามารถกลับเข้าสู่สังคม	 และสามารถ

ท�ามาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปได้	 นับได้ว่าทรงเอาพระทัย

ใส่ในเรื่องการรักษาพยาบาล	 และให้การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือนอย่างครบ

วงจรและเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง

	 ความรู้สกึแรกทีเ่กดิขึน้เม่ือได้รบัรูเ้รือ่งราวเหล่านี	้คอื	รู้สึกประหลาด

ใจและตื้นตันใจ	 เพราะไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น	 โรค

ร้ายอันเป็นที่น่ารังเกียจของคนท่ัวไป	 แต่ในหลวงทรงมีพระเมตตารับมา

ดแูลอย่างจริงจัง	อีกทัง้ความทรงจ�าจากภาพข่าวทีเ่คยเหน็	ในหลวงทรงม ี

พระราชปฏิสันถารกบัผูป่้วยโรคเรือ้นอย่างใกล้ชดิ	โดยไม่ทรงถอืพระองค์

เลยแม้แต่น้อย	 ยิ่งท�าให้ผู้เขียนรู ้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่

พระองค์ทรงมีให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยแท้จริง	 ถ้าหากในวันนั้น

พระองค์ไม่ได้ทรงเอาพระทัยใส่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนแล้ว	 ก็ไม่รู้ว่าจะมีใคร

ที่เหลียวแลผู้ป่วยกลุ่มนี้	 แล้วผู้ป่วยโรคเรื้อนจะมีชีวิตอยู่เช่นไร	นอกจาก

ทุกข์ทางกายแล้วผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องเกิดทุกข์ทางใจอีกมากสักเพียงใด	

และจะมีประชาชนอีกมากมายแค่ไหนที่ป่วยด้วยโรคนี้	*	

	 อันที่จริงแล้ว	 นอกจากพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีแก่ผู ้ป่วย 

โรคเร้ือนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ในช่วงต้นรัชสมัยของในหลวงรัชกาล 

ที่	๙	พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เน้นทางด้านการแพทย์

และสาธารณสุขไว้อย่างมากมาย	เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นว่า	ประชาชนเป็น

ทรัพยากรที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมือง	 หากประชาชนมี

สขุภาพเสือ่มโทรมกไ็ม่อาจท�ากจิการงานใดๆ	ให้ก้าวหน้าได้	ประเทศชาต ิ

ก็ไม่สามารถเจริญรุ่งเรือง	 พระองค์จึงทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพ	และการให้ความรูด้้านสขุอนามัยแก่ประชาชนอย่างจรงิจงั	

จะเห็นได้จากในยามที่เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานไปยังสถาน

ที่ใดก็ตาม	 ก็จะทรงโปรดให้มีคณะแพทย์ติดตามเสด็จไปด้วย	 เพื่อช่วย

ตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย	 นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงมี 

พระราชด�าริแก่หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขไว้มากมาย	

ตัวอย่างเช่น	 ทรงมีพระราชด�าริให้ผลิตน�้าเกลือขึ้นใช้เองภายในประเทศ	

ให้น�าวคัซีนมาใช้เพือ่ป้องกันโรค	ให้มีการจดัหายาฆ่าเชือ้ทีม่ปีระสทิธิภาพ

จากต่างประเทศเข้ามาใช้	 จากการที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ในการ

ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 จึงท�าให้โรค 

ติดเชือ้ส�าคญัๆ	ทีเ่คยคร่าชวีติผูค้น	อย่างเช่น	โปลโิอ	คอตบี	ไอกรน	วณัโรค	

ค่อยๆ	ลดน้อยลง	จากที่เคยเป็นโรคร้ายรุนแรงที่หมดทางรักษา	กลายมา

เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้	 รักษาหายได้	 และหายไปจากสังคมไทยได้

ในที่สุด	

	 เมื่อได้ยินค�าว่า	 “ราชประชาสมาสัย”	 ผู้เขียนจะค�านึงถึงพระราช

กรณียกิจทางด้านสาธารณสุขดังท่ีเขียนไว้ข้างต้น –	 จะมีที่ใดบนโลกใบ

นี้ที่พระราชาและประชาชนพึ่งพาอาศัยกัน	 หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ได้เช่นนี้	– เมื่อนึกขึ้นมาเช่นนี้ทีไร	ผู้เขียนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็น 

คนไทยบนแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์	 และจะต้องพูดกับตัวเอง

เสมอว่า	นี่คือ	“ในหลวงของเรา”	ไม่ใช่เพียงแค่	“ในหลวง”	แต่ทรงเป็น	

“ในหลวงของเรา”	ในหลวงในชีวติจรงิของเรา	ผูซ่ึ้งทรงเป็นแบบอย่างแห่ง

ความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์โดยแท้	
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	 *ปัจจุบันน้ี	สถานการณ์โรคเรือ้นมแีนวโน้มลดลงอย่างมาก	และไม่ได้ 

เป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงดังเช่นแต่ก่อน	 บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจในด้านการรกัษาพยาบาลมากข้ึน	ท�าให้การรกัษาพยาบาลและดูแล

ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.สุกัญญา	ยงเกียรติตระกูล	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

เอกด้านชีวเคมีจาก	The	Ohio	State	University	สหรัฐอเมริกา	

ด้วยทุนรัฐบาลไทย	และได้กลับมารับใช้ประเทศในฐานะนักวิจัย 

ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ

ไบโอเทค	 ปัจจุบันท�างานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ	 โดยมุ่งเน้นการ

ศึกษาเรื่องกลไกการดื้อยาและการก่อโรคของเชื้อจุลินทรีย	์

ตลอดจนงานวิจัยด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือ 

วิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค

พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

ความช่างสังเกตเป็นนิสัยพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ โครงการตาม 

พระราชด�าริต่างๆ มักมีที่มาจากพระราชจริยวัตรช่างสังเกตนี้ เช่น 

โครงการฝนหลวง เกิดจากการที่ในหลวงเสด็จพระราชด�าเนินไปเยี่ยม

ราษฎรทางภาคอีสานในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และทรงเห็นว่าแม้บนท้องฟ้ามี
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เมฆจ�านวนมาก แต่เมฆเหล่าน้ันก็ไม่ตกลงมาเป็นฝน จึงมีพระราชด�าริ

เรื่องวิธีแก้ไขความแห้งแล้งน้ี โดยจัดตั้งเป็น “โครงการค้นคว้าทดลอง

การท�าฝนเทียม” มี ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้รับสนองพระราชด�าริ

ในการค้นคว้าทดลอง

 โครงการแก้มลิง เป็นการบรหิารจดัการน�า้ในฤดนู�า้หลาก เพือ่ป้องกนั

และบรรเทาปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเล โดยการระบาย

น�้าที่ไหลบ่ามาในปริมาณมากไปเก็บในพื้นท่ีพักน�้า รอจนระดับน�้าทะเล

ลดลง แล้วจึงค่อยระบายน�้าจากที่พักน�้าลงไปในทะเล แนวพระราชด�าริ 

เรื่องโครงการแก้มลิงนี้ ในหลวงได้ทรงอธิบายไว้ว่า

 “….ลงิโดยทัว่ไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลงิกจ็ะรบีปอกเปลอืกเอาเข้าปาก

เคี้ยวๆ แล้วเอาไปเก็บที่แก้ม จะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบ 

ทัง้หว ีแล้วน�าออกมาเคีย้วและกลนืกนิเข้าไปภายหลงั การน�าเอากล้วยหรือ

อาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนนี้ เป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่

จะน�ามาใช้ในการระบายน�้าท่วมออกจากพื้นท่ีน�้าท่วมขังบริเวณทิศ 

ตะวันออกและตะวันตกของเจ้าพระยา….”

 จะเหน็ว่าโครงการแก้มลงิสะท้อนพระราชจริยวัตรช่างสงัเกต ซ่ึงน�า

มาประยุกต์ในบริบทอื่นได้อย่างน่าทึ่ง 

 ในหลวงทรงสนพระราชหฤทัยในความรู ้หลายแขนง ทรงเป็น 

นักคิดนักค้นคว้า พระราชจริยวัตรนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของ 

สมเด็จพระราชชนนี ในหนังสือ ดุจดวงตะวัน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ระบุว่า “ประการต่อไปที่จะกล่าวคือเรื่อง 

สารานุกรมส�าหรับเยาวชน อันนี้ก็เป็นเรื่องโฆษณา เรื่องน้ีว่ากันจริงๆ 

แล้วที่มาบรรยายในวันนี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เล่าพระราชทานเกี่ยวกับสมเด็จย่า ท่านสอนให้รู้จักการค้นคว้า และ 

ท่านเองก็ค้นคว้าด้วย สมเด็จย่าเล่าว่าเม่ือลูกอยากรู้อะไร ก็พยายามที่

จะป้อนให้ได้ จึงไปซื้อสารานุกรมมา ได้ค้นคว้ากันทั้งครอบครัว พอมาใน

ตอนหลัง พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมีพระราชด�ารทิีจ่ะมีสารานุกรมใน

ลักษณะนั้นให้คนไทย…” (หน้า ๖๕ และ ๖๗)

 สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้จ�าเป็นต้องน�าความคิด 

ไปลงมอืปฏบัิต ิในหลวงทรงเป็นนกัปฏิบตั ิลงมือท�าจรงิด้วยพระองค์เอง 

ตัวอย่างมีให้เห็นมากมาย เช่น การที่ทรงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในพระต�าหนัก

จิตรลดารโหฐานเป็นที่ตั้งของโครงการส่วนพระองค์ เพื่อจ�าลองความ 

เป็นอยูแ่ละการประกอบอาชีพของเกษตรกรมาไว้ในบรเิวณทีป่ระทบั และ

ทรงทดลองวิธีแก้ปัญหาต่างๆ  

 ในหนังสือ ตามรอยพ่อ	 ก-ฮ หัวข้อ “ช่าง” หน้า ๑๐๘ ระบุว่า 

“ในหลวงโปรดงานช่างมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เม่ือพระชนมพรรษา

เพียง ๑๐ พรรษา ทรงต่อวิทยุฟังเอง ทรงแก้จักรเย็บผ้าที่เสียให้กลับมา

ใช้งานได้ใหม่ ทรงทดลองใช้เส้นลวดทองแดงเป็นสายไฟเส้นเดียวต่อเข้า

รถไฟฟ้าของเล่น ต่อมาก็ทรงต่อเรือรบและเรือจ�าลองด้วยไม้”

 ในหนงัสอืเล่มดงักล่าว หน้า ๑๐๙ ระบุว่า สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 

 ทรงกล่าวในบทพระราชทานสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ว่า

 “ท่านต้องการให้ท�าด้วยตัวเอง ไม่ใช่มีบุญ พอท�าอะไรมีคนมาช่วย

ตลอดเวลา เพราะท่านเอง ท่านท�าทุกอย่างด้วยมือ ท่านบอกว่า คนเป็น

ช่าง ช่างหมายถึงงานท�าด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการท�าอะไรด้วยมือได้

ไม่ใช่หมายความว่า มือท�าเอง มันมาจากสมอง สมองส่ังให้มือท�าจึงจะ

ท�าได้ งานช่างคืองานท่ีผนวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนัน้ต้องท�า
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เองขีดเอง ลูบคล�ามันไป แล้วมันจะได้จากมือที่ลูบคล�า จากตาที่ดู ย้อน

กลับมา”

 ในหลวงทรงเป็นครูที่ดี ในหนังสือ ดุจดวงตะวัน สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ ทรงเล่าพระราชทานไว้ว่า

 “ตัวอย่างความเป็นครูของท่านท่ีเป็นประสบการณ์ คือ ในการ

เสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐานโดยทางรถยนต์ เมื่อข้าพเจ้ามีอายุ

ได้ประมาณ ๗-๘ ปี และได้โดยเสด็จในรถด้วย ก็มักจะทรงสอนข้าพเจ้า

และพี่ๆ ให้รู้จักวิธีการค�านวณเวลาจากระยะทางและความเร็ว สภาพ

ภมิูประเทศทีเ่ห็น ถ้าเป็นเวลากลางคนื กจ็ะทรงสอนให้รูจ้กัดาวต่างๆ  ใน

ท้องฟ้า 

 “วนัหนึง่ เมือ่ข้าพเจ้าแกล้งถามคนท่ีอยูด้่วยว่า ข้าวในกระสอบหนึง่

มก่ีีเม็ด ไม่มีใครตอบ ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั กโ็ปรด

เกล้าฯ ให้ไปเอาข้าวสารมาลิตรหนึ่ง ทรงให้ข้าพเจ้าตกลงใจยอมรับว่า 

ค่าท่ีได้จะเป็นค่าโดยประมาณ และให้เอาถ้วยตะไลเล็กๆ ตักข้าวตวงดู

ว่า ข้าวลิตรหนึ่งเป็นกี่ถ้วยตะไล แล้วนับเม็ดข้าวในถ้วยตะไลนั้น ได้แล้ว

เอาจ�านวนเม็ดคูณจ�านวณถ้วยได้เป็นจ�านวนเม็ดข้าวในลิตร แล้วคูณขึ้น

ไปก็เป็นจ�านวนลิตรในถัง จ�านวนถังในกระสอบ ก็จะได้จ�านวนเม็ดข้าว

ในกระสอบ ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีข้่าพเจ้ารูจ้กัจ�านวนโดยประมาณ” (หน้า 

๔๕-๔๘)

 นอกจากนี ้“เมือ่เรยีนภมูศิาสตร์ แทนการท่องหนงัสืออย่างเดียว ก็

ทรงส่งเสริมให้ดูสภาพต่างๆ จากของจริงเทียบกับแผนที่ แม้แต่เมฆก็ไม่

ได้ให้ท่องแต่เพียงชื่อในหนังสือเท่านั้น ทรงสอนให้ดูเมฆจริงๆ ทีเดียว” 

(หน้า ๕๓)

 มีข้อสังเกตว่าพระองค์ยังมักจะทรงใช้ค�าศัพท์ง่ายๆ เช่น “ทฤษฎี

ใหม่” “แก้มลิง” “แกล้งดิน”  ตลอดจนการเล่นค�าที่แฝงอารมณ์ขัน 

เช่น (โครงการ) “ชั่งหัวมัน” เป็นต้น ส�าหรับผู้เขียนแล้ว รู้สึกประทับ

ใจเป็นพิเศษกับค�าว่า “เมฆอุ่น” และ “เมฆเย็น” ในโครงการฝนหลวง 

เนื่องจากสะท้อนความลุ่มลึกในความรู้ความเข้าใจเรื่องน�้าในเมฆของ

พระองค์เป็นอย่างดี (“เมฆอุ่น” คือเมฆซึ่งประกอบด้วยหยดน�้าธรรมดา 

ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาเซลเซียส ส่วน “เมฆเย็น” คือเมฆซึ่ง

ประกอบด้วยหยดน�้าเย็นยิ่งยวด หรือ supercooled water droplets 

ซึ่งเป็นหยดน�้าที่แม้ว่ามีอุณหภูมิต�่ากว่าศูนย์องศาเซลเซียส แต่ยังคง

สถานะเป็นของเหลว)

 สิง่ส�าคัญอีกประการหนึง่คือ การรับฟังความคดิเหน็ของผู้อ่ืน โดย

เฉพาะอย่างย่ิงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง ประเดน็นีเ้หน็ได้อย่างแจ่มชัดจาก

เรื่อง “ช่วยกันเขียนดู” ในหนังสือ ร้อยเรื่องในรอยจ�า หน้า ๑๒๓-๑๒๔ 

สรุปได้ดังนี้ 

 นายโชดก วีรธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่ง

ในหลวงทรงมีพระราชประสงค์จะส่งน�้าจากภูเขาที่อ�าเภอปัวมาที่ศูนย์

อพยพบ้านป่ากลาง ฝ่ายเจ้าหน้าที่แหล่งน�้าได้ท�าพิมพ์เขียวถวาย เป็น

โครงการท่ีใช้เงินประมาณ ๘๐ ล้านบาท รวม ๒ จุด เมือ่รบัสัง่ถามนายโชดก 

ว่าอย่างนี้เหมาะสมไหม นายโชดกได้พิจารณาแล้วกราบบังคมทูลว่า 

“ถ้าหากฝนฟ้าไม่ตกบนภูเขาแล้ว ฝายเพื่อส่งน�้าที่จะใช้ไฟฟ้านั้นก็คง

ท�างานไม่ได้” และถวายความเห็นแย้งว่า “ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าไม่

เห็นด้วยเกล้าฯ”
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 เมือ่ในหลวงรบัสัง่ถามว่าท�าไม นายโชดกจงึกราบบงัคมทูลว่า “อาจ

จะสิ้นเปลืองเกินไป ๓๐ บวก ๕๐ ล้าน รวมเป็น ๘๐ ล้าน ข้าพระพุทธเจ้า

คิดว่าน่าจะท�าฝายเตี้ยๆ พอให้มีน�้าขังอยู่ แล้วก็ท�าท่อต่อท่อเหล็กข้าม

ภูเขา แม้ว่าจะยาวตั้ง ๑๐ กิโลเมตร ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าน�้านี่คงจะมา

ถึงหมู่บ้านป่ากลางได้” 

 ในหลวงทรงมีรับสั่งถามว่า “ผู้ว่าฯ เรียนจบวิศวะหรือ ผู้ว่าฯ รู้เรื่อง

เกีย่วกับการส่งน�า้หรอื” นายโชดกจึงถวายความเหน็ว่า “ข้าพระพทุธเจ้า

ไม่เคยเรยีนวศิวะ แต่ข้าพระพทุธเจ้าเคยเห็นพวกชาวเขาหรอืชาวบ้านต่อ

น�า้จากน�า้ตก จากล�าธาร จากภเูขายาว ๗-๘ กิโลเมตร ด้วยไม้ไผ่ผ่าซกี น�า้

มากม็าบ้าง หกเรีย่ราดตลอดทาง แต่ยงัถงึหมูบ้่าน เขาเป็นชาวเขา เขายงั

ท�าได้ แต่เรามีเงิน มขีอง มคีวามคดิ การทีเ่ราจะเปลีย่นจากโครงการใหญ่ 

๘๐ ล้าน มาส่งน�า้ด้วยท่อเหลก็เหลอืเพยีง ๑๐ ล้าน ข้าพระพุทธเจ้าคดิว่า

คงจะแก้ปัญหาได้”

 ที่เหนือความคาดคิดของนายโชดกก็คือ หลังจากท่ีได้ถวายความ

คิดแย้งออกไปแล้ว ในหลวงทรงเก็บพิมพ์เขียวเหล่านั้น ปิดกระเป๋า แล้ว

รับสั่งว่า “มาช่วยกันเขียนดูว่าจะท�าได้ไหม”

 สุดท้าย สิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่ในหลวงทรงเน้นย�้าและปฏิบัติอย่าง

สม�่าเสมอคือ ความเพียร ดังปรากฏเด่นชัดในพระราชนิพนธ์เร่ือง 

พระมหาชนก ในที่นี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๖ มาฝากคุณผู้อ่านดังนี้

 “…ส่ิงทีด่งีามนัน้ท�ามนัน่าเบือ่ บางทเีหมอืนว่าไม่ได้ผล ไม่ดงั คอืมนั

ดูครึ แต่ขอรับรองว่าการท�าให้ดี ไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้า 

จะเห็นผลแน่นอน ในความอดทนของตน ในความเพยีรของตน ต้องถอืว่า

วันนี้เราท�ายังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราท�าแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้

เราจะต้องท�าอกี วนันีเ้ราท�า พรุง่นีเ้รากท็�า อาทติย์หน้าเรากท็�า เดอืนหน้า

เราก็ท�า ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปีหรือสามปีข้างหน้า….”

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.บญัชา ธนบุญสมบัต ิส�าเรจ็การศึกษาปรญิญาตร ีสาขาฟิสกิส์ 

คณะวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและ

เอก จาก School of Materials Science & Engineering, Georgia 

Institute of Technology สหรัฐอเมริกา นอกจากภาระงาน 

ด้านการส่ือสารวิทยาศาสตร์แล้ว ยังเป็นครูสอนโอริงามิ 

(Origami) ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ และนักสร้างความสุข

ด้วยความรู้
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จากอักษรเทวนาครีถึงพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์

พรพิมล ผลินกูล 

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นับเป็นหนึ่งในหลายเทคโนโลยีที่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงคุณค่าและ 

ความส�าคัญ ความสนพระทัยในการเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นที่

ประจกัษ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เมือ่ ม.ล.อศัน ีปราโมช ทลูเกล้าฯ ถวายเครือ่ง 

คอมพิวเตอร์แมคอินทอชพลัสซึ่งทันสมัยที่สุดในเวลานั้น เพื่อน�าไปใช ้

ทรงงานดนตรี เช่น การจัดเก็บและพิมพ์โน้ตเพลง การสร้างโน้ตและ 

เนื้อร้อง พระองค์ทรงเป็นผู้จุดประกายความสนใจในการน�าเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนางานต่างๆ ในประเทศไทย ทรงมีพระราชด�าริ 

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท�าการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้เสด็จประพาสโรงงานคอมพิวเตอร์ขนาด

ใหญ่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซ่ึงในขณะนั้น 

ประเทศไทยยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ใช้งานเหมอืนอย่างในปัจจบัุน  จากนัน้ความสนพระทยักว้างขวางขึน้เม่ือ

ทรงมโีอกาสทดลองใช้โปรแกรมช่ือ “Fontastic” ซึง่เป็นโปรแกรมส�าหรบั

ประดิษฐ์ตัวอักษรหรือฟอนต์ ทรงสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวประดิษฐ์

อักษรไทยออกมาหลายรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุด 

 พระราชอัจฉริยภาพยังทรงขยายไปอย่างต่อเนื่อง สู่การประดิษฐ์

อักษรในภาษาอ่ืนๆ เช่น ภาษาญ่ีปุ่น แต่เนื่องจากตัวอักษรของภาษา

เหล่านั้นต้องใช้เวลาในการออกแบบและประดิษฐ์นานมาก จึงเริ่มต้น

จากการประดิษฐ์ตัวอักษรของภาษาที่สนพระทัยอย่างมากก่อน นั่นคือ 

“อักษรเทวนาครี” เนื่องจากทรงมีพระราชด�าริว่าเป็นอักษรที่เก่ียวข้อง

กับการศึกษาและท�าความเข้าใจในหัวข้อธรรมะทางพุทธศาสนา การ

ศกึษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับการสร้างตวัอกัษรเทวนาครอีย่างลกึซึง้จะช่วย

ให้เข้าใจภาษาบาลีสันสกฤต (พระองค์ทรงเรียกว่า ภาษาแขก) ได้อย่าง

กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นทรงมีพระราชอุตสาหะเป็นอย่างมากในการเรียนรู้

และประดษิฐ์ตวัอักษรเทวนาคร ีเพือ่แสดงอักษรนีบ้นจอภาพคอมพวิเตอร์

ให้ส�าเร็จ นับว่าพระองค์เป็นคนแรกของประเทศไทยที่สร้างโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าหรบัพมิพ์ตัวอกัษรดงักล่าวขึน้ใช้งานในระบบคอมพวิเตอร์ 

ทรงเริ่มศึกษาและทดลองสร้างอักษรเทวนาครีบนจอภาพเมื่อเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเริม่จากการศกึษาในพจนานกุรม ต�าราภาษา

สันสกฤต และสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต 

โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ 

ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี คอยท�าหน้าที่ตรวจสอบตัวอักษรเทวนาครี 

ทีท่รงประดษิฐ์ขึน้ จากนัน้ทรงน�าโปรแกรมทีส่ร้างตวัอกัษรเทวนาครีออก

แสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
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 นอกจากการประดิษฐ์ตัวอักษรเทวนาครีแล้ว พระองค์ยังทรง

แสวงหาความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย

พระองค์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระทัยการท�างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก บางครั้งจะทรงเปิดดูระบบและโครงสร้าง

ภายในของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง บางคร้ังทรงปรับปรุง

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ทรงสนพระทัย  อาทิ ทรงปรับปรุง

ซอฟต์แวร์ CU writer เพื่อใช้งานตามพระราชประสงค์ ทรงโปรดใช้

งานคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ หรือในงานทรงพระอักษร หรือวาด

ภาพประกอบงานพระราชนิพนธ์ เช่น นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระและ 

พระมหาชนก ทรงเปลี่ยนมาพิมพ์ ส.ค.ส. พระราชทานหรือบัตรอวยพร

ปีใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ จากเดิมที่ทรงพระราชทานผ่านเคร่ืองเทเล็กซ์ 

บางครั้งก็ทรงใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและวาดภาพโลโก้หรือตรา

ประจ�าองค์กร เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงมีพระราชด�าริให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดท�า

พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการศึกษา

พระไตรปิฎกให้ถูกต้อง กว้างขวาง สะดวก และรวดเร็วกว่าการศึกษา

จากฉบับหนังสือ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชวิจารณ์ในการ

ออกแบบโปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎกชื่อ BUDSIR (มาจาก Buddhist 

Scriptures Information Retrieval) เวอร์ชัน ๑-๔ ที่สามารถสืบค้นค�า

หรือวลีที่ปรากฏในพุทธวัจนะของพระไตรปิฎกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

และแม่นย�า ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์สนับสนุนการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ

ศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อเนื่องจาก

โครงการแรกทีม่หาวทิยาลัยพฒันาส�าเรจ็ พระไตรปิฎกฉบบัคอมพวิเตอร์

นี้ถือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุดฉบับหนึ่งในโลก และได้รับรางวัลต่างๆ ทั้ง

จากองค์กรในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล 

 พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถหลากหลายด้านนับเป็น 

ต้นแบบและรากฐานทางการศึกษา ทดลองและแสวงหาความรู้ในสิ่ง

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และที่ส�าคัญต้องมีความอดทน

และความเพียรพยายามควบคู่กันจึงจะสามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้

อย่างไม่หยุดนิ่ง ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตมา 

ในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ

ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ข้างต้นท่ีผู้เขียนได้รวบรวมมา เป็นเพียงข้อ

สรุปอันน้อยนิดจากพระอัจฉริยภาพท้ังมวลของพระองค์ แม้ว่าพระองค์

จะเสด็จสู ่สวรรคาลัยไปแล้ว แต่เช่ือว่าพสกนิกรไทยยังคงส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคุิณอนัยิง่ใหญ่นานปัการ และพระองค์ยงัคงสถติในดวงใจ

ไทยทุกดวงตราบนิรันดร์  

เกี่ยวกับผู้เขียน

พรพิมล ผลินกูล เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ การท�าพจนานุกรม 

การสร้างคลังข้อมูลส�าหรบัระบบสืบค้นข้อมูลและการประมวลผล

ภาษาธรรมชาต ิมีผลงานตีพมิพ์หนงัสอืด้านนีแ้ล้วหลายเล่ม อาทิ 

“คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ๒๕๔๔” “พจนานุกรมยุค

ดจิทัิล ๒๕๕๕” “รูภ้าษาเข้าใจอารมณ์ ๒๕๕๘” และ “Handbook 

of Thai Electronic Corpus, 2016” ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัย 

อาวโุส อยูท่ีห่น่วยวจัิยวทิยาการสือ่สารของมนษุย์และคอมพวิเตอร์ 

เนคเทค
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรเทวนาครี

อักษรเทวนาครีเป็นตัวอักษรท่ีพัฒนามาจากอักษรพราหมี (Brāhmī)  
และใช้งานในภาษาต่างๆ จ�านวนมากถึง ๑๒๐ ภาษา เช่น ภาษาบาลี 

ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี ภาษามราฐี และภาษาอื่นๆ ในประเทศ

อินเดีย เนปาล ทิเบตและกลุ่มภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค�าว่า 

“เทวนาครี” แปลทับศัพท์ภาษาไทยมาจาก Devanagari ซึ่งเป็นค�าผสม

ระหว่าง deva (แปลว่า เทพเจ้า เทวดาหรือพระเจ้า) ผสมกับ nigari 

(แปลว่า เก่ียวกับเมือง) ความหมายรวมๆ ของเทวนาครีจึงสื่อความ 

ชัดเจนว่าตัวอักษรนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา หรือเร่ืองที่ 

ละเอียดอ่อน ซับซ้อน และลึกซึ้ง ตัวอักษรเทวนาครีเป็นอักษรที่นิยม 

ใช้ในการเขียนภาษาสันสกฤต โดยตัวอักษรมีทั้งหมด ๔๗ ตัวอักษร 

แบ่งออกเป็นตัวอักษรที่แทนสระ ๑๔ ตัวและพยัญชนะ ๓๓ ตัว 

 แม้ว ่าอักษรเทวนาครีจะมีความคล้ายคลึงกับอักษรไทยคือ 

มีพยัญชนะและสระ แต่ก็ไม ่มีตัวอักษรแทนเสียงวรรณยุกต์หรือ

เครื่องหมายวรรณยุกต์ ส่วนสระจะมี ๒ ประเภทคือ สระจมและสระ

ลอย สระจมเป็นสระที่ประสมกับพยัญชนะ ส่วนสระลอยเป็นสระที่

ไม่ประสมกับพยัญชนะ ระบบการเขียนแบบเทวนาครีเป็นลักษณะ

ผสมระหว่างตัวเขียนแบบสัญลักษณ์ (syllabary) และตัวเขียนที่

เป็นตัวอักษร (alphabet) และเป็นระบบการเขียนที่ไม่ใช้สัทอักษร 

(เครื่องหมายแสดงการออกเสียง) ลักษณะการเขียนตัวอักษรเร่ิมจาก

ซ้ายไปขวา และจากด้านบนลงล่าง ซึ่งลักษณะเฉพาะท่ีส�าคัญของ

อักษรเทวนาครีคือ จะต้องมีเส้นตรงขีดท่ีด้านบนของตัวอักษรทุกตัว  

ส่วนวิธีการสร้างค�านั้นคนท่ีเรียนการอ่านและเขียนอักษรเทวนาคร ี

จะต้องฝึกอ่านเขียนพยัญชนะให้คล่องแคล่วก่อน แล้วจึงค่อยหัดประสม

สระไปทลีะน้อย  ความยากของการเขยีนด้วยอกัษรนีคื้อ มีรปูแบบการเขียน 

ที่ไม่คงที่ ถ้าน�าส่วนหนึ่งของตัวอักษรไปต่อรวมกับส่วนหนึ่งของอีกตัว

อักษรจะเกิดเป็นตัวอักษรใหม่ขึ้น ดังนั้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

จัดท�าตัวอักษรนี้แสดงบนจอภาพจะมีความยากกว่าการแสดงตัวอักษร

ไทยอย่างมาก

ข้อมูลอ้างอิง

๑. หนังสือ “พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ส�าหรับงาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ ๑-๔ 

มิถุนายน ๒๕๓๘ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ, จัดพิมพ์โดยส�านักงาน

เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, ๒๕๓๘

๒. หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง

เทคโนโลยีของไทย” ฉบับกันยายน ๒๕๔๕, จัดพิมพ์โดย กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

๓. หนังสือ “พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์” จัดพิมพ์โดยสภาสมาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๓

๔. [๗ กันยายน ๒๕๖๐] เข้าถึงได้ที่ : https://www.britannica.com/

topic/Devanagari

๕. [๗ กันยายน ๒๕๖๐] เข้าถึงได้ที่ : https://en.wikipedia.org/wiki/

๖. [๗ กันยายน ๒๕๖๐] เข้าถึงได้ที่ : http://www.ancientscripts.

com/devanagari.html

๗. [๗ กันยายน ๒๕๖๐] เข้าถึงได้ที่ : https://www.youtube.com/

watch?v=irO0DltX_lA

https://en.wikipedia.org/wiki/Br%C4%81hm%C4%AB_script
https://www.britannica.com/topic/Devanagari
https://www.britannica.com/topic/Devanagari
https://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.ancientscripts.com/devanagari.html
http://www.ancientscripts.com/devanagari.html
https://www.youtube.com/watch?v=irO0DltX_lA
https://www.youtube.com/watch?v=irO0DltX_lA
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ต้นแบบของนักวิจัยไทย

รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา

ผู้เขียนเริ่มท�างานเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากสอนนิสิตแล้ว 

ผู้เขียนก็ค้นหาตัวเองไปด้วย เริ่มแรกก็ศึกษาผีเสื้อไปเรื่อยๆ แต่ต่อมา

ก็เปลี่ยนมาท�าเรื่องมด และอดทนท�าต่อมาเร่ือยๆ จนเกิดดอกออกผล

เป็น “พิพิธภัณฑ์มด” ย้อนนึกกลับในตอนนั้น หากมีคนมาถามว่า มีใคร

เป็นไอดอลในการท�างาน ผู้เขียนคงตอบว่า อาจารย์บางท่านที่อยู่ใกล้ตัว  

ไม่เคยนึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเลย 

นัน่เป็นเพราะพระองค์ทรงอยูเ่หนือจากเราเกนิไป แต่ ณ ปัจจุบนั เมือ่มาคดิ 

วิเคราะห์ดูโครงการ ดูพระราชกรณียกิจต่างๆ ผู้เขียนพบว่าพระองค์เป็น

ยิ่งกว่าไอดอล ทุกเรื่องที่ทรงท�าล้วนแล้วแต่เป็น “ต้นแบบ” ที่ดีของการ

เป็นนักวิจัย 

มีเป้าหมายชัดเจน 

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีเป้าหมายในการทรงงานแต่ละอย่างที่ชัดเจน 

คอื เพือ่คนไทย ดงันัน้เราจะเหน็ว่า โครงการของในหลวงหลายพันโครงการ 

ไม่เคยซ�้ากันเลย นั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงเลือกโจทย์ของสังคมที่มี

ปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ถ้านักวิจัยมองที่เป้าหมายหลักคือ 

ประเทศชาติ แล้วทุ่มเท ตั้งใจท�าแบบที่พระองค์ทรงกระท�าคุณภาพชีวิต

ของคนไทยต้องดีขึ้น ในฐานะอาจารย์ ก่อนที่นิสิตจะเลือกหัวข้อวิจัยนั้น 

เขาต้องตอบได้ว่า หัวข้อที่เลือกมานั้นท�าไปเพื่อใคร เพื่ออะไร เพราะ 

ผู้เขียนต้องการเห็นงานวิจัยที่ท�าเพ่ือสนองโจทย์ของสังคม มากกว่าของ 

ตัวเอง เราต้องปรับความคิดว่าสิ่งที่เราท�านั้นสังคมจะได้ประโยชน์อะไร 

ไม่ใช่เลือกเพราะเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เคยมีใครท�า ถ้าเป้าหมายคือตัวเอง 

เราก็จะมองอะไรได้แคบ แต่ถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อสังคม จะท�าให้เรามอง

อะไรได้กว้างกว่ารู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ งานวิจัยที่ส�าเร็จออกมาก็จะเป็น

งานที่มีประโยชน์ต่อแผ่นดิน 

มุ่งมั่นตั้งใจท�าให้เชี่ยวชาญ

โครงการพระราชด�าริหลายโครงการของพระองค์เกี่ยวข้องกับฟื้นฟูป่า 

ในฐานะที่ผู้เขียนอยู่ในแวดวงวิชาการด้านป่าไม้ ยังรู้สึกว่าเรื่องของป่าไม้

เป็นเรือ่งซบัซ้อน พระองค์ไม่ได้เป็นนกันเิวศ นกัป่าไม้ แต่ทรงเข้าใจระบบ

นเิวศ เข้าใจระบบทีจ่ะฟ้ืนฟปู่าอย่างลกึซ้ึง แสดงว่าต้องทรงเรยีนรูท้กุอย่าง 

และต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้รู้ลึก รู้จริงด้วย ซึ่งการเรียนรู้ให้ถ่องแท้นั้น
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ต้องใช้เวลาและท�าอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับผู้เขียนนั้นความเชี่ยวชาญไม่ได้

เกิดภายในปีสองปี ไม่ใช่ท�าได้แล้วเลิก ถ้าเราดูผลสัมฤทธิ์จากโครงการ 

ในพระราชด�าริก็จะเห็นว่า ที่พระองค์ทรงช่วยแก้ปัญหาได้นั้น เป็น

เพราะพระองค์ทรงรู้จริง และทรงท�าอย่างต่อเนื่อง แต่ละปีก็จะเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรติดตามความก้าวหน้า 

โครงการในพระราชด�าริต่างๆ จึงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ 

ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 

โดยธรรมชาตขิองคน เรามกัมองข้ามสิง่เลก็ๆ น้อยๆ แต่ให้ความส�าคญักบั

เรื่องใหญ่ๆ นักวิจัยเองก็เช่นกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ถ้ามีโครงการ

ช้างกับโครงการมดที่เขาใหญ่ โครงการไหนมีโอกาสได้รับความสนใจ

มากกว่า แต่ส�าหรับผู้เขียนเองกล้าพูดเลยว่า ถ้าไม่มีช้าง ป่าเขาใหญ่ก็

ยังอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีมด ป่าเขาใหญ่น่าจะมีอยู่ยาก เพราะว่ามดเป็นสัตว์ 

ที่ปรับตัวเก่ง อยู่ได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม บางทีเรามองแต่เรื่องใหญ ่

จนมองข้ามเรือ่งเลก็ ต่างจากในหลวงรชักาลที ่๙ โครงการในพระราชด�าริ

หลายโครงการเกดิข้ึนจากความใส่ใจในทุกสิง่ของพระองค์ ทรงไม่เคยมอง

ข้ามสิ่งที่อยู่รอบตัว ใกล้ตัว หรือสิ่งเล็กๆ และท่ีส�าคัญคือ พระองค์ทรง

จับประเด็นเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้เก่งมาก อย่างเช่นโครงการชั่งหัวมัน ที่

เร่ิมจากทรงเห็นว่า มันเทศที่วางทิ้งบนตาชั่งยังมีใบงอกออกมา ถ้าปลูก

ในพื้นที่แห้งแล้งก็ต้องเจริญเติบโตได้ 

มองให้ครบ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

ในหลวงทรงเป็นต้นแบบของคนท่ีมีความคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เก่งมาก 

ตวัอย่างคอื พระราชด�ารเิรือ่ง การปลกูป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึง่เป็น 

การผสมผสานศาสตร์ทั้งด้านเกษตร วนศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม 

ช่วยท�าให้เกิดสมดุลธรรมชาติ หรือ balance of nature ผู้เขียนมองว่า 

คือการเดินสายกลาง พออยู่ พอกิน ท�าแล้วเราไม่เดือดร้อน สังคม 

ไม่เดือดร้อน ธรรมชาติไม่เดือดร้อน มีความยั่งยืน มองกลับมาที่พวกเรา 

ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของเด็กปัจจุบันคือ คิดเชื่อมโยงไม่เป็น 

แม้แต่ผู้เขียนเองช่วงแรกของการท�างาน ก็คิดแค่แมลง แมลง แมลง 

ไม่ไปยุ่งกับสาขาอ่ืนเลย แต่หลังจากที่มีคนจากหลากหลายสาขาทั้ง

วิศวะ นิเทศ คหกรรม เกษตร สังคมมาปรึกษาเรื่องมด เรื่องแมลง 

ผู้เขียนจึงเข้าใจว่าศาสตร์เรื่องแมลงของเรามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงได ้

กับทุกเร่ือง ทุกวันนี้เวลาสอนหนังสือผู ้เขียนก็จะเน้นให้นิสิตรู ้จัก 

คิดเชื่อมโยงให้เป็น อย่างน้อยก็ต้องคิดให้ได้ว่า แมลงป่าไม้ เกี่ยวข้องกับ

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

รู้แล้วไม่เก็บไว้ ส่งความรู้ต่อไปให้กว้าง

เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า นักวิจัย/นักวิชาการบางคนไม่ได้เห็นเรื่อง

การถ่ายทอดความรูเ้ป็นเรือ่งส�าคัญ ท�าเสรจ็แล้วเก็บไว้กบัตวั ท�าเสรจ็แล้วก็

เน้นการตพีมิพ์ทางวชิาการ บางครัง้ก็มีการปิดบังข้อมูล ซึง่แน่นอนว่า ไม่ได้ 

เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ในทางตรงกันข้าม ผู้เขียนเห็นบางสิ่งที่ในหลวง

ทรงท�ามาตลอดคือ การถ่ายทอดความรูไ้ปยงัประชาชนของพระองค์ด้วย

ภาษาง่ายๆ ที่เราทุกคนฟังแล้วเข้าใจ ผ่านพระราชด�ารัสในวาระส�าคัญ

ต่างๆ ผ่านตวัอย่างทีม่องเหน็ได้คอื ความส�าเรจ็ของโครงการในพระราชด�าริ 

ต่างๆ ผู้เขียนมองว่า ถ้าเราปลูกจิตส�านึกให้นักวิจัยรุ่นใหม่ใจกว้าง ตัวเอง

เก่งแล้ว ต้องช่วยให้คนอื่นเก่งด้วย ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ทุกคนในชาติ

ก็จะได้ประโยชน์
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ไม่แก้ที่ปัญหา แต่ให้ไปเริ่มที่สาเหตุ

เม่ือวิเคราะห์โครงการในพระราชด�าริต่างๆ พระองค์ไม่ทรงแก้ที่ปัญหา 

แต่จะไปหาต้นเหต ุหาสาเหตขุองการเกดิปัญหาว่ามาจากอะไร อย่างเช่น 

ปัญหาของการปลูกฝิ่น ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงคือความยากจน 

พระองค์ทรงแนะน�าให้เลิกปลูกฝิ่น แล้วปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน ซ่ึง

นอกจากจะก�าจัดฝ่ินได้แล้ว ยงัสร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านได้เท่ากับทีป่ลกู

ฝิ่นได้ การคิดโครงงานวิจัยต่างๆ ที่ท�าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็เช่นกัน 

เราควรคิดวิเคราะห์ย้อนไปถึงต้นเหตุของปัญหา แล้วแก้ไขต้ังแต่ต้นเหตุ 

ไม่ใช่เร่ิมที่ปลายทาง ก็จะช่วยให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นได้รับการแก้ไขถูกที่

และตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่าย 

สร้างศรัทธา... ไม่ยึดมั่นถือมั่นในหัวโขน

เหตผุลหนึง่ทีผ่ลงานวจิยัไม่ได้น�าไปใช้จรงินัน้ เป็นเพราะนกัวจัิยเข้าไม่ถงึ 

ใจชาวบ้าน เข้าถึงใจชาวบ้านคืออะไร ผู้เขียนนึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙  

ต้ังแต่เดก็เมือ่ดขู่าวพระราชกรณยีกจิ เหน็พระองค์เสด็จพระราชด�าเนนิไป

ทัว่ทัง้แผ่นดนิไทย ในป่า ในถ่ินทุรกันดาร ในพืน้ท่ีเกดิภยัพบิติั เหน็ได้ชดัเจน

ว่า พระองค์ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นกษัตริย์ เสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปถึงทุกที่ด้วยความตั้งใจอย่างเดียวว่าจะท�าอย่างไรให้คนไทยอยู่ดีกินดี 

สิ่งที่พระองค์ท�าให้พวกเราเห็นมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานนี้ คือสิ่งท่ีท�าให้ 

คนไทยเกิด “ศรัทธา” หากข้าราชการทุกคนคิดแบบพระองค์ ไม่ยึดมั่น 

ถือม่ันในหัวโขนของตัวเอง เข้าให้ถึงประชาชน ไม่ใช่เข้าไปเพราะ

หน้าที่ แต่ต้องเข้าให้ถึงใจประชาชน ประชาชนคงอยู่ดีมีสุข นักวิชาการ

นักวิจัยเองก็เช่นกัน การน�างานวิจัยไปช่วยชาวบ้าน ไม่ใช่เอาไปแต่

ทฤษฎี เราต้องรับฟังชาวบ้านเอาประสบการณ์ของเขามาบวกกับ

ทฤษฎีของเรา แล้วก็ต้องท�าให้เขาเห็นอย่างจริงจัง ด้วยความอดทน 

ไม่ฉาบฉวย เมื่อเขาเห็นเราตั้งใจจริง ท�าได้จริง ก็จะเชื่อมั่น เกิดศรัทธา 

และยอมรับทั้งงานและตัวเรา

 ส�าหรับนักวิจัยไทยแล้ว เราไม่ต้องไปมองหาต้นแบบการท�างาน 

วจัิยจากทีไ่หนเลย พระองค์ทรงเป็นยิง่กว่า “ไอดอล” ทีเ่ราสามารถเรยีน

รู้แนวทางเพื่อมาปรับใช้ในการท�างานของเราได้

เกี่ยวกับผู้เขียน

รศ. ดร.เดชา ววิฒัน์วทิยา เป็นทีรู่จ้กักนัในชือ่ “พ่อมดเมอืงไทย” 

หรือ “ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์มดแห่งแรกของไทย” ส�าเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรแีละโทจากคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญ่ีปุ ่น 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ นอกจากงานวจิยัทีท่�ามาอย่างต่อเนือ่ง 

เกือบ ๓๐ ปี ดร.เดชายังมีความรัก ความใส่ใจ และมุ่งมั่นในการ

อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศไทย 
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วรรณศิลป์ของ ร. ๙

ดร.น�าชัย ชีววิวรรธน์

พระอัจฉริยภ าพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ชัด  ตัวผู้เขียนเองในฐานะที่นอกจากจะเป็น 

นกัวิทยาศาสตร์แล้ว  ยงัมปีระสบการณ์ในด้านการเขยีนและแปลหนงัสอื

วชิาการต่างๆ อยูบ้่าง  จงึมคีวามสนใจในพระอจัฉรยิภาพด้านวรรณศลิป์

ของพระองค์เป็นพิเศษ เมื่อค้นข้อมูลก็พบเรื่องน่าทึ่งต่างๆ จ�านวนมาก 

 ถ้อยค�าที่คุ ้นหูในสารคดีและบททความเฉลิมพระเกียรติที่ว ่า  

“ ... ได้ยนิเสยีงใครคนหนึง่ร้องขึน้มาดงัๆ ว่า  “อย่าละทิง้ประชาชน” อยาก

จะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิง้” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ 

“ละทิง้” อย่างไรได้” มาจากเหตุการณ์ในวนัที ่๑๙ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ขณะเสด็จพระร าชด�าเนินออกจากประเทศไทย โดยประทับรถยนต์

พระที่นั่งแล่นออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งต่อมาได้รวมไว้ใน 

บทพระราชนิพน ธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์” 

ทีพ่ระราชทานแก่หนงัสือ “วงวรรณคด”ี เม่ือเดอืนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรง 

พรรณนาความคิดค�านงึของพระองค์บนเครือ่งบินไว้อย่าง “เหน็ภาพ” ว่า 

 “...แปลกดีเหมือนกันที่ใจหวนคิดไปว่า เพียงชั่วโมงเดียวที่ผ่าน

มาตะกี้นี้เอง เรายังห้อมล้อมไปด้วยประชาชนชาวไทย แต่เดี๋ยวนี้เล่า 

เราก�าลงัเหาะอยู่เหนอืท้องทะลอนักว้างใหญ่ไพศาล แม้จะมเีสยีงเครือ่ง

ยนตร์ (สะกดตามต้นฉบับเดมิ) กด็จูะเหมอืนเงียบและนิง่อยู่กบัที ่! เพราะ

เสียงทุกเสียงจากสิ่งมีชีวิตได้จางหายไปหมดแล้ว ... เดี๋ยวนี้เราก�าลังบิน

จากประเทศนั้น จากประชาชนพลเมืองเหล่านั้นไปแล้ว...”

 พระราชนิพนธ์ อีกประเภทหนึ่งที่เป็นงานแปล  ก็มีทั้งที่เป็นบท

วเิคราะห์เศรษฐกจิและสงัคม ซ่ึงมมีากถงึ ๑๑ เรือ่ง อาท ิเศรษฐศาสตร์ตาม

นัยของพระพุทธศาสนา บทที่ ๔ เล็กดีรสโต จาก Small is Beautiful 

โดย E. F. Schumacher หน้า ๕๖-๖๓ ซึ่งจะรับทราบได้ถึงพระราช

อารมณ์ขันจากการตั้งชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยดังกล่าว

 ในระยะหลังยั งมีพระราชนิพนธ์แปลเกี่ยวกับประวัติบุคคลส�าคัญ 

คือ นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ที่ทรงแปลจากเรื่อง A Man Called 

Intrepid เขียนโดย William Stevenson และเรื่อง ติโต ที่ทรงแปลจาก
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เรือ่ง Tito เขยีนโดย Phyllis Auty ทัง้สองเรือ่งแสดงถงึตัวเอกในเร่ืองทีม่ี

ความจงรักภักดีต่อชาติ  มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว  และมีความอุตสาหะ 

อนัเป็นแบบอย่างอนัด ีจะเห็นได้ถึงพระอัจฉรยิภาพในทางด้านวรรณศลิป์

ที่มีอย่างหลากหลายด้าน

 ในบทพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น

จาก มหาชนกชาดกในพระไตรปิฎก โดยเป็นชาดกล�าดับที่ ๒ ในทศชาติ 

ซึง่บารมสี�าคญัของพระโพธสิตัว์กค็อื วริยิะบารม ี ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษใน

ฐานะนักวิทยาศาสตร์ก็คือ นอกเหนือจากเนื้อหาจากชาดกแล้ว ทรงเพิ่ม

เติมเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับวิชาการฟื้นฟูต้นมะม่วงที่ถูกหักโค่นลง โดยมี

มากถงึ ๙ วิธ ีครอบคลมุทัง้วธิทีีเ่ป็นภมูปัิญญาดัง้เดมิ และทีเ่ป็นวทิยาการ

สมัยใหม่

 ตัวอย่างวิธีการดั้งเดิม เช่น การเพาะเมล็ด การปักช�ากิ่ง และทาบ

กิ่ง ส่วนตัวอย่างวิธีการท่ีอาศัยวิทยาการสมัยใหม่คือ การท�า “ชีวาณู

สงเคราะห์” ซึ่งน่าจะมาจาก ชีวะ (ชีวิต) + อณู (เล็ก, น้อย, ละเอียด) + 

สงเคราะห์ และเมือ่ดจูากภาษาองักฤษในเล่ม กจ็ะทราบว่าทรงบญัญติัค�า

ไทยขึ้นใหม่จากค�าในภาษาอังกฤษว่า tissue culture หรือที่มักใช้ทับ

ศัพท์กันในสมัยนี้ว่า “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” หรือการน�าเนื้อเยื่อ (กลุ่ม

เซลล์) มาเลี้ยงภายใต้สภาวะจ�าเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่ในหลอดทดลอง

หรือจานเลี้ยง

 ศัพท์อีกค�าหนึ่งในหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มดังกล่าวคือ ค�าว่า  

“ยันตกลเก็บเกี่ยว” ท่ีอ�ามาตย์ในเรื่องใช้เก็บผลมะม่วงจนท�าให้ต้น

มะม่วงล้ม  ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ว่า automatic fruit harvester หรือ 

“เครื่อง (จักรกล) เก็บเกี่ยวผลไม้แบบอัตโนมัติ” นั่นเอง

 ในเรื่องพระมหาชนกยังมีภาพประกอบที่เป็นแผนที่ฝีพระหัตถ์รวม 

๔ ภาพ ที่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ภาพแผนที่ดังกล่าวขึ้น  

โดยในแผนทีด่งักล่าวแสดงการค�านวณทางอุตนุยิมวทิยา อุทกศาสตร์ และ

ภูมิศาสตร์  เพราะแสดงถึงสภาพอากาศ คลื่น ลม และเส้นทางเดินเรือ 

ไว้อย่างครบถ้วน

 นบัว่าทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยั

ใหม่  จนแสดงออกอย่างเด่นชัดในหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มดังกล่าว

 ในหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มต่างๆ ที่กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงคติที่

ทรงต้องการถ่ายทอดแก่ประชาชนของพระองค์คือ ความวริยิะหม่ันเพยีร 

ไม่ย่อท้อต่อปัญหาใดๆ และความจงรักภักดีต่อชาติอย่างสุดจิตสุดใจ ดัง

สะท้อนให้เหน็ได้จากพระราชกรณยีกิจตลอด ๗๐ ปีของการทรงงานของ

พระองค์เอง

 หนงัสอืพระราชนพินธ์อกีเล่มหนึง่ คอืเรือ่ง ทองแดง เป็นเรือ่งราวของ

สุนัขทรงเลี้ยง ที่นอกจากจะมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เฉลียวฉลาดแสนรู้ 

ฟังภาษาได้รูเ้รือ่ง และยงัแสดงกตญัญกูตเวทอีย่างยิง่ต่อพระองค์ ทองแดง

เป็นสุนัขที่รู ้จักที่ต�่าท่ีสูงอย่างยิ่ง เช่น จะนั่งต�่ากว่าพระองค์อยู่เสมอ 

แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด ทองแดงก็จะทรุดตัวหมอบกับพื้น และท�าหูลู่ 

อย่างนอบน้อม

 ในพระราชนิพนธ์เล่มดังกล่าวนี้แสดงถึงพระราชอารมณ์ขันหลาย

แห่ง เช่น กล่าวว่าคุณทองแดงเป็นหมาเทศ แต่ไม่ใช่หมานอกมาจากต่าง

ประเทศ แต่เป็น “หมาเทศบาล” ลกูของคุณทองแดงกับคุณทองแท้ สนุขั

พนัธุบ์าเซนจิ มีท้ังหมดรวม ๙ สุนขั ได้พระราชทานช่ือให้ โดยเป็น “ชือ่ขนม” 

ที่มีค�าว่าทองอยู ่ด้วย และพระราชทานนามสกุลว่า “สุวรรณชาด 
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(แปลตรงตัวว่า ทองแดง)” ดังนี้ ทองชมพูนุท ทองนพคุณ ทองเอก  

ทองม้วน ทองอัฐ ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด และทองทัต

 ในจ�านวนน้ีมี ทองชมพูนุทและทองนพคุณ ที่ใช้เป็นช่ือเรียก

ประเภทของ “ทองค�า” จริงๆ ได้อีกด้วย !

 ทั้งหมดที่เล่ามาก็คงท�าให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระราช

อารมณ์ขันได้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.น�าชยั ชวีววิรรธน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. 

ท�างานด้านการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ท้ังการ

เขยีน การแปล การท�าอินโฟกราฟิก เป็นบรรณาธิการ วิทยากร และ 

พิธีกรรายการโทรทัศน์ ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปรญิญาโทจากมหาวิทยาลัยมหดิล และ

ปริญญาเอกจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา

ดร.อุดมชัย เตชะวิภู

สมัยเมื่อผู้เขียนยังเป็นเด็ก พี่ๆ มักจะชวนกันไปรับเสด็จพระราชด�าเนิน 

ที่ริมถนนหน้าบ้านซ่ึงเป็นตึกแถวอยู่บริเวณแยกถนนพิษณุโลกกับถนน

นครสวรรค์ บริเวณดังกล่าวเป็นหัวโค้งทางแยกจึงท�าให้รถยนต์พระที่นั่ง

แล่นผ่านช้าลง และท�าให้พวกเราได้มีโอกาสชืน่ชมพระบารมขีองพระองค์

ได้นานขึ้น 
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 เม่ือประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นที่ฝั่ง 

ตรงข้ามบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) โรงเรียนนี้ถือก�าเนิดขึ้นด้วย 

พระมหากรณุาธคิณุในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

พระองค์พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการจัด

สร้างขึ้น ที่ดินนี้เดิมเป็นที่ต้ังของกรมอัศวราชในสมัยรัชกาลท่ี ๖ และ

พระราชทานนามโรงเรยีนว่า “ราชวนิติ มธัยม” ซึง่หมายถึง สถานทีอ่บรม

กุลบุตร กุลธิดา ในระดับมัธยมให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า [๑] 

 พี่ๆ และผู้เขียนก็ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ ที่นี่มีความพิเศษ 

อยู่อย่างหนึ่งคือ นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีผลการศึกษา 

ดีเยี่ยม ท�ากิจกรรมดีเด่น หรือแม้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้รับ

พระราชทานทนุการศกึษา เช่นเดยีวกบัโรงเรยีนในพระองค์และโรงเรียน

ในพระบรมราชูปถัมภ์อื่นๆ เช่น โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนวังไกลกังวล 

โรงเรียนราชวินิต (ประถม) และโรงเรียนราชประชาสมาสัย [๒] 

 ในสมัยก่อนพระองค์จะเสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานทุน

เหล่าน้ีด้วยพระองค์เอง สิ่งนี้ท�าให้พี่ๆ และผู้เขียนตั้งใจศึกษาอย่างเต็ม 

ความสามารถผู้เขียนได้รับพระราชทานทุนนี้ตลอดทั้ง ๕ ปี (ผู้เขียนไม่ได้

ศึกษาชั้น ม. ๖ เนื่องจากสอบเทียบได้) แต่เนื่องด้วยพระองค์มีพระราช

กรณียกิจมากมายจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค ์ในการ

พระราชทานทนุในครัง้นัน้ๆ ผูเ้ขยีนได้แอบต้ังความหวงัไว้ว่าจะได้มโีอกาส

เข้ารับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชสักครั้งหนึ่ง

 หลังจากนั้น ผู ้เขียนได้เข้าศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวทิยาลยัแห่งนีเ้ป็นหนึง่ 

ในมหาวทิยาลยัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ ทรงพระกรณุา 

โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษา ผู้เขียนตั้งใจที่จะส�าเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนทราบว่า 

ในบางปีพระองค์จะไม่ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาด้วยพระองค์เอง

เนื่องจากพระอาการประชวร และมีข่าวลือกันว่าพระองค์จะทรงยุต ิ

พระราชกิจในการนี้ลง 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงเป็นปีที่ผู้เขียนส�าเร็จการศึกษา ทางสภา 

มหาวทิยาลยัประกาศว่า พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

จะเสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง 

สิ่งนี้ท�าให้ผู้เขียนปลาบปล้ืมเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่เดินต่อแถวเพื่อเข้า

รับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น แม้ผู้เขียนได้มีโอกาสช่ืนชมพระบารม ี

แค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่สิ่งนี้สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้เขียนเป็นที่สุด  

(ในภายหลังผู้เขียนได้ทราบว่าในปีต่อมา พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถเสดจ็พระราชด�าเนนิแทนพระองค์ 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทาน 

ปริญญาบตัร ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ด้วยพระองค์เองอกีเพยีงสามปี 

ถัดมา [๓] ผูเ้ขยีนยงัอดคดิไม่ได้ว่าถ้าผูเ้ขยีนไม่ได้สอบเทยีบ ผูเ้ขยีนคงไม่มี

โอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์)

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้เขยีนได้รบัพระราชทานทุนมูลนธิอิานนัทมหดิล 

ไปศกึษาในระดบัปรญิญาโทและเอกทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ซ่ึงสร้างความ 

ภาคภมูใิจให้กบัผูเ้ขยีนและครอบครวัเป็นทีส่ดุ ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเข้าเฝ้าฯ 
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ เพือ่กราบบังคมทลูลาไปศกึษาต่อ และได้ 

มีโอกาสเข้าเฝ้าอกีครัง้เพือ่กราบบงัคมทลูถวายรายงานหลงัจากส�าเรจ็การศกึษา 

 เกี่ยวกับมูลนิธิอานันทมหิดลนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช

ทรพัย์ส่วนพระองค์ก่อตัง้ขึน้ เพือ่สนบัสนนุนกัเรยีนไทยผู้มีความสามารถ

ทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการ

จนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อน�าความรู้กลับมาท�าคุณประโยชน์

พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป [๔]

 ผู้เขียนได้สืบค้นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และได้พบข้อมูล

มากมาย [๕] โดยมีตัวอย่างดังนี้

 พระราชกรณยีกจิด้านการศกึษาในระบบโรงเรียน นอกจากโรงเรียน

จิตรลดา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีโรงเรียน

อื่นๆ ที่ได้รับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้งขึ้น เช่น โรงเรียน

เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเพื่อ 

สอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม โรงเรียนร่มเกล้า  

ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและในพื้นที่ปฏิบัติการของ 

ผู้มีอุดมการณ์ที่แตกต่างทางการเมือง เพื่อให้การศึกษาและป้องกันมิให้

เดก็ถกูชักจูงเข้าป่า หรอืโรงเรยีนสงเคราะห์เดก็ยากจน เช่น โรงเรยีนมธัยม

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ (สมุทรปราการ) โรงเรียนนนทบุรีวิทยา (น่าน) และ

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก (นครพนม) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็น

โรงเรียนในพื้นที่ที่ราษฎรประสบภัยและต้องการความช่วยเหลืออย่าง 

เร่งด่วน มีทั้งสิ้น ๓๐ แห่งทั่วประเทศ และ โรงเรียนราชประชาสมาสัย 

ซ่ึงเป็นโรงเรียนให้บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนท่ีแยกเลี้ยงจากบิดามารดาตั้งแต่

แรกเกิด  ตลอดจนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์อื่นๆ อีก เช่น โรงเรียน

วชริาวธุวทิยาลัย โรงเรยีนในเครอืโรงเรียนราชวนิติ โรงเรยีนปิยชาตพัิฒนา 

โรงเรยีนสตรวีดัมหาพฤฒาราม โรงเรยีนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ โรงเรยีน

สายน�้าผึ้ง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา และโรงเรียน

มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ [๖] นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดต้ังมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรคมนาคม โดยออกอากาศผ่าน

ดาวเทียมไทยคม

 พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทรงตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการศึกษาภายหลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาในระบบ

โรงเรียน เพือ่เสรมิสร้างให้ “เกดิความรู ้ความเฉลยีวฉลาด สามารถปรบัตน 

ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถด�ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคง

เป็นสุข” [๗] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้ง “โรงเรียน 

พระดาบส” ซึ่งเป็นโรงเรียนส�าหรับฝึกอาชีพแก่บุคคลทั่วไป ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ท่ีมีชีวิต” ท่ีรวมตัวอย่างความส�าเร็จในการพัฒนาแก้ปัญหาตามสภาพ

ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน [๘] และ “ศาลารวมใจ” ซ่ึงเป็นสถานที่ที่รวม

ความสามัคคีของชาวบ้านในชนบท โดยเป็นห้องสมุดและมีการรับรักษา

พยาบาลเบื้องต้น [๖] เป็นต้น  พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็น

แนวทางให้เกษตรกรในการบริหารการจัดการที่ดินและน�้าในที่ดินขนาด

เล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด [๙] โดยทดลองใช้ครั้งแรกที่บริเวณใกล้วัด

มงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี [๑๐] ทรงจัดตั้งโครงการสารานุกรมไทย 
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ส�าหรบัเยาวชนเพือ่ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง นอกจากนี ้

ยังมีโครงการในพระราชด�าริอีกมากมาย

 พระองค์ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้ง

เป็นกองทุนการศึกษาขึ้นหลายทุน หลายระดับการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ 

ดีเย่ียม ให้ได้รับการศึกษาถึงขั้นสูงสุด [๑๑] เช่น “ทุนมูลนิธิภูมิพล” 

เป็นทุนระดับอุดมศึกษาท่ีช่วยเหลือการศึกษาและช่วยเหลือการท�า

วิทยานิพนธ์หรือวิจัย รวมทั้งให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ “ทุนมูลนิธิ

อานันทมหิดล” ซึ่งเป็นทุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมบัณฑิตที่มี

ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้มีโอกาสไปศึกษาต่อวิชาชั้นสูงในต่าง

ประเทศ และ “ทุนเล่าเรียนหลวง” (King’s Scholarship) ซึ่งเป็น

ทุนพระราชทานให้นักเรียนที่ส�าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายให้ไปศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีทุนพระราชทานอื่นๆ 

เช่น ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทุนมูลนิธ ิ

ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรงเรียนราชประชา 

สมาสัย ทุนนวฤกษ์ที่พระราชทานให้นักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี เช่น นักเรียนชาวเขา 

นักเรียนในโรงเรียนท่ีทรงจัดตั้งข้ึน และรางวัลส�าหรับนักเรียนและ

โรงเรียนดีเด่นอีกด้วย

 “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด 

ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็น 

พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท�าได้

สะดวกราบรื่น ได้ผลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว” [๑๒] เป็นหนึ่งในแนว

พระราชด�าริเก่ียวกับความหมายของการศึกษา ผู้เขียนได้รับพระมหา 

กรุณาธิคุณด้านการศึกษา และจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมา

ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศสนองตามแนวพระราชด�าริด้าน 

การศึกษาที่ได้พระราชทานไว้

 ข้าพระพุทธเจ้านายอุดมชัย เตชะวิภู น้อมส�านึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.อุดมชัย เตชะวิภู เป็นนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิหรอืเนคเทค ท�าวจัิยเก่ียวกับการสร้าง

ภาพทางการแพทย์ เช่น ภาพอัลตราซาวด์และภาพเอ็มอาร์ไอ 

เป็นกรรมการและพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนมัธยมที่เข้าประกวด 

โครงงานวทิยาศาสตร์ในเวทต่ีาง ๆ  เช่น การประกวดโครงงานของ 

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว 

นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนยงัเป็นอาจารย์พเิศษและอาจารย์ทีป่รกึษาร่วม

ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
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องค์ผู้เป็นมหาปราชญ์ของแผ่นดิน 

ดร.จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ถ้าใครอ่านพระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๙ 

คงจะจ�าได้ว่า ในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอฯ ของรัชกาลที่ ๘ นั้น พระองค์ได้ตั้งพระทัยศึกษาด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากทรงสนพระทัยเรื่องการก่อสร้างมาต้ังแต่ยัง

ทรงพระเยาว์ แต่เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง และท�าให้คนไทย

เราได้มบีญุทีจ่ะได้มพีระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่๙ แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ 

และพระองค์จึงทรงต้องเปลี่ยนทิศทางในการศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษา

ทางด้านรัฐศาสตร์แทน เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชภาระในฐานะ 

พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย

 การศึกษาของไทยนั้นจะให้เราเลือกเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์

ตัง้แต่อยูส่มัยมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูท้ีเ่รยีนสายวิทยาศาสตร์มักจะ 

ไม่ได้รับการสนบัสนนุให้ศกึษา หรอืค้นหาความรูท้างด้านสงัคม การเกษตร 

ดนตร ีปรชัญา ภาษา ดงัน้ันส่วนใหญ่ใครทีเ่รยีนสายวิทยาศาสตร์มา กม็กัจะ 

ยังคงท�างานที่ยังเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับสิ่งที่ตนได้เรียนมาแล้ว หรือจะฉีก

ทางออกไปก็คงไม่หลากหลายนกัหากพจิารณาถงึพระปรชีาสามารถด้าน

ต่างๆ ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่า พระองค์ทรงเป็นแบบ

อย่างจากสิ่งที่ทรงปฏิบัติมาตลอด ๗๐ ปี ได้แก่

๑. การเมือง การรัฐศาสตร์ (รัฐศาสตร์) จากการที่พระองค์ทรงเป็น 

พระประมุขของประเทศยาวนานถึง ๗๐ ปี

๒. ปรัชญา (ศิลปศาสตร์) เห็นได้จากพระราชด�ารัสแทบจะทุกประโยค 

มีความหมายลึกซึ้ง สามารถที่จะน�ามาใช้สอนคนได้อย่างไม่จ�ากัดเวลา

๓. การทูต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - รัฐศาสตร์เช่นกัน)

๔. พระองค์ทรงใช้ภาษาได้อย่างน้อย ๔ ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมัน) และทรงแปลหนงัสอื (ตโิต นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ) รวมถงึ

พระราชนิพนธ์หนงัสอืเองด้วย (พระมหาชนก คณุทองแดง) (อกัษรศาสตร์) 

๕. ประวัติศาสตร์ (เห็นได้จากทรงท�าวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ของสุนัขทรงเลี้ยง

คือคุณทองแดง ที่ทรงเท้าความไปจนถึงพันธุ์ของสุนัขในประเทศอียิปต์) 

๖. การเกษตร (การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การจัดการน�้า - เกษตรศาสตร์) 
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๗. วิศวกรรมศาสตร์หลายด้าน (การสร้างเขื่อน ท�าฝนหลวง สร้างเรือใบ)

๘. ด้านมนุษยธรรม - การลงส�ารวจความยากจนและความเป็นอยู่ของ

ประชาชน และทรงให้การสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง ทัง้แบบรายบคุคลและ

ในชุมชน (สังคมศาสตร์)

๙. การสร้างระบบสาธารณสุขให้กับประเทศ และให้ความช่วยเหลือ

โดยตรงกับคนป่วยทั่วประเทศ (สาธารณสุขและแพทยศาสตร์)

๑๐. การศกึษา ได้ทรงท�านบุ�ารงุ โรงเรยีนและการศกึษาของประเทศอย่าง

ต่อเนือ่ง และมพีระราชด�ารใิห้มกีารจดัการศกึษาทางไกลให้กบัคนท่ีอยูใ่น

ท้องถิ่นทุรกันดาร (ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์) 

๑๑. การดนตร ีพระองค์สามารถทรงเครือ่งดนตรไีด้หลายชนดิ และทรงมี

พระปรีชาสามารถในการพระราชนพินธ์เพลงทีม่คีวามแปลกใหม่ ไพเราะ

และกินใจ 

๑๒. การอนุรักษ์ป่าและน�้า (วนศาสตร์และเกษตรศาสตร์) 

 ตวัอย่างเหล่าน้ีเป็นเพยีงเส้ียวหนึง่ของพระราชกรณยีกจิทีพ่ระองค์

ทรงได้ทุ่มเทพระวรกาย ตลอดพระชนม์ชีพ ตัวผู้เขียนยังนึกไม่ออกว่า 

พระองค์สามารถสรรหาความรู้เหล่านี้มาได้เพียงไร และรู้สึกว่าพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นั้นทรงเป็นพระพหูสูตโดยแท้ 

 ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นระดับมันสมองของประเทศ 

เราควรย้อนกลับมาดูว่า ในความฉลาดและเชี่ยวชาญท่ีมีนั้น เราจะเพ่ิม

ขีดความสามารถของตนเองขึ้นไปในเรื่องใดได้อีก เพื่อใช้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ บวกกับมุมมองในด้านอื่นในการพัฒนาประเทศให้ครบ 

ทกุๆ ด้าน เพือ่สบืสานสิง่ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๙ ทรง

กระท�าตลอดมา ตั้งใจปฏิบัติบูชาจากการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�า

วันถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้พระองค์สามารถเสด็จสู่สรวงสวรรค์ได้

อย่างสบายพระราชหฤทัย

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.จารวุร ีสนทิวงศ์ ณ อยธุยา เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจติรลดา ส�าเร็จ 

ปริญญาตรด้ีานเทคโนโลยชีวีภาพ คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยาและเทคโนโลยี

ชวีภาพ จากมหาวทิยาลยัเชฟฟีลด์ สหราชอาณาจกัร มีความตัง้ใจ

ท�างานใดๆ ก็ตาม ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ และช่วย

เหลือผู้อื่นตามก�าลังความสามารถของตน ตามรอยของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยท�างานด้าน

สาธารณสุข โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันและควบคุมเอดส์และ

วณัโรค และช่วยระดมทนุให้กับประเทศ เพือ่ยติุปัญหาเอดส์ วณัโรค 

และก�าจัดมาลาเรีย ปัจจุบันก�าลังเรียนรู้เรื่องการเกษตร เพื่อ 

สร้างสวนป่าในที่ดินของตนเอง ให้เกิดน�้าใต้ดิน เพิ่มพื้นที่ป่าใน

เมอืง และเดนิตามรอยเท้าพ่อโดยใช้วธิเีศรษฐกจิพอเพยีง นอกจาก

นั้นยังท�างานด้านสังคมหลายอย่าง อาทิ เป็นล่ามไทย-อังกฤษ 

ในงานประชมุต่างๆ ช่วยอนุรกัษ์ป่าในจงัหวดัศรสีะเกษ เพือ่เปลีย่น 

ให้เป็นป่าชุมชน ร้องเพลงให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�าคลองเปรม 

เพื่อสร้างความสบายใจและลดการใช้ยาของผู้ต้องขัง ฯลฯ
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ส.ค.ส. พระราชทาน 

ธนภัทร ศรีโมรา

  ๏ส.ค.ส.  กส.๙    มากเรื่องราว เพื่อชาวไทย

  ทั้งมวล ล้วนหวังให้     พสกสุข สวัสดี

  ๏แสดง แฝงความหมาย   ให้ไทยรัก สามัคคี

  เปี่ยมสุข ทุกข์หลีกหนี    เพราะมั่งมี ด้วยดีงาม

  ๏ฝึกฝน ตนเสมอ    ไม่พลั้งเผลอ หรือผลีผลาม

  รุดหน้า พยายาม    ไม่หวั่นคร้าม หรือย่ามใจ

  ๏พูดง่าย ไม่พูดผิด    คิดแล้วท�า น�าไปใช้

  ยิ้มสู้ รู้ทุกข์ภัย     ผ่านพ้นได้ ด้วยจิตตรอง

  ๏โภคะ จะสมหวัง    ใช่คิดดัง แล้วมากอง

  อยากได้ ใช่แต่จ้อง    คิดแล้วต้อง ทดลองท�า

  ๏กตัญญู รู้เมตตา    คือธรรมพา ชีวาล�้า

  ทวีค่า น่าจดจ�า     จนฉ�่าชื่น ระรื่นใจ    

  ๏สุขพอ ที่พ่อสอน    นิรันดร น้อมน�าใช้

  เปลี่ยนทุกข์ เป็นสุขใจ   ผ่านพ้นภัย ในทุกวัน

 ถอดเป็นค�าประพันธ์จาก ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๕๙
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 แม้ว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ีจะเป็นปีแรกท่ีพวกเราคนไทยไม่ได้รับ ส.ค.ส. 

พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ แต่ที่ผ่านมาพระองค์พระราชทาน 

ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนเป็นพรที่ทรงคุณค่า แฝงไว้

ด้วยแง่คิดและแนวทางในการด�าเนินชีวิต พระองค์พระราชทาน ส.ค.ส. 

ฉบับแรกแก่พสกนิกรของพระองค์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชทาน

ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเพียงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีเดียวเท่านั้นที่ไม่มี 

ส.ค.ส. พระราชทาน เพราะเกดิเหตกุารณ์สึนามเิข้าชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

 หากเราลองสังเกตใน ส.ค.ส. พระราชทานจะพบค�าว่า “กส.๙” 

ลงท้ายอยู่ด้วยเสมอ ที่มาของรหัส กส.๙ นี้คือสัญญาณเรียกขานทางวิทยุ

ประจ�าพระองค์ในเครือข่ายวิทยุสื่อสารต�ารวจนั่นเอง 

“ท�าดี”

  ๏วันหนึ่ง ซึ่งผันผ่าน เก็บเกี่ยวกาล นานแค่ไหน

  สวัสดิ์ พิพัฒน์ชัย  ปลอดภัยร้าย ด้วยท�าดี

  ๏แม้เวียน เปลี่ยนกี่หน ก็สุขล้น ท้นอย่างนี้

  เปลี่ยนเดือน เลื่อนเป็นปี สุขที่มี ก็มากมาย

 ถอดเป็นค�าประพันธ์จาก ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๑

 จาก ส.ค.ส. พระราชทานตลอดเกอืบ ๓ ทศวรรษทีผ่่านมา ท�าให้เรา 

ได้เหน็ถึงพระเมตตาของพระองค์ทีม่มีากมายต่อปวงชนชาวไทย ทัง้หลาย

ทัง้ปวงแล้วพระองค์ทรงอยากเหน็พสกนกิรด�าเนนิชวีติอยูอ่ย่างมคีวามสขุ

บนพื้นฐานของความพอเพียง 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ธนภัทร ศรีโมรา เป็นวิศวกรที่ชอบการขีดเขียนโคลงกลอน 

ปัจจุบันเป็นนักทดสอบวัสดุประจ�าห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติ

ทางฟิสิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค  

ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาและบริการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ

และผลิตภณัฑ์ให้กับกลุม่ลกูค้าภาคอุตสาหกรรม รวมถงึงานวจิยั

ภายในเอ็มเทค และงานวิจัยของภาครัฐ



หนังสือเล่มนี้พิมพ์บนกระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด 

และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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