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บทน�ำ
ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จากคน ๓-๔ คนที่มีความเห็นตรง
กันว่า เราน่าจะช่วยกันท�ำอะไรบางอย่างเพื่อร่วมบันทึกความทรงจ�ำถึง
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เราช่วยกันท�ำให้ภาพชัดขึ้นด้วยการแลกเปลี่ยน
ความคิด เติมแต่งภาพที่ควรจะเป็น ภารกิจที่เราจะช่วยกันท�ำให้ลุล่วง เพื่อ
เปลี่ยนจากความรู้สึกสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ให้กลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์ และ
ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันต่อไป
เป้าหมายที่เราร่วมกันก�ำหนดในวันนั้นคือ รวบรวมความนึกคิด
ของนักวิทย์ ที่ มีต่ อพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช
เพราะนอกเหนือจากความจงรักภักดีที่นักวิทย์จะมีต่อพระองค์ ไม่ได้น้อย
ไปกว่ า คนไทยทั้ ง ประเทศแล้ ว ความนึ ก คิ ด และบทวิ เ คราะห์ ที่ เ หล่ า
นักวิทย์จะถ่ายทอดผ่านตัวอักษรออกมา ซึ่งตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและหลัก
การทีส่ อดรับกันทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ จะเป็นประโยชน์ตอ่ เยาวชน
คนรุ่นต่อๆ ไปที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ และน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
จึงเป็นที่มาของบทความ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” ซึ่งเขียนโดย
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่วิเคราะห์ถึง
พระราชกรณียกิจ พระราชด�ำริ และพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งด้านการทรงเป็นนักคิด นักค้นคว้า
นักทดลอง นักปฏิบตั ิ และทรงมีความเป็นครู ผูถ้ า่ ยทอดความรูท้ ที่ รงเรียนรู้
และค้นพบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่บทความเหล่านี้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไปอ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และน�ำไปเป็นแบบอย่าง
ในการศึกษาเล่าเรียน รวมทัง้ การด�ำเนินชีวติ ได้
ตลอดช่วงเวลา ๑๐ กว่าเดือนที่ผ่านมา เราได้สัมผัสความนึกคิดและ
บทวิเคราะห์ของนักวิทย์ทั้ง ๑๘ ท่าน ผ่านบทความ ๒๒ ชิ้นที่รวบรวมไว้ใน

หนังสือเล่มนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เป็นทั้งศูนย์รวม
จิตใจ เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นต้นแบบการท�ำงานของนักวิทย์เช่นกัน
ผู้เขียนทั้ง ๑๘ ท่านนี้มีทั้งอาจารย์ นักวิจัย วิศวกร นักวิชาการ
นั ก สื่ อ สาร และผู ้ บ ริ ห ารในวงการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข อง
ประเทศไทย ซึง่ เป็นเพียงนักวิทย์กลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ทีเ่ ราได้รว่ มกันท�ำงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ยังมีนักวิทย์อีกมากมายหลายท่านที่ยังคงท�ำหน้าที่ของตนอย่าง
ต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ เพื่อร่วมกันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยให้ เ ข้ ม แข็ ง และก้ า วต่ อ ไปข้ า งหน้ า โดยยึ ด หลั ก ตามรอย
ค�ำสอนและสิ่งที่พ่อสร้างไว้ก่อนหน้าแล้ว เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
บทความ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มครั้งแรก
จ� ำ นวน ๕,๕๐๐ เล่ ม ในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๐ โดยส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จ�ำนวนหนึ่งจากบริษัท ซิกมา
กราฟฟิคส์ จ�ำกัด เพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุดประชาชนและสถานศึกษา
ทั่ ว ประเทศ และเผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปในงานมหกรรมหนั ง สื อ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒
ยังมีบคุ คลเบือ้ งหลังอีกหลายท่าน ซึง่ ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดในทีน่ ี้
ทีค่ อยให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท�ำให้งานชิน้ นีส้ ำ� เร็จ
ลุล่วงลงได้ ทุกความตั้งใจของพวกเราทุกคน ล้วนผสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ
บอกว่า “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”
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ในหลวงในใจผม
รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผมรักพระองค์
ผู้เขียนได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ เนื่องจากการได้ติดตามคุณพ่อ
(ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน) ซึ่งถวายงานพระองค์อยู่ในช่วงเวลานั้น
เมื่อได้ลงไปสัมผัสงานในพื้นที่ ผู้เขียนก็พบว่าเป็นงานที่ได้ไปช่วยผู้ที่
ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสจริงๆ แม้ภายหลังคุณพ่อเสียชีวิตลง ผู้เขียน
ก็ยังคงท�ำงานสนองพระราชด�ำริมาโดยต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ผู้เขียนรู้สึกเสมอว่า เราไม่ได้ท�ำตามพระราชด�ำริเพียงเพราะ
พระเจ้าแผ่นดินรับสัง่ ให้ทำ� แต่เราท�ำเพราะนัน่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ จะท�ำ สิง่ เหล่านี้
ผู้เขียนไม่ได้รู้สึกตั้งแต่วันแรกๆ ที่เริ่มสนองงานในพระราชด�ำริ แต่เป็น
ความรู้สึกที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นๆ ยิ่งรู้สึกรักและเทิดทูนในพระองค์ เป็นความ
รูส้ กึ ทีม่ ากกว่าการทีเ่ ราได้ถวายงานแด่พระเจ้าอยูห่ วั แต่เป็นเพราะเราได้
ท�ำงานที่มีคุณค่าและมีความหมายจริงๆ
พื้นที่ที่ผู้เขียนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานสนองพระราชด�ำริต่างๆ
เป็นงานของโครงการหลวง มีจุดเริ่มอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน สิ่งที่น่าทึ่ง
ประการหนึ่งคือ พระองค์ได้รับสั่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
เป็นแนวทางที่พวกเราใช้เป็นฐานในการท�ำงานต่อเนื่องมาตลอดก็คือ
“วิธีการสามขั้นตอน” ได้แก่ การเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่แล้ว
ท�ำให้ “ความเป็นอยู่เขาดีขึ้น” เมื่อท�ำให้ดีขึ้นแล้ว ก็ต้องหาวิธีให้เขามี
อาชีพ เพื่อให้เขา “ช่วยเหลือตัวเองได้” ไม่ใช่แจกอยู่ตลอดเวลา เมื่อเขา
ประกอบอาชีพได้แล้วก็ต้องหาวิธีให้เขา “พัฒนาตัวเองต่อไปได้”
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ในหลวง

พระองค์ทรงเป็นวิศวกร
เมื่อพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังภาคอีสาน ทรงเห็นประชาชน
ยากจน ทรงรูว้ า่ ชาวบ้านต้องอาศัยน�ำ้ ฝนเพือ่ ปลูกข้าวกิน ทีเ่ หลือก็หาของ
ป่าเท่าทีท่ ำ� ได้ สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงท�ำเป็นสิง่ แรกๆ คือการจัดระบบน�ำ้ ตอน
ที่พวกเราไปท�ำงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครและบุรีรัมย์ ในขณะที่ได้รับ
มอบหมายให้ลงไปในพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาชาวบ้าน เราพบว่าระบบน�้ำ
ก�ำลังจะสร้างเสร็จ และทันทีที่เราพร้อมจะท�ำงาน ระบบจ่ายน�้ำซึ่งมักจะ
เป็นเขื่อนหรือฝายเล็กๆ ก็เสร็จพร้อมใช้งาน ในลักษณะของการมีแปลง
ประณีตอยู่ใต้เขื่อน คือมีการจัดแปลงที่พร้อมจะท�ำงานด้านการเกษตร

เทคโนโลยี และคณะนักวิจยั ไทยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดพี ระ
เกียรติคณ
ุ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” ทีท่ รง
อุทิศก�ำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว
และการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่
ควบคุมความหอมในข้าว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ
วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนั้นพระองค์ทรง
มีรบั สัง่ ขอบใจทีท่ ำ� ให้ขา้ วไทยเป็นข้าวไทยเสมอ ข้าวหอมไทยจะเป็นข้าว
ของไทยที่ไม่มีใครเอาไปได้แล้ว เพราะเราบอกว่านี่คือยีนข้าวหอมไทย
แล้วเราก็จดสิทธิบัตรว่า คนไทยเป็นคนพบ

เมือ่ พวกเราไปส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกผลิตผลทางการเกษตร การจัด
ระบบการแปรรูป การมองตลาด เราจะต้องรูว้ า่ เกษตรกรควรจะผลิตอะไร
เมือ่ รูว้ า่ จะผลิตอะไรก็ตอ้ งมีนำ�้ มีพนื้ ที่ ซึง่ ทุกอย่างได้จดั เตรียมไว้กอ่ นแล้ว
เหล่านี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบภาพใหญ่และวางแผนไว้ก่อน เรา
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนา สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่า พระองค์ทรงคิดเป็นระบบ คิดเชิงวิศวกรรม คิดถึงเป้าหมาย เพื่อให้
คนได้มีโอกาส สอนให้คนหัดท�ำงาน พระองค์ทรงจัดไว้อย่างชัดเจนมาก

พระองค์ทรงท�ำให้พวกเราประจักษ์ว่า ทรงมีพระราชด�ำริถึงข้าว
หอมมะลิ ในฐานะของข้าวหอมมะลิไทย ทรงกังวลเรื่องเทคโนโลยีว่าคน
อื่นจะไม่สามารถท�ำให้เราบอกได้ว่าอันนี้เป็นของเรา แต่เราสามารถใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบ่งบอกได้วา่ เป็นข้าวของเรา จึงเป็นเรือ่ งทีค่ วรท�ำ

พระองค์ทรงเป็นนักเทคโนโลยี
พระองค์ทรงไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีอะไรเลย แต่จะรับสั่งกลับเสมอว่า ต้อง
มีความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป อย่าไปสุดโต่งกับวิทยาศาสตร์
กั บ เทคโนโลยี แต่ เ ทคโนโลยี ต ้ อ งใช้ บ นความเหมาะสม ใช้ แ ต่ พ อดี
เพื่อแก้ไขปัญหา บนความเข้าใจในโจทย์ปัญหาอย่างแท้จริง

พวกเราโชคดีทไี่ ด้เกิดมาเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของ
พระองค์ จะท�ำอย่างไรให้เราได้ใช้สิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้เราตลอดมา
ช่วยกันน�ำพาให้สังคมเราดีขึ้นเรื่อยๆ หากเราได้ศึกษาแนวพระราชด�ำริ
และน�ำมาปรับใช้ในการเรียน การท�ำงานของเรา จะท�ำให้สงั คมเราเข้มแข็ง
ขึน้ พวกเราก็จะมีความสุข มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี ปัญหาสังคมต่างๆ ก็จะ
เบาบางลงได้

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ทรงสนพระทัยเรื่องข้าวมาโดยตลอด
เมื่ อ ครั้ ง ที่ ผู ้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มกั บ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เกี่ยวกับผู้เขียน
รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกียรตินิมยมอันดับหนึ่ง ใน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาเคมีและสาขา
วิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส และระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
(เมดิสัน) สหรัฐอเมริกา เคยถวายงานในโครงการพัฒนาตาม
พระราชด�ำริด้วยการด�ำเนินงานโรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูป
โครงการหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ดร.รอยล จิตรดอน
ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หนึ่งใน
หลักทรงงานของพระองค์ที่ผู้เขียนได้เรียนรู้อย่างแจ่มชัดคือ ศาสตร์การ
ท�ำงานอย่าง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เวลาพระองค์จะพระราชทานความ
ช่วยเหลือ หรือด�ำเนินโครงการพระราชด�ำริในเรื่องใด พระองค์จะทรง
ศึกษาอย่างเข้าใจ ทดลองจนได้ผลส�ำเร็จก่อน แล้วจึงน�ำไปสู่การพัฒนา
เพื่อให้สามารถน�ำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
หากแต่วา่ ส�ำหรับหลักการท�ำงานของคนส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะเริม่
งานจากการเขียนแผนงานก่อน ซึ่งหลายครั้งที่เขียนแผนไปแล้วกลับไม่
ค่อยได้ใช้ เพราะแผนไม่สมบูรณ์ แล้วก็กลายเป็นเหตุผลทีเ่ รามักไม่เดินตาม
แผน แต่ส�ำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แล้ว พระองค์
ทรงเน้นการปฏิบตั ิ หรือเอากายภาพเป็นตัวน�ำ ทรงปฏิบตั จิ นกระทัง่ ได้ผล
มีข้อมูลเพียงพอ ถึงจะทรงเริ่มท�ำแผนด�ำเนินงาน
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นักวิทย์

คิดถึง
ในหลวง

วิธีที่พระองค์ทรงสอนผู้เขียนคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากที่เริ่ม
ถวายงานด้วยการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Weather 901 เพื่อใช้ส่งข้อมูล
สภาพภูมิอากาศทั้งในและต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตร
ด้วยระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทรงติดตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ สถานการณ์น�้ำ ปริมาณฝน และทิศทางลมได้โดยตรง พอ
ระบบเริม่ ใช้งานได้ แก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมได้จริง พระองค์รบั สัง่ กับองคมนตรี
เชาว์ ณ ศีลวันต์ ให้มาจัดให้ผเู้ ขียนไปดูงานทีห่ ว้ ยฮ่องไคร้ ซึง่ ก็คอื สถานที่
ท�ำงานของพระองค์ โดยพระองค์โปรดที่จะให้ทดลอง ท�ำเป็นกรณีศึกษา
ขึน้ มา และให้ผเู้ ชีย่ วชาญหลากหลายสาขามาร่วมกันทดลองท�ำจนส�ำเร็จ
เป็นผลออกมา แล้วจึงเริ่มเขียนแผนด�ำเนินการที่จะน�ำไปสู่การพัฒนา
ต่อไป ซึ่งสิ่งนี้คือ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสอน ผูเ้ ขียนได้ยดึ ถือและน�ำมาปฏิบตั ใิ ช้ตลอด โดย
ตอนทีเ่ ริม่ ท�ำเรือ่ งการจัดการน�ำ้ ชุมชน ผูเ้ ขียนไม่ได้เริม่ จากการเขียนแผน
แต่เริ่มจากการศึกษาข้อมูล แล้วท�ำความเข้าใจว่าโจทย์ของประเทศไทย
เป็นอย่างไร โจทย์ของประเทศไทยก็คอื มีพนื้ ทีก่ ารเกษตรอยู่ ๑๕๔ ล้านไร่
มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย ๑,๔๖๔ มิลลิเมตร/ปี ทั้งนี้หากใครเคยไปประเทศ
เยอรมนีมาแล้ว จะเห็นว่าป่าด�ำของเยอรมนีนั้น ฝนตกเพียงครึ่งหนึ่งของ
ประเทศไทยเท่านั้นเอง แต่ป่าของเขาเขียวมาก จึงเรียกกันว่าป่าด�ำ
เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจโจทย์ของประเทศไทยแล้วว่า ปริมาณฝน
เพียงพอ แต่สิ่งที่ขาดคือการจัดการน�้ำ ซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง
๒๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น (๒๗ ล้านไร่) ที่อยู่ในเขตชลประทาน ส่วนอีก
๘๐ เปอร์เซ็นต์อยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีโครงสร้างการจัดการน�้ำเลย
แล้วจะแก้ไขอย่างไร ในหลวงรับสั่งว่า ให้คิดภาพใหญ่ (macro) แต่ให้
เริ่มท�ำจากภาพเล็ก (micro) ก่อน จากข้อมูลท�ำให้เราเห็นภาพคือ โจทย์
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ของประเทศไทย การคิด macro ท�ำ micro ก็คือพิสูจน์กรณีศึกษาต่างๆ
หรือท�ำกรณีศึกษา แล้วต้องเลือกท�ำในพื้นที่ท่ีด้อยที่สุด ซึ่งตอนนั้นเรา
เลือกไปท�ำที่บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แล้งที่สุด ไม่มีน�้ำมา ๕๐ ปี และยังไม่มี
หน่วยงานใดลงไปท�ำงานในพื้นที่ และช่วงนั้นดูตัวเลขปริมาณฝนแล้วคิด
ว่าท�ำได้ จึงสร้างโครงสร้างน�้ำระดับชุมชนขึ้นมาร่วมกับชุมชน ด้วยวิธี
การท�ำแผนที่อย่างที่ในหลวงรับสั่ง คือน�ำเอาข้อมูลมาลงว่าตรงไหนคือ
แหล่งน�้ำ ตรงไหนต้องการใช้น�้ำ เกิดเป็นผังที่เรียกว่า DSLM (Demand
Supply Logistic Management) จากการถวายงานมาเกือบ ๑๐ ปี สิ่ง
เหล่านี้ท�ำให้ผู้เขียนเข้าใจกระบวนทั้งหมด ว่านี่แหละคือหลักการท�ำงาน
แบบ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
เข้าใจ คือ เข้าใจปัญหา ตั้งโจทย์ส�ำเร็จ โจทย์จะเห็นเหมือนกันหมด ต้อง
อยู่บนข้อมูลหรือแผนที่
เข้าถึง คือ การจับมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ต�ำบล ชุมชน รวมถึง
ระหว่างชุมชนด้วยกัน ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด
พัฒนา คือ แผนการด�ำเนินงาน
อย่างไรก็ดี “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไม่ใช่เป็นเพียงศาสตร์พระราชา
ทีพ่ ระองค์ทรงใช้ในการทรงงานเพือ่ คลายทุกข์รอ้ นให้ประชาชนมาตลอด
การครองราชย์ ๗๐ ปีเท่านัน้ แต่ยงั เป็นดัง่ ยุทธศาสตร์พระราชทานทีท่ รง
มอบให้ขา้ ราชการ ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ได้นำ� ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการยึดถือปฏิบตั ิ เพือ่ ช่วยให้งานสัมฤทธิผ์ ล ประสบความส�ำเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน
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เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.รอยล จิตรดอน ส�ำเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี แ ละโทจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล�ำดับ และปริญญาเอกสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอินส์บรุก โดยทุนรัฐบาลออสเตรีย
ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการรวบรวมข้อมูลน�้ำของลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ภายใต้ “โครงการ
ระบบเครือข่ายเพือ่ การจัดการทรัพยากรน�ำ้ แห่งประเทศไทย” ต่อ
มาเมือ่ มีการจัดตัง้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร
ได้ขยายผลการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลน�้ำจนครบทั้งประเทศ
เกิดเป็นคลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน�้ำ รวม
ทัง้ ท�ำงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากร
น�ำ้ ได้รบั พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูล
ถวายรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

สุขที่พ่อสอน
ดร.รอยล จิตรดอน
สิง่ ส�ำคัญของผูท้ มี่ โี อกาสถวายงานรับใช้ใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ นอกจากเป็นเกียรติและความภูมใิ จสูงสุดในชีวติ แล้ว ก็คอื การ
ได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอน
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คิดถึง
ในหลวง

สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้จากการถวายงานแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คือ พระองค์จะทรงสอนด้วยวิธีตั้งค�ำถาม
แล้วให้เราตอบอย่างเช่น เรือ่ งคลอง ทัง้ ทีพ่ ระองค์ทรงรูจ้ กั เกือบทุกคลอง
อยู่แล้ว ก็จะทรงตั้งค�ำถามแก่ผู้ถวายงานเสมอ ถ้าตอบได้ พระองค์ก็จะ
รับสัง่ ด้วย ถ้าตอบไม่ได้กเ็ ลิก งานนัน้ เลิก แล้วเวลาเลิกก็ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไร
ขนาดนายกรัฐมนตรีบางท่านยังประสบมาแล้ว คือจะทรงนิง่ ไม่รบั สัง่ ด้วย
บางครั้งนานเป็นเวลาเกือบ ๑๕ นาที ซึ่งนั่นหมายความว่า เรายังเตรียม
ตัวไม่ดพี อ เพราะพระองค์ทรงโปรดให้การเข้าเฝ้าฯ ทุกครัง้ เป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ เป็นการสอนให้ผู้ที่เข้าเฝ้าฯ หรือถวายงานทุกครั้งต้อง
เตรียมข้อมูลให้พร้อมและครบถ้วนมากที่สุด ถ้าทุกครั้งที่ผู้เขียนเข้าเฝ้าฯ
เพือ่ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสรุปได้ถกู ต้อง ข้อมูลทัง้ หมดก็จะถูกส่งต่อไป
ให้คณะรัฐมนตรีถอื ปฏิบตั ิ แต่ถา้ ครัง้ ไหนไม่ได้สรุป หรือสรุปพลาดมาก ก็
ต้องกลับมาทบทวนและเตรียมพร้อมให้มากขึ้น
นอกจากนีส้ งิ่ ทีพ่ ระองค์ทรงสอนตลอดคือ วิธกี ารเล่าเรือ่ ง โดยในทุก
เรือ่ งไม่วา่ เรือ่ งอะไรต้องสรุปให้ได้ ถ้าสรุปได้คอื เข้าใจ และทีส่ ำ� คัญเลยคือ
สรุปต้องไม่ให้ยาว อย่างเช่น รายงานที่ทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์ จะทรง
ตรวจด้วยพระองค์เอง แล้วทรงปรับแก้ ฉะนั้นรายงานทุกฉบับยาวไม่ได้
ต้องสัน้ กระชับ และได้ใจความ

ประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องจะขึ้นต้นด้วยประธาน ตามด้วยกริยาและ
กรรม ครัง้ หนึง่ พระองค์ทรงสอนถึงขัน้ ว่า “ฉันเองไม่เคยเรียนภาษาไทยนะ
คือต้องเรียนเอง” เนือ่ งจากพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาทีป่ ระเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทรงเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซาน แต่พระองค์
ทรงมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยอย่างมาก
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณต่อผู้ถวายงาน สิ่งที่ทรงสอนหรือทรงให้ค�ำแนะน�ำ ล้วนก่อให้
เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาตนเอง และต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน เพราะ
หากเรามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำ “ค�ำพ่อสอน” ไปปรับใช้
ในการท�ำงานได้ดีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็คือ “ความสุข” ของประชาชนของ
พระองค์นั่นเอง
“เวลาพระองค์ทรงงาน สิ่งที่รับสั่งถึงเสมอคือ ความสุข พระองค์
ไม่ได้รับสั่งถึงความมั่งมี เพราะความมั่งมีหมายถึงสิ่งของ แต่ความสุข
คือคน”

ไม่เพียงแต่เรื่องของเนื้อหา พระองค์ยังทรงห่วงใยเกี่ยวกับการใช้
ภาษาไทยของคนไทยด้วย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาทรงเป็นแบบอย่าง
ของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องมาโดยตลอด ดังนั้นการเขียนรายงาน
ภาษาไทย ต้องเป็นภาษาไทยแท้ ขึน้ ต้นประโยคไม่ให้เป็น passive voice
(ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท�ำ) เพราะคนไทยเดี๋ยวนี้ชอบขึ้นค�ำว่า
“โดยที่” “มีการ” เป็นต้น ซึ่งค�ำเหล่านี้เป็นประโยคของภาษาอังกฤษ
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เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.รอยล จิตรดอน ส�ำเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี แ ละโทจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล�ำดับ และปริญญาเอกสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอินส์บรุก โดยทุนรัฐบาลออสเตรีย
ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการรวบรวมข้อมูลน�้ำของลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ภายใต้ “โครงการ
ระบบเครือข่ายเพือ่ การจัดการทรัพยากรน�ำ้ แห่งประเทศไทย” ต่อ
มาเมือ่ มีการจัดตัง้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร
ได้ขยายผลการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลน�้ำจนครบทั้งประเทศ
เกิดเป็นคลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน�้ำ รวม
ทัง้ ท�ำงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากร
น�ำ้ ได้รบั พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูล
ถวายรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
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เมื่อนักวิทย์คิดถึงในหลวง
ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
ความประทั บ ใจในชี วิ ต ที่ ไ ด้ ท� ำ งานถวายเบื้ อ งพระยุ ค ลบาทแด่ อ งค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ “ในหลวง” ของปวงชนชาวไทย
มานานนับสิบปี ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโครงการพัฒนาเกษตรดินทราย
ชายทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลปากคลอง อ�ำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นที่ดินโครงการส่วนพระองค์ รวมทั้งเป็นนักวิจัย
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบล
กะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และเป็นกรรมการในโครงการ
แฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ทุกครัง้ ทีท่ ำ� งาน ได้เห็นพระราชจริยวัตร
ที่งดงาม เห็นพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อให้ความสุขกับปวงชนชาวไทย แล้ว
นักวิทย์อย่างเรา ขอบอกว่า......ซาบซึ้งและหายเหนื่อย
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นักวิทย์

คิดถึง
ในหลวง

ถึ ง แม้ พ วกเราจะไม่ ไ ด้ เ ห็ น พระองค์ ท รงงานวิ ท ยาศาสตร์ เ ช่ น
นักวิทยาศาสตร์ท�ำ แต่ทรงใช้วิทยาศาสตร์แต่ละแขนงมาบูรณาการ
จนเกิ ด เป็ น ผลงาน เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช าวไทยชื่ น ชม ชาวโลกยกย่ อ ง
อาทิ ฝนหลวง เครื่องตีน�้ำ การปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
ด้วยแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ของพระองค์ที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ย้อนร�ำลึกถึงเรือใบ “ซูเปอร์มด” ทีพ่ ระองค์ทรงเลือกใช้วธิ ตี อ่ ขึน้ เอง
ด้วยความชาญฉลาดและประหยัด ทรงวินจิ ฉัยว่า จะใช้แผ่นไม้ชนิดใดทีม่ ี
เนือ้ ไม้เหนียวแน่น ทนทานต่อแรงกระแทกของคลืน่ ลมในทะเล มีความเบา
คงตัว ไม่ยืดหดต่อน�้ำทะเล จะต่อเรือด้วยรูปร่างอย่างไรจึงจะเพรียวลม
ทะยานแหวกทะเลไปได้อย่างรวดเร็ว ทรงตัวได้ดี ไม่พลิกกลับเมื่อปะทะ
คลื่นลม สามารถควบคุมและบังคับเรือได้ด้วยพระองค์เอง ถึงแม้ว่า
ความเร็วลมจะผันผวนเพียงไร ทรงวินิจฉัยว่า เรือจะต้องกว้างและยาว
เท่าไร จึงจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว จะต้องลดแรงเสียดทาน
ให้น้อยที่สุด จนกระทั่ง ทรงสร้าง “ซูเปอร์มด” ได้ส�ำเร็จ และที่ส�ำคัญ
เมื่อทรงน�ำเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว
ทรงชนะเลิศ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงมีพระราชด�ำริเกี่ยวกับ “ฝนหลวง” เพื่อน�ำ
มาใช้แก้ปญ
ั หาความแห้งแล้งให้กบั เกษตรกร และเพือ่ หาแหล่งน�ำ้ อุปโภค
บริโภคให้กับมวลพสกนิกร กว่าจะเข้าใจงาน เริ่มต้นงาน แล้วพัฒนางาน
กลายมาเป็นสูตรส�ำเร็จการท�ำฝนหลวง “ก่อกวน เลีย้ งให้อว้ น แล้วโจมตี”
จนส�ำเร็จเป็นฝนหลวงทีพ่ วกเราเห็น และได้ใช้ประโยชน์กนั อยูใ่ นปัจจุบนั นี้
พระองค์ทรงใช้กระบวนการและเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์หลายด้านมา
บูรณาการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้า
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เมื่อนึกถึงโครงการพระราชด�ำริ “แฝก” หนึ่งในพระราชกรณียกิจ
ด้านดินและน�้ำ ที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ
มนุษยธรรม” จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ก็เนื่องด้วย
พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ ทรงมีพระราชด�ำริถงึ ความจริงในทฤษฎีความสมดุล
ของธรรมชาติ ดังกระแสพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า
“.......อาจมีบางคนเข้าใจว่าท�ำไมจึงสนใจเรื่องชลประทานหรือ
เรื่องป่าไม้ จ�ำได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้
ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียน
ว่ า ภู เ ขาต้ อ งมี ป ่ า ไม้ อ ย่ า งนั้ น เม็ ด ฝนตกลงมาแล้ ว จะชะดิ น ลงมา
เร็ว ท�ำให้ไหลตามน�้ำไปท�ำความเสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะ
ไหลตามสายน�้ ำ ไป ก็ เป็ น หลั กของป่ าไม้ เรื่ อ งการอนุ รักษ์ และเป็ น
หลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะท�ำให้เดือด
ร้อนตลอด ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมา
ในเขื่ อ น มี ต ะกอนลงมาในแม่ น�้ ำ จะท� ำ ให้ น�้ ำ ท่ ว ม เรี ย นเรื่ อ งนี้ ม า
ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ....”* พระองค์จึงทรงน�ำ “แฝก” มาทดลองปลูก
ศึกษาวิจัย แล้วพัฒนากระบวนการปลูกและใช้ประโยชน์ ด้วยพระราช
ประสงค์จะอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เพือ่ ป้องกันการกัดชะการพังทลายของดิน
และเพือ่ ปรับปรุงสภาพพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม ทรงผ่านการทดลองเพือ่ หาความ
* พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่
คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ (ประเทศไทยและประเทศลาว) ณ
พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒
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เหมาะสมของระดับความลาดเทของพืน้ ทีก่ บั ชนิดของดินและหินหน้าดิน
กับความรุนแรงของลมฝน กับปริมาณของน�้ำฝนที่ไหลบ่า เพื่อปลูกแฝก
ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อนักวิทย์อย่างเราคิดถึงในหลวง คิดถึงพระอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์แต่ละสาขาอันเป็นเลิศ ผนวกกับพระวิรยิ ะอุตสาหะอันยิง่ ใหญ่
จนบูรณาการมาเป็นชิ้นงานและกระบวนการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ จะจารึกอยู่ในจิตใจของนักวิทย์เช่นเราตลอดไป
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.ปิยะ เฉลิมกลิน่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นชีววิทยา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปริญญาโท
สาขาพืชสวนและปริญญาเอกสาขาปฐพีวิทยาจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติโซล สาธารณรัฐเกาหลี เป็นนักพัฒนาและอนุรักษ์พรรณไม้
หายากและใกล้ สู ญ พั น ธุ ์ รวมทั้ ง ไม้ ถิ่ น เดี ย วที่ พ บเฉพาะใน
ประเทศไทย เพื่อมิให้สูญพันธุ์ โดยค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของ
โลก ได้แก่ จ�ำปีสิรินธร มหาพรหมราชินี และมะลิเฉลิมนรินทร์
เคยเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๕๖

“ถ้าไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปรารถนาที่จะเป็น
นักดาราศาสตร์ และอยากมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม่”
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ดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ผู ้ เ ขี ย น
น้อมเกล้าฯ ร�ำลึกถึง แม้ว่าผู้เขียนจะไม่เคยถวายงานแด่พระองค์โดยตรง
แต่มีโอกาสได้ถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีอยู่หลายครั้ง พระด�ำรัสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงรับสั่ง
ถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในหลายโอกาสว่า “ถ้าไม่ได้เป็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงปรารถนาที่จะเป็นนักดาราศาสตร์ และอยากมีหอดู
ดาวทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่” ผูเ้ ขียนคิดว่าพระราชด�ำรินอี้ าจเป็นส่วนส�ำคัญว่า

นักวิทย์

คิดถึง
ในหลวง

ท�ำไมพระองค์ทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัย และพระปรีชาสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก และอาจจะเป็นด้วยความสน
พระราชหฤทัยทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัย
ทรงพระเยาว์
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงโปรดให้คณะบุคคล ซึ่งมีนาวาอากาศโท ฐากูร เกิดแก้ว รวมอยู่ด้วย
เข้าเฝ้าฯ เพือ่ ติดตัง้ กล้องโทรทรรศน์ถวาย ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ ทรงถ่ายรูปดาวอังคารและดาวหางลิเนียร์ เอ๒ (LINEAR
A2) ในปีนั้นมีปรากฏการณ์ส�ำคัญทางดาราศาสตร์คือดาวอังคารโคจร
เข้าใกล้โลก โดยปกติดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลกทุก ๒๖ เดือน แต่ละครัง้
จะโคจรเข้ามาใกล้โลกไม่เท่ากัน
ครั้งนั้น นาวาอากาศโท ฐากูรกลับมาเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า ในหลวง
รับสัง่ ว่า “รูไ้ หมว่า ดาวอังคารมีอะไรทีต่ า่ งจากโลกอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ โลกเรา
จะเห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก
เพราะโลกเราหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปตะวันออก ที่ดาวอังคารก็
มีการหมุนรอบตัวเองเหมือนโลก แต่ดวงจันทร์โฟบอส (ดวงจันทร์ของ
ดาวอังคาร) ขึน้ จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกวันละ ๔ รอบ” ผูเ้ ขียนรูส้ กึ
ประหลาดใจปนประทับใจอย่างมากว่า พระองค์ทรงทราบในรายละเอียด
ถึงขนาดนั้น แสดงว่าทรงมีความรอบรู้เรื่องดาราศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

ทรงโปรดให้ขา้ ราชบริพารออกมาดูดาว และทรงสอนดูดาวให้กบั ผูต้ ดิ ตาม
อยูเ่ สมอ ราว ๒๐ ปีทผี่ า่ นมา ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เคยเล่าให้ผเู้ ขียนฟังว่า
“ศรัณย์รไู้ หมว่า เมือ่ ครัง้ ทีส่ มเด็จย่าทรงมีพระชนมายุมากแล้ว ทรงเข้าไป
เรียนในมหาวิทยาลัยโลซาน ๒ วิชา ไม่ได้เรียนเพือ่ เอาปริญญา แต่เรียนเพือ่ รู้
ก็คอื วิชาปรัชญา ซึง่ ทรงโปรดอยูแ่ ล้ว กับวิชาดาราศาสตร์ เหตุทที่ รงไปเรียน
ก็เพื่อจะน�ำมาสอนให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะทรงพระเยาว์” จากค�ำถามนั้นท�ำให้ผู้เขียนคิดว่าการที่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดและใฝ่ฝันจะเป็นนักดาราศาสตร์ สมเด็จย่าน่าจะมี
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้พระองค์มีพระราชด�ำริเช่นนี้
หนังสือ “เวลาเป็นของมีค่า” ที่นิพนธ์โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงนิพนธ์
ไว้วา่ สมเด็จย่าทรงโปรดดาราศาสตร์มาตัง้ แต่ทปี่ ระทับอยูท่ สี่ หรัฐอเมริกา
ก่ อ นที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชจะทรงมี
พระบรมพระราชสมภพ สมเด็จย่าทรงใช้หนังสือชื่อ “Le Ciel” (ภาษา
ฝรั่งเศส แปลว่า ท้องฟ้า) จนกระทั่งแผนที่ดาวในหนังสือหลุดออกมา
ในหนังสือเล่มนี้จะมีแผนที่ดาวแบบหมุนที่เด็กๆ ชอบใช้กัน เป็นแบบ
เดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ และ ๙ ทรงใช้
เมื่อทรงพระเยาว์ ราว ๗๐-๘๐ ปีก่อน

ผู้เขียนเคยสงสัยว่า ท�ำไมพระองค์ทรงโปรดดาราศาสตร์มาก?
ก่อนหน้านั้นผู้เขียนเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จย่ามากมายว่า ท่าน
ทรงสนพระทัยเรื่องดาราศาสตร์และการดูดาวมาก โดยเฉพาะในช่วงที่
ประทับอยู่ที่โลซาน ทุกครั้งที่ท้องฟ้าใสและเห็นดาวระยิบระยับ ท่านจะ

ผูเ้ ขียนมีความเข้าใจว่า ดาราศาสตร์เป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัย
ที่ท�ำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ รับสั่ง
หลายครั้งว่า มีพระราชประสงค์ให้ใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการ
สร้างคน หลายคนอาจจะมองว่าการท�ำงานเรื่องดาราศาสตร์เป็นเรื่อง
ไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างคน แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
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ทรงมีพระราชด�ำริในโครงการที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ต่างๆ มากมาย
และยังทรงรับสั่งอยู่เสมอว่า “ดาราศาสตร์คือเครื่องมือในการสร้างคนที่
ส�ำคัญที่สุด” ความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจอย่างยิ่งที่จะท�ำงานเพื่อสนอง
พระราชด�ำริ และสานต่อพระราชปณิธานในการน�ำดาราศาสตร์มาใช้ใน
การพัฒนาคน สะท้อนผ่านการด�ำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลอดระยะเวลา ๘ ปี นับแต่ก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ ทีมงานของสถาบันฯ กล่าวได้อย่างภาคภูมใิ จว่า “ดาราศาสตร์
ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมาแต่เยาว์วัย บัดนี้ได้หยั่งรากบน
แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง งอกงามแล้ว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด
มิได้ พระพุทธเจ้าข้าฯ”
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาปริญญาโทด้านวิท ยาศาสตร์ พ อลิ เ มอร์ จาก
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์
พอลิเมอร์และวิศวกรรมเคมีจากมหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด สหราช
อาณาจักร มีความสนใจและหลงใหลในความสวยงามของวัตถุ
ท้องฟ้าและดาราศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นดาวเสาร์ผ่าน
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก เป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาค้นคว้า
ด้านดาราศาสตร์ จนก้าวเข้าสู่วงการดาราศาสตร์เต็มตัว ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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ต้นแบบการท�ำงานโดยใช้แผนที่
ดร.วราวุธ สุธีธร
การท�ำงานด้านธรณีวทิ ยาจะต้องออกไปส�ำรวจหินตามทีต่ า่ งๆ “แผนที”่
จึงเป็นหัวใจของการท�ำงาน เช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้ “แผนที่” ในการทรงงานแก้ปัญหาให้กับพสกนิกร
ในพื้นที่ต่างๆ พระองค์ทรงใช้แผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งแสดงภูมิประเทศ
ของแต่ละพื้นที่ ทั้งภูเขา แม่น�้ำ ถนนหนทาง หมู่บ้าน ย่อส่วนลงมาเป็น
สัญลักษณ์ เส้นและสีบอกระดับความสูงต�่ำของพื้นที่ ไร่นา ป่าไม้ แม่น�้ำ
ล�ำธาร สันเขา หุบเขา ถนนหนทาง ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการวางแผน
จัดการในการใช้พื้นที่สร้างบ้านเมือง หาแหล่งน�้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค
ท�ำการเกษตรกรรม เป็นต้น
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การใช้ข้อมูลภูมิประเทศจากแผนที่ประกอบกับการทอดพระเนตร
ในพื้นที่ ท�ำให้ในหลวงทรงวางแผนและทรงมีพระราชด�ำริในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการใช้พื้นที่ การตั้งถิ่นฐาน และข้อส�ำคัญที่สุด
คือ การหาแหล่งน�้ำ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาลักษณะภูมิประเทศและการ
ไหลของน�ำ้ เพือ่ หาแหล่งกักเก็บน�ำ้ แผนทีส่ ามารถบอกได้เกือบทัง้ หมดว่า
พืน้ ทีแ่ ต่ละแห่งมีพนื้ ทีใ่ ช้งานกว้างใหญ่เพียงใด และจะสามารถกักเก็บน�ำ้
ไว้ได้บริเวณใด การศึกษาภูมิประเทศและลักษณะดินท�ำให้พระองค์ทรง
แก้ไขปัญหาเรือ่ งน�ำ้ อันเป็นปัจจัยพืน้ ฐานของการด�ำรงชีวติ ของประชาชน
ในแต่ละภูมิภาคได้
ชาวอีสานต้องอาศัยอยูก่ บั ความแร้นแค้น เนือ่ งจากลักษณะของชัน้
ดินทีเ่ ป็นหินทราย ไม่สามารถกักเก็บน�ำ้ ไว้ได้ ในช่วงฤดูฝนภาคอีสานจะมี
ความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อสิ้นฤดูฝน น�้ำฝนที่ตกลงมาส่วนหนึ่งจะไหลลง
สู่แม่น�้ำ อีกส่วนหนึ่งจะระเหยออกจากหน้าดิน ท�ำให้ระยะเวลา ๗ เดือน
ที่เหลือจึงมีแต่ความแห้งแล้ง ชาวบ้านไม่มีแม้กระทั่งน�้ำดื่ม น�ำมาซึ่ง
ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นไปท�ำงานในพื้นที่อื่น แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ
พระองค์ทรงมีพระราชด�ำริให้มีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กหลายแห่งไว้บน
พื้นที่สูง ในบริเวณที่เป็นร่องลึก และมีช่องแคบส�ำหรับท�ำสันเขื่อน ส่วน
หนึ่งเพื่อให้เป็นที่กักเก็บน�้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง อีกส่วนหนึ่งจะช่วยลดการ
ระเหยของน�้ำจากหน้าดิน เพิ่มการไหลซึมไปกักเก็บไว้เป็นน�้ำบาดาล
ในการแก้ ป ั ญ หาเรื่ อ งน�้ ำ ในภาคเหนื อ ซึ่ ง มี พื้ น ที่ สู ง ต�่ ำ ต่ า งกั น
มากๆ การจัดท�ำแหล่งกักเก็บน�้ำยิ่งมีความยุ่งยากยิ่งกว่า พระองค์ทรงมี
พระราชด�ำริให้ท�ำการเก็บแหล่งน�้ำตามหุบเขาขนาดเล็ก หากมีล�ำธาร
จะใช้วิธีการสร้างฝายชะลอน�้ำ รวมทั้งอ่างเก็บน�้ำบนเชิงเขา ทั้งหมดก็
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เพื่อชะลอน�้ำไว้ ก่อนที่น�้ำจะไหลลงแอ่งหรือพื้นที่ราบที่เป็นแหล่งชุมชน
โครงการพระราชด�ำริที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่มาจากการที่พระองค์
ทรงเห็นคุณค่าของแผนที่ และทรงใช้ประโยชน์จากแผนทีใ่ นการวางแผน
สิ่งที่บ่งบอกความเป็นมืออาชีพทางด้านการใช้แผนที่ของในหลวง
ที่เราเห็นกันเสมอ ในทุกครั้งที่เสด็จพระราชด�ำเนินลงพื้นที่ พระองค์
จะทรงใช้แผนที่ปึกใหญ่กว่าแผนที่ปกติ เนื่องจากทรงน�ำแผนที่หลายๆ
แผ่นมาต่อกัน เพื่อจะสามารถเห็นภูมิประเทศในภาพกว้างในเวลาที่ทอด
พระเนตรพื้นที่ลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ โดยทั่วไปแผนที่ ๑ ระวางจะกิน
พื้นที่ประมาณ ๗๕๐ ตารางกิโลเมตร พระองค์ทรงน�ำแผนที่มาต่อกัน
ประมาณ ๔ ระวางเพื่อให้กินเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
และในการเสด็จพระราชด�ำเนินลงพื้นที่แต่ละครั้ง คาดว่าน่าจะใช้แผนที่
๔ ระวาง ประมาณสามถึงสี่ชุด เพื่อใช้ทอดพระเนตรพื้นที่ประมาณหนึ่ง
หมืน่ ตารางกิโลเมตร และด้วยทรงเป็นนักใช้แผนที่ พระองค์ทรงต่อแผนที่
ทรงงานด้วยพระองค์เอง อีกทัง้ ยังทรงมีวธิ กี ารพับและกางแผนทีท่ ถี่ กู ต้อง
กล่าวคือ หน้าแผนทีจ่ ะหงายหน้าขึน้ เสมอ ท�ำให้การใช้แผนทีป่ กึ ใหญ่หนา
มิได้เป็นอุปสรรคเมื่อต้องเปิดใช้งานในสนาม
ผลพลอยได้จากการให้ความส�ำคัญกับการใช้แผนที่ และการเสด็จ
พระราชด� ำ เนิ น ไปยั ง หลายพื้ น ที่ ท� ำ ให้ กรมแผนที่ ท หารต้ อ งท� ำ การ
ปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ท�ำให้แผนที่
ภูมปิ ระเทศของประเทศไทยมีความทันสมัย และเราซึง่ เป็นนักธรณีวทิ ยา
จึงมีแผนทีร่ นุ่ ใหม่ๆ ส�ำหรับใช้ในการท�ำงานส�ำรวจ ซึง่ ช่วยให้การวางแผน
การลงพื้นที่ในแต่ละครั้งสะดวกมากขึ้น
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เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.วราวุธ สุธีธร ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา
จากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ประกาศนี ย บั ต ร Vertebrate
paleontology, University Paris VI และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบนั
เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ วิ จั ย และการศึ ก ษาบรรพชี วิ น วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังด�ำเนินภารกิจด้านการส�ำรวจ
ขุดค้น รวมถึงวิจัยด้านฟอสซิลในประเทศไทยต่อไป

พระมหากษัตริย์นักคิด
ดร.รอยล จิตรดอน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีความสนพระราชหฤทัย
ในเทคโนโลยี ทรงเป็นนักคิด และทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ดังเช่น
เรื่องเขื่อนใต้ดิน เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ทรงเคยรับสั่งว่าอยากจะสร้าง ‘เขื่อน
ปิดปากถ�้ำหินปูน’ เพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใต้ดินส�ำหรับชาวบ้าน ตั้งแต่ญี่ปุ่นยัง
ไม่มแี นวคิดเรือ่ งนีเ้ ลย แต่ไม่มขี า้ ราชการคนไหนท�ำ เพราะด้วยเทคโนโลยี
สมัยนั้น ไม่มีใครเชื่อว่าท�ำได้
แต่พระองค์ทรงเชือ่ ว่าท�ำได้ และทรงศึกษาเรือ่ งเขือ่ นมาเป็นอย่างดี
เนือ่ งจากประเทศไทยมีปญ
ั หามากเรือ่ งน�ำ้ ๑. ไม่มที เี่ ก็บ ๒. ป่าเสือ่ มโทรม
แล้ว ตะกอนมากขุดลอกไม่ทนั และ ๓. น�ำ้ ระเหยหน้าแล้ง ดังนัน้ ท�ำไมเราจึง
ไม่เก็บไว้ใต้ดนิ ทัง้ ทีค่ า่ ความพรุนของหิน (porosity) มีตงั้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์
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แถมเก็บน�ำ้ ไว้ใต้ดนิ ก็ไม่ระเหย ทีส่ ำ� คัญเก็บน�ำ้ ไว้ใต้ดนิ แล้วด้านบนยังปลูก
ต้นไม้ได้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ซึง่ ได้ไปเห็นกับผูเ้ ขียน บอกว่า
การท�ำเขื่อนใต้ดินไม่เสียที่แม้แต่นิดเดียว ปลูกต้นไม้ข้างบนก็ได้ น�ำ้ ก็ไม่
ต้องรด เพราะระดับน�้ำใต้ดินยกขึ้นมาจนกระทั่งถึงรากได้ และนั่นคือสิ่ง
ทีพ่ ระองค์ทรงคิด ทรงคิดและเห็นโดยทีไ่ ม่ใครคาดคิด ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
ต่างประเทศที่ทราบถึงแนวคิดนี้ต่างพูดเสียงเดียวกันว่า “Genius” และ
นี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์โดยแท้
พระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ไม่ได้
เป็นประโยชน์เพียงต่อพสกนิกรชาวไทย แต่ยงั เป็นทีป่ ระจักษ์และถูกน�ำไป
ใช้ทวั่ โลก วันทีผ่ เู้ ขียนไปเยีย่ มหน่วยงาน NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๒-๓ ปีที่แล้ว
นักวิทยาศาสตร์ที่ NOAA น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่องฝน
บทความงานวิจัยที่ถูกน�ำเสนอฉบับแรกคือ ภาพที่พระองค์ทรงทดลอง
เรือ่ งไมโครฟิสกิ ส์ (microphysics) ของฝนเป็นรายแรกของโลก เราในฐานะ
พสกนิกรชาวไทยก็รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก จากนั้นต่อมาผู้เขียน
มีโอกาสไปประชุมที่จอร์แดน และพบว่าเดดซี เจอราช เยรูซาเล็ม ซึ่งเป็น
แหล่งอารยธรรมของโลก ที่เกิดปัญหาเรื่องการบล็อกน�้ำ จนกระทั่งเดดซี
เกือบจะเสียหายทั้งระบบ สิ่งที่เขาท�ำคือ เขาติดต่อโครงการพระราชด�ำริ
ฝนหลวงและเริ่มท�ำฝนเทียมแล้ว เหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนน�้ำพระทัยที่
ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กบั ชาวจอร์แดนด้วย ส่วนอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ห็นทีจ่ อร์แดน
คือ วิธีฟื้นทะเลทราย โดยจุดใดที่เป็นโอเอซิสเขาจะใช้วิธีการปลูกกล้วย

ทุกข์ยากของประชาชนคนไทยเท่านัน้ แต่ยงั บ�ำบัดทุกข์ภยั ให้กบั อีกหลาย
ประเทศทั่วโลก
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.รอยล จิตรดอน ส�ำเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี แ ละโทจากมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามล�ำดับ และปริญญาเอกสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอินส์บรุก โดยทุนรัฐบาลออสเตรีย
ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการรวบรวมข้อมูลน�้ำของลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ภายใต้ “โครงการ
ระบบเครือข่ายเพือ่ การจัดการทรัพยากรน�ำ้ แห่งประเทศไทย” ต่อ
มาเมือ่ มีการจัดตัง้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร
ได้ขยายผลการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลน�้ำจนครบทั้งประเทศ
เกิดเป็นคลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการน�้ำ รวม
ทัง้ ท�ำงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากร
น�ำ้ ได้รบั พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูล
ถวายรายงานผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่พระองค์ทรงคิดค้นทั้งเครื่องมือ
ตลอดจนพระราชทานแนวความคิดต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลา
ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะความ
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พระราชาในต�ำนาน
ดร.เฉลิมพล เกิดมณี
ณ ดินแดนทีถ่ กู เรียกกว่าสยามประเทศ มีชว่ งเวลาแห่งความมัน่ คง อันน�ำมา
ซึ่งความสุขเกษมเปรมปรีดิ์ของปวงชนชาวไทย ทุกพื้นที่ที่รอยพระบาท
แห่งพระราชาย่างก้าวไป พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแห่งความ
พออยูพ่ อกินและรอยยิม้ แห่งความสุขของพสกนิกรทัว่ แผ่นดิน พระราชา
ผูท้ รงธรรมทีป่ กครองแผ่นดินยาวนานทีส่ ดุ จนถูกกล่าวขานเป็นต�ำนาน ได้
เริม่ ขึน้ จากครอบครัวหนึง่ ทีด่ ำ� รงชีวติ เฉกเช่นสามัญชน โดยมีพระราชชนนี
ที่ทรงเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาแต่ล�ำพังพระองค์เดียว ด้วยพื้นฐาน
ทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนเป็นอย่างดีดา้ นการพยาบาล จึงทรงมีความสามารถทาง
จิตวิทยาในการเลี้ยงดูพระโอรสให้เติบใหญ่เป็น “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
พระราชาผู้ทรงธรรมของปวงชนชาวไทยทุกคน
“ฉันเป็นแบบนีเ้ พราะแม่ฉนั เวลาถามอะไร แม่ไม่ตอบทันที เงียบจน
รูท้ างกันว่า แม่ให้คดิ เอง แล้วน�ำเสนอว่าเราคิดอย่างไร ถูกหรือไม่อย่างไร
ประมาณนี้ ฉันเลยคิดเองเป็น และเน้นท�ำอะไรเองเป็น เมื่อผิดจึงรู้ว่าผิด
และจะได้หาทางแก้ไข”(วิทยุจุฬา ๙.๐๐ น. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
พระราชชนนีทรงบ่มเพาะพระโอรสให้มพี ระอัจฉริยภาพทางปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม และความเสียสละได้อย่างถึงพร้อม พระอัจฉริยภาพ
ที่ปรากฏให้เห็นประจักษ์คือ
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๑. ทรงเป็นนักสังเกต จดบันทึก และถ่ายภาพ
เพราะพระราชชนนีทรงท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่างในการเป็นนักเก็บข้อมูล
และจดบันทึกอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็นได้จากการที่พระราชชนนีทรง
ถ่ายภาพ ทัง้ ภาพนิง่ และภาพยนตร์ของพระธิดาและพระโอรสทุกพระองค์
ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก็ทรงบันทึกไว้ด้วยพระองค์เอง ทรงบันทึก
วันเดือนปี เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และได้พระราชทานแก่พระราชโอรส
และพระราชธิดา สิ่งที่เราเห็นกันจนชินตาเสมอมาคือ ขณะที่เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยี่ยมพสกนิกร สิ่งที่พระองค์ทรงน�ำติดพระวรกายเสมอ
คือ แผนที่ กล้องถ่ายรูป และดินสอ ทรงใช้เป็นอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดและปัญหาต่างๆ ในพื้นที่
๒. ทรงเป็นนักทดลองและพัฒนา
พระราชชนนีทรงอภิบาลพระโอรสภายในวังสระปทุม ให้ทรงเรียนรู้
จากประสบการณ์ด้วยการเล่นกองทราย ดังบางข้อความจากหนังสือ
เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ หน้า ๗๓ “เพราะเมือ่ เอาน�ำ้ เทลงในทราย น�ำ้ ก็จะ
ซึมลงไปหมด จึงย้ายกันออกมาเล่นข้างนอก ขุดคลองในดิน น�ำน�้ำมาใส่
ให้มาไหลในคลอง แล้ววิ่งไปเก็บกิ่งไม้ที่พุ่มไม้” เหล่านี้เปรียบดังสัมผัส
ครั้งแรกกับงานชลประทาน การปลูกป่า และการเข้าใจธรรมชาติ
๓. ทรงเป็นนักคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงได้รับการอบรมบ่มเพาะให้ใช้เหตุและผล และ
รับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์ทรงกระท�ำ ครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อทรงท�ำผิด
จนถึงขั้นสมควรต้องลงโทษ พระราชชนนีจะทรงอธิบายก่อนว่าท�ำไมถึง
ถูกลงโทษ บางครั้งจะมีการต่อรองกันว่าควรตีกี่ครั้ง “แต่ส่วนมาก และ
อย่างยิ่งเมื่อโตขึ้นแล้ว แม่จะใช้วิธีอธิบายสิ่งที่ควรไม่ควร สิ่งที่ดีไม่ดี โดย
พูดจากันด้วยเหตุด้วยผล” (หนังสือ เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ หน้า ๖๒)
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๔. ทรงมีจินตนาการและการคิดนอกกรอบ
เมือ่ ยังทรงพระเยาว์ ทรงเล่นบทบาทสมมุตติ ามจินตนาการ เช่น เป็นช่างไม้
เจ๊กหาบน�้ำ และได้เล่นของจริง เช่น รถยนต์ที่สมเด็จพระพันวัสสาฯ ทรง
ไม่ใช้แล้วและเก่ามาก ทรงถอดเครื่องยนต์ออก และใช้เล่นกันตามแต่จะ
ทรงโปรด เมื่อเจริญพระชันษาจึงทรงมีจินตนาการที่สามารถวิเคราะห์
สาเหตุได้ตรงประเด็น
๕. ทรงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งรอบตัว
ด้วยพระราชชนนีทรงโปรดสัตว์เลี้ยง อย่างสุนัข ลิง ม้า นกขุนทอง เรียก
ได้ว่าในสมัยทรงพระเยาว์ ทรงพระเกษมส�ำราญจากการเล่นกับสิ่งมีชีวิต
ทีต่ อ้ งอาศัยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทรงดูแลใจคนรอบข้าง ทรงรับน�ำ้ ใจ
แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย เช่น เสวยกล้วยที่ชาวบ้านน�ำมาถวาย ทรงเล็งเห็น
คุณค่าของสิ่งต่างๆ แม้เล็กน้อย
๖. ทรงยึดหลักการพึ่งตนเอง
พระราชชนนีทรงโปรดให้พระโอรสและพระธิดารับผิดชอบหน้าทีท่ กุ อย่าง
ด้วยตนเอง เมื่อครั้งทรงประทับที่สวิตเซอร์แลนด์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตที่
เรียบง่าย ทรงเดินทางด้วยรถและรถไฟสาธารณะ ทรงจ่ายตลาดและหิว้ ของ
ที่ซื้อจากตลาดกลับมาด้วยพระองค์เอง ทรงไม่พึ่งพาผู้อื่นมากนัก
๗. ทรงใช้ชีวิตที่พอเพียง
ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า ให้นั่งรถรวมกันหลายๆ คน จะได้ไม่
สิ้นเปลือง ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์
ทรงจักรยานไปโรงเรียนแทนประทับรถพระที่นั่ง ทรงรีดและใช้ยาสีฟัน
จนหมดหลอด ทรงสวมเสือ้ เชิต้ ทีใ่ ช้มานานจนคอปกเปือ่ ย ฉลองพระบาท
หนังสีด�ำที่มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรมก็ทรงให้เจ้าหน้าที่น�ำไปซ่อมเพื่อมา
ใช้งานต่อ ของใช้สว่ นพระองค์ไม่จำ� เป็นต้องแพงหรือเป็นของแบรนด์เนม
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๘. ทรงเข้าใจธรรมชาติความจริงของสรรพสิ่ง
เมื่อครั้ ง ทรงประทับและเจริญพระชันษา ณ เมื อ งโลซาน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ผู้คนอยู่
ใกล้ชดิ และดูแลธรรรมชาติ พระองค์ยงั เสด็จไปกราบพระสายปฏิบตั อิ ย่าง
สม�ำ่ เสมอ ดังค�ำกล่าวของหลวงปูด่ ู่ พรหมปัญโญ พระสายปฏิบตั ชิ อื่ ดังรูป
หนึง่ ว่า “หากไม่มใี นหลวง พระพุทธศาสนาก็ตงั้ อยูไ่ ม่ได้” เป็นเครือ่ งยืนยัน
ในคุณธรรมที่ทรงตั้งมั่นในการปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
๙. ทรงยึดมั่นในหลักจาคะการแบ่งปัน
พระราชชนนีทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์
การช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น คนใกล้ ชิ ด ที่ เ ป็ น คนดี แ ละเดื อ ดร้ อ น
พระราชชนนีทรงอบรมพระธิดาและพระโอรสให้รู้จัก “การแบ่งปัน”
ทรงตั้งกระป๋องออมสินที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากพระองค์ใด
เสด็จไปกิจกรรมใดแล้วมีรายได้ มีก�ำไร จะต้องทรงหยอดใส่กระปุก ๑๐
เปอร์เซ็นต์ และทุกสิ้นเดือนจะประชุมกันว่าจะน�ำเงินนี้ไปท�ำประโยชน์
อะไรต่อไป เช่น บริจาคโรงเรียนสอนคนตาบอด มอบให้เด็กก�ำพร้า หรือ
ท�ำกิจกรรมเพื่อคนยากจน

เพื่อปลดปล่อยความยากจนของพสกนิกร และเป็นแบบอย่างแห่งการ
สร้างสมดุลในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ผ่านการใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง
สร้างต�ำนานแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม ในแผ่นดินสยามที่ร่มเย็นและการ
อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาธรรม
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.เฉลิมพล เกิดมณี นักวิจยั อาวุโส ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าโครงการ
“พลังปัญญา” มูลนิธมิ นั่ พัฒนา ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหา
กษัตริย์ สืบสานพระราชปณิธาน สร้างผูน้ ำ� นักพัฒนาทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
น�ำพาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สังคมไทย ด้วย
การ “เปลี่ยนวิธีคิด พลิกชีวิตด้วยปัญญา” สู่การสร้างชุมชนแห่ง
ปัญญา ชุมชนแห่งความสุขที่ยั่งยืน

๑๐. ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิศราชธรรมในความดี ความจริงและ
คุณธรรมตลอดรัชสมัย
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พื้นที่ห่างไกลและยากจนด้วยพระองค์เอง เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์
ส�ำหรับผูค้ น ให้เข้าใจปัญหาทีแ่ ท้จริง ได้ทรงพบและมีพระราชปฏิสนั ถาร
กับพสกนิกรที่ยากไร้หรือข้าราชการผู้น้อย ดังค�ำที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” เพราะเป็นสิง่ สูงสุดในการเข้าใจรากเหง้าของการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ
- 40 -

- 41 -

พระราชาผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ
ดร.พลังพล คงเสรี
ถ้าจะมีเรือ่ งราวประการใดประการหนึง่ ทีผ่ เู้ ขียนในฐานะนักวิทยาศาสตร์
จะระลึกและจดจ�ำ “ในหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ในส่วนของการทรงงาน
ที่หลากหลายเพื่อพสกนิกร ผ่านโครงการในพระราชด�ำริมากมาย คือ
ความเพียร (ตปะ) และความอดทน (ขันติ) ซึง่ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ท�ำให้หลายเรื่องหลายโครงการผ่านความยากล�ำบากและได้รับความ
ส�ำเร็จในที่สุด

วิทยาลัย ด้วยความมุง่ หมายทีจ่ ะเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมีความเชือ่ มัน่ ใน
วิทยาศาสตร์ด้วยมุมมองของเด็กๆ จนวันนี้ที่เป็นนักเคมีมากว่าครึ่งชีวิต
และมักจะพิจารณาสิ่งต่างๆ ด้วยสายตาแบบนักวิทยาศาสตร์

เมื่อกว่าสามสิบปีก่อน ผู้เขียนมีโอกาสร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่พระองค์เสด็จ
พระราชด�ำเนินมาในพิธเี ปิดอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ขณะนัน้ ผูเ้ ขียนเรียนอยูช่ นั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ห้อง ๓ เป็นนักเรียนที่
เรียนวิทยาศาสตร์ได้ดแี ละไม่อยากเรียนแพทย์หรืออะไรๆ ทีเ่ ขาจะเรียนกัน
ผูเ้ ขียนรับทุนโครงการ พสวท. ระดับมัธยม โดยย้ายมาทีโ่ รงเรียนสามเสน

สังคมไทยกว่า ๗๐ ปีภายใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ มีเอกลักษณ์ของตัวเองที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยวัฒนธรรมที่
หล่อหลอมทีห่ ลากหลาย ทัง้ เชือ้ ชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชือ่ ต่างๆ
ลักษณะหนึ่งของสังคมไทยคือ การเป็นตัวตนสูงที่มักท�ำงานในเชิงบุคคล
ได้ดี แต่ในการท�ำงานประเภททีมที่ต้องอาศัยการประสานร่วมมือ มักจะ
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจไม่น�ำไปสู่ประโยชน์โพดผลอะไร
นัก ในทางเคมีอาจจะมองได้ว่าเป็นสังคมที่เกิดปฏิกิริยาร่วมกันได้ยาก
ถ้ามองไปยังความส�ำเร็จของโครงการพระราชด�ำริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจ�ำนวนมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยและพสกนิกรนัน้ ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงาน
กันในทุกระดับของหลายหน่วยงาน หลายอาชีพ หลากหลายความ
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เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงด้านการเกษตร การบริหารจัดการ
น�้ำและการชลประทาน พลังงานทดแทน การจราจรและโครงการที่เกี่ยว
เนือ่ งกับวิศวกรรมต่างๆ ถ้าเปรียบโครงการต่างๆ เหล่านีเ้ ป็นปฏิกริ ยิ าเคมี
ที่มีหลายส่วนประกอบ โครงการเหล่านี้อาจจะเกิดได้ยาก หรือไม่ได้เลย
ถ้าขาดคะตะลิสต์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นศูนย์รวมใจ ท�ำให้พลังงานกระตุ้น
(activation energy) ลดลง และน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นผลิตผล
ของปฏิกิริยา การท�ำงานของคะตะลิสต์จะท�ำให้อัตราเร็วของการเกิด
ปฏิกริ ยิ าเร็วขึน้ ไม่มผี ลต่อต�ำแหน่งของสมดุล เมือ่ ท�ำงานเสร็จคะตะลิสต์
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในทางเคมีการท�ำงานของคะตะลิสต์จะต้องมี
ความจ�ำเพาะและต้องท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีส่วนร่วม
ในการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยมาตลอดระยะเวลากว่าครึง่ ศตวรรษของ
การครองราชย์ ความส�ำเร็จของโครงการในพระราชด�ำริตา่ งๆ ท�ำให้คนไทย
ไม่จ�ำกัดเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่า การท�ำงานให้ประสบความ
ส�ำเร็จต้องมีวสิ ยั ทัศน์ชดั เจน มุง่ ต่อเป้าหมายร่วมกัน ท�ำให้เกิดความร่วมมือ
และร่วมใจ แบ่งปันทรัพยากร ทั้งยังต้องทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังปัญญา
ความสามารถ แม้บ่อยครั้งจะมีทุนรอนอันจ�ำกัด ก็ยังสร้างประโยชน์ให้
กับสังคมและประชาชนที่ล้วนเป็นพสกนิกรของพระองค์ ถ้าเรามามองดู
ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบนั ของคุณภาพชีวติ ของสังคมไทยทีล่ ว้ นต้องการการ
แก้ไข ด้วยการร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน เลิกแบ่งพรรค
แบ่งพวก หรือมัวแต่มองถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
การที่ท�ำให้สังคมดีขึ้นย่อมมีผลดีกับตัวเองในทางอ้อมเช่นกัน

พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาเป็นปณิธานของ
มหาวิทยาลัย ว่า “True success is not in the learning but in its
application to the benefit of mankind” ความส�ำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่
การน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่มวลมนุษยชาติ สะท้อนให้
เห็นถึงการน�ำความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ และหน้าทีข่ องเราในปัจจุบนั ที่
มีความรูม้ ากมายในระดับหนึง่ จากการเรียน การค้นคว้าวิจยั คือการเรียนรู้
กระบวนการทีจ่ ะประยุกต์ใช้ความรูเ้ หล่านัน้ ให้เกิดเป็น “ปัญญา” ผูเ้ ขียน
ขอแสดงให้ เ ห็ น ความสอดคล้ อ งของความส� ำ เร็ จ แห่ ง โครงการใน
พระราชด�ำริกบั พระราชด�ำรัสของพระบรมราชชนกว่า โครงการฯ เหล่านัน้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้ทรงน�ำศาสตร์ตา่ งๆ
มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติอย่างชัดเจน
เราคนรุน่ ใหม่และท่านผูอ้ า่ นบทความนีท้ กุ ๆ ท่าน ควรได้ถามตนเอง
ถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคมตามศักยภาพที่มี โดยถ้าน้อมน�ำเอา
พระราชจริยวัตรเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจ หลายสิ่งอย่างที่เราได้
เรียนรู้จากพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความ
ทันสมัยในวิทยาการ และการน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการ
ท�ำงานเป็นทีมโดยมีจดุ มุง่ หมายทีช่ ดั เจน มีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ า้ วไกล ลดการมอง
ถึงประโยชน์ตนแต่ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้
เป็นสิง่ จ�ำเป็นและเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับสังคมทีจ่ ะพัฒนาเป็นประเทศไทย
๔.๐ ด้วยองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม ถ้าจะพูดให้ทนั สมัยคือเยาวชนไทยรุน่
ใหม่ตอ้ งมี grit คือต้องมีความ “ถึด” คือต้องอึดและถึก เพียรและพยายาม
อย่างมุ่งมั่น ไม่ให้ใครว่าท�ำตัว slow life หรือจับจด ไม่อดทน

จากเด็กน้อยๆ ที่ได้รับเสด็จในวันนั้น จนถึงวันนี้ที่รับราชการเป็น
อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ซึ่งน้อมน�ำพระราชด�ำรัสของสมเด็จ

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ในยุคทีส่ งั คมไทยจะ
ก้าวสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ผูเ้ ขียนอยากเห็นสังคมไทยน้อมน�ำพระราชด�ำรัส
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ของพระบรมราชชนกที่ ว ่ า “ขอให้ ถื อ ประโยชน์ ส ่ ว นตนเป็ น ที่ ส อง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นหลักปฏิบัติ ด้วยความ
สมถะและเพียงพอตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับแก่น
มากกว่ากระพี้ ผู้เขียนอยากเห็นภาพเหล่านี้ในสังคมและในองค์กรต่างๆ
ด้วยการลดการท�ำกิจกรรมแบบผักชี และใช้งบส�ำหรับผักชีไปลงทุนกับ
สิ่งอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.พลังพล คงเสรี อาจารย์ประจ�ำภาควิชาเคมี และนักวิจัย
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.) ตั้งแต่ระดับมัธยมถึงปริญญาเอก ศิษย์เก่าโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้รบั ปริญญา
ตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทและ
เอกจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ได้ใช้ความรู้ทาง
เคมี เพื่อการศึกษาทางชีววิทยาและนาโนเทคโนโลยี เช่น กลไก
การท�ำงานของสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนา
ตัวตรวจวัดทางเคมีและชีววิทยา รวมถึงการน�ำความรู้ไปพัฒนา
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เพือ่ ความ
ปลอดภัยของอาหารและเครื่องส�ำอาง การให้ความรู้สู่สังคมเพื่อ
สร้างให้เกิดศรัทธาและมองเห็นความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์และ
การศึกษา
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ในหลวงกับการพัฒนางานด้านธรณีวิทยา
และบรรพชีวินวิทยา
ดร.วราวุธ สุธีธร
ความสนใจด้ า นบรรพชี วิ น วิ ท ยาหรื อ ฟอสซิ ล ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ปรากฏให้เราเห็นไม่มากนัก เนือ่ งจากพระองค์
ทรงให้ความส�ำคัญกับเรื่องทุกข์สุข ปากท้อง และความเป็นอยู่ของ
พสกนิกรมาเป็นอันดับหนึง่ แต่จากพระราชด�ำรัส พระบรมราโชวาท และ
โครงการในพระราชด�ำริหลายโครงการ ผ่านทางผูแ้ ทนในพระองค์ (สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ฯ ฯลฯ)
ทรงเป็นคุณูปการให้แก่วงการธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาของไทย
เป็นอย่างยิ่ง
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นักวิทย์

คิดถึง
ในหลวง

ดังเช่น งานท�ำแผนทีธ่ รณีวทิ ยา สิง่ ทีจ่ ะเป็นข้อมูลส�ำคัญคือตัวอย่าง
หินจากแหล่งหินโผล่ (outcrop) ซึง่ เป็นหินด้านทีโ่ ผล่พน้ ดิน โดยเกิดตาม
ธรรมชาติจากการกัดเซาะของน�ำ้ หรือโดยการขุดเปิดเอาดินทีป่ ดิ ทับออก
ไป ในการสร้างถนน ท�ำเหมือง หรือสร้างเขื่อน ในการเก็บตัวอย่างหิน
นักธรณีวทิ ยาจะใช้คอ้ นธรณี ซึง่ เป็นค้อนเหล็กปลายด้านหนึง่ แหลมใช้ขดุ
ดิน ด้านทูใ่ ช้ทบุ หินให้แตกเป็นก้อนพอเหมาะ ๑๐ x ๑๐ x ๑๐ เซนติเมตร
โดยประมาณ โดยเลือกหินสดใหม่ทเี่ พิง่ ทุบออกมา หินโผล่ทอี่ ยูก่ ลางแจ้ง
มานานจะผุ สีเปลี่ยน ฉะนั้นนักธรณีจะดูหินจากสีที่แตกใหม่ ซึ่งจะเห็น
เนื้อหินและแร่ประกอบหินชัดเจนด้วย
การริเริ่มโครงการพระราชด�ำริด้านการพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้ำของ
ในหลวง สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ “ถนน” ล�ำดับต่อมาคือ “การท�ำสันเขื่อน”
ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะมีต้องการขุดเปิดหิน นักธรณีวิทยาจึงได้ประโยชน์อย่าง
ยิ่งจากการไปส�ำรวจตามพื้นที่เหล่านี้ เพราะจะได้เห็นหินโผล่ที่สวยงาม
ชัดเจนเป็นบริเวณกว้าง

จากงานด้านบรรพชีวนิ วิทยาของประเทศไทย โดยเฉพาะการส�ำรวจ
ไดโนเสาร์และสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เริ่มท�ำเมื่อ ๓๐ กว่าปีก่อน เรียกได้
ว่ามองแทบไม่เห็นฝัง่ เปรียบดังเช่นพระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนก ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งของ “ความเพียร”
พระมหาชนกผู้มีความเพียรในการแหวกว่ายท่ามกลางมหานทีที่มอง
ไม่เห็นแม้ฝั่ง แต่ยังคงเพียรว่ายต่อไปจนกระทั่งบรรลุถึงเป้าหมายได้ใน
ที่สุด การท�ำงานด้านฟอสซิลในไทยตอนนั้นก็เช่นกัน แม้จะมองแทบไม่
เห็นฝั่ง แต่เราก็ยังเพียรท�ำ จนได้ไปเห็นตัวอย่างประเทศในยุโรปและ
อเมริกาเหนือทีเ่ ขาท�ำเรือ่ งนีม้ านาน เราไปศึกษากระบวนการท�ำงานของ
เขา แล้วลงมือท�ำงานกันตั้งแต่ต้น จนมีองค์ความรู้มากพอที่จะก่อเกิด
เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาด้านบรรพชีวินวิทยาที่ภูกุ้มข้าว จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตัง้ แต่เริม่ ขุดพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ จนมีการสร้างศูนย์วจิ ยั
ไดโนเสาร์ มีอาคารคลุมหลุมขุดในลักษณะ site museum และที่สุดคือ
พิพิธภัณฑ์สิรินธรในปัจจุบัน

เช่นเดียวกับการส�ำรวจหาฟอสซิล เมื่อชั้นหินถูกเปิดออกหลังจาก
ผ่านฤดูฝนไปสักสองสามฤดูกาล ผิวหน้าดินจะถูกน�ำ้ ชะล้างไป ชิน้ ส่วนของ
ฟอสซิลจะโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นหินชั้นหรือหินตะกอนที่มีฟอสซิลสะสมอยู่
การเปิดพื้นที่ในหลายบริเวณทั่วทุกภาค ท�ำให้นักธรณีวิทยาเห็นตัวอย่าง
หินและฟอสซิลที่ดี และมีความต่อเนื่องกัน น�ำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธรณี สามารถจัดจ�ำแนกชนิดหินและอายุของชั้นหิน ท�ำเป็นแผนที่
ธรณีวิทยาของประเทศไทยที่มีความถูกต้องสูง ใช้เป็นลายแทงแหล่ง
บรรพชีวินของประเทศไทย โดยเฉพาะไดโนเสาร์

การท�ำงานของนักบรรพชีวินวิทยานั้น ต้องยึดหลัก “ความเพียร”
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าฟอสซิลจะฝังอยู่ในชั้นหินตรงจุดไหน
จะรู้ก็แต่เพียงว่าบริเวณใดเป็นชั้นที่มีการสะสมตัวของฟอสซิลเท่านั้น
การเดินส�ำรวจจึงเป็นเรื่องที่เหนื่อยมาก แต่เราก็ต้องท�ำให้ถึงที่สุดจึงจะ
ส�ำเร็จ เมือ่ ไปถึงจุดทีพ่ บฟอสซิลแล้ว ก็ตอ้ งเริม่ ขุดค้น จดบันทึก เก็บตัวอย่าง
นักบรรพชีวนิ วิทยาจึงต้องมีความเพียร ความอุตสาหะ ท�ำอย่างไม่ทอ้ ถอย
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นอกจากนีย้ งั ต้องมี ความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความตัง้ ใจ เพราะว่างาน
ส�ำรวจพวกนี้เป็นงานอิสระ ตัวเราเป็นนาย หลายคนถ้าไปแล้วเหนื่อยไม่
ท�ำต่อ งานที่ออกมาก็ไม่ดี ไม่ส�ำเร็จ ฉะนั้นก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

แล้วก็ตงั้ ใจทีจ่ ะท�ำ คิดวางแผน คิดหาวิธกี ารท�ำให้ได้ดขี นึ้ ไปเรือ่ ยๆ พอไป
พบฟอสซิลแล้วจะท�ำอย่างไร จะขุดอย่างไร ใช้เครือ่ งมืออะไร เมือ่ การขุด
มีปัญหา ต้องหาวิธีแก้ไข เมื่อน�ำฟอสซิลกลับมาที่ห้องแล็บ ต้องท�ำความ
สะอาดฟอสซิล แล้วจึงวิจัยจ�ำแนกชนิด เขียนรายงานการวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ ตัวอย่างก็ต้องจัดเก็บเป็นระบบในคลังตัวอย่างเพื่ออ้างอิง ใช้
เวลา ใช้ความรู้ ใช้ความอดทน ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา แล้วก็ต้องพัฒนา
ศูนย์วิจัยให้เป็นสถาบันวิจัยที่ทันสมัย มีนักวิจัยเก่งมีคุณธรรม ที่ค้นพบ
ฟอสซิลชนิดใหม่ของไทยให้ระบือไกลทั่วโลก เพื่อเราจะได้มีที่ยืนบนฝั่ง
หลักการท�ำงานเหล่านี้ในหลวงทรงมีพระราชด�ำรัสให้พวกเรา
ชาวไทยฟังบ่อยครัง้ บางเรือ่ งเราไม่ทนั ได้คดิ แต่เมือ่ เราได้นำ� พระราชด�ำรัส
มาพิจารณาและลองปฏิบตั ิ เราจะพบว่าสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสอนนัน้ สามารถ
น�ำมาปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตและการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.วราวุธ สุธีธร ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา
จากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ประกาศนี ย บั ต ร Vertebrate
paleontology, University Paris VI และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบนั
เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ วิ จั ย และการศึ ก ษาบรรพชี วิ น วิ ท ยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และยังด�ำเนินภารกิจด้านการส�ำรวจ
ขุดค้น รวมถึงวิจัยด้านฟอสซิลในประเทศไทยต่อไป
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ในหลวงกับพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ
สมาธิ ธรรมศร
เมือ่ เอ่ยถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าคนไทยส่วนใหญ่คงจะนึกถึง
ภาพของพระราชาผู้เสด็จพระราชด�ำเนินไปตามท้องถิ่นทุรกันดารพร้อม
กับดินสอ สมุดบันทึก แผนที่ และกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์อย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหนือ่ ยย่อท้อ ส�ำหรับผูเ้ ขียนซึง่ เป็นเยาวชนคนรุน่ ใหม่ รูส้ กึ เสียดายที่
ไม่คอ่ ยได้มโี อกาสเห็นในหลวงของเราเสด็จพระราชด�ำเนินไปตามท้องถิน่
ต่างๆ มากนัก สิ่งที่คนรุ่นใหม่อย่างผู้เขียนท�ำได้คือติดตามชมภาพบันทึก
เก่าๆ ของพระองค์ตามสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
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คิดถึง
ในหลวง

เนื่องจากผู้เขียนเคยท�ำงานด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพมาก่อน จึงมักใช้เวลาว่างในการเที่ยวชมฝนดาวตกตามสถานที่
ต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางผ่านไป
บริเวณรอยต่อของต�ำบลป่าเมี่ยงและต�ำบลแม่โป่ง อ�ำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนพบคือถนนเล็กๆ สายหนึง่ ซึง่ ทอดยาวเข้าไปสู่
“พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ” ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้และแหล่งน�้ำอันสวยงาม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท างธรรมชาติ ดั ง กล่ า วคื อ “ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ” จากการสอบถามเจ้าหน้าที่
ของศูนย์ฯ ผูเ้ ขียนได้รบั ความรูว้ า่ ในอดีตพืน้ ทีแ่ ถบนีเ้ คยมีสภาพแวดล้อม
ที่เสื่อมโทรม ดินไม่เหมาะสมต่อการท�ำเกษตรกรรม ขาดความชุ่มชื้น
แห้งแล้ง มีไฟป่า และแหล่งน�้ำตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอเนื่องจากเป็น
ป่าเสื่อมโทรม จนกระทั่งวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ พระองค์ทรง
มีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การทดลองทาง
ธรรมชาติและเกษตรกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงพัฒนาให้กลายเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้และน�ำไป
ปฏิบัติเป็นอาชีพได้

ปริมาณ (volume) ความถี่ (frequency) และความเข้ม (intensity) ของ
ฝนเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่าง
มากในการบริหารจัดการน�้ำ โดยต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านอุทกวิทยา
และธรณีวทิ ยาร่วมด้วย เพือ่ วางแผนพัฒนาลุม่ น�ำ้ และแหล่งน�ำ้ ขนาดเล็ก
ในท้องถิน่ ตามความเหมาะสม ซึง่ ในทีน่ คี้ อื การใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม
อย่างอ่างเก็บน�้ำ ประตูระบายน�้ำ และฝายขนาดเล็ก เพื่อคืนความชุ่มชื้น
และเป็นแหล่งน�้ำให้กับพื้นที่
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ให้ ดี ข้ึ น ตาม
หลักการทางปฐพีวทิ ยา การศึกษาชนิดของสัตว์ปา่ และพรรณไม้ รวมไปถึง
การอนุรกั ษ์หน้าดินและการป้องกันไฟป่า ไม่เพียงเท่านัน้ ห้องทดลองแห่ง
นีย้ งั ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทีศ่ กึ ษาวิจยั เพือ่ “พัฒนาคุณภาพชีวติ ” ของชาวบ้าน
ในพื้นที่โดยการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการประมง
อีกด้วย หากมองในด้านการศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
ก็ไม่ต่างจากพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีชีวิต ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
และผูท้ สี่ นใจได้เข้าไปศึกษาหาความรูท้ างธรรมชาติและเรียนรูก้ ารใช้ชวี ติ
ของเกษตรกรอีกด้วย

ส�ำหรับผู้เขียนซึ่งได้รับการศึกษามาทางด้านฟิสิกส์ของพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม พบว่าสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือน “ห้องทดลอง” ที่ตั้ง
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพราะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ แห่งนี้
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างครบวงจร
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยาเรื่องพฤติกรรมของกลุ่มฝน
เนือ่ งจากฝนเป็นหยาดน�ำ้ ฟ้า (precipitation) ชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจากก้อนเมฆ
บนท้องฟ้าแล้วตกลงมาในรูปของของเหลว เมื่อเกิดฝนตกขึ้นที่ใด ผู้ที่
ศึกษาวิจัยต้องท�ำการบันทึกตัวแปรต่างๆ เช่น ช่วงเวลา (duration)

ในฐานะของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง ผู้เขียนพบว่าการได้
เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ผู้เขียนได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้
ได้เห็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่เรียบง่ายและสงบสุข ได้เห็นธรรมชาติ
อันน่ารื่นรมย์ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการได้เข้ามาสัมผัสสถานที่ที่เกิดจาก
สายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงที่ยังคงเฝ้าดูแลทุกข์สุขของปวงชน
ชาวไทยเรื่อยมา ผ่านโครงการในพระราชด�ำรินับพันโครงการที่ผู้เขียน
ไม่อาจเอ่ยชื่อได้หมด
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เกี่ยวกับผู้เขียน
สมาธิ ธรรมศร ส�ำเร็จการศึกษาด้านฟิสิกส์ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เคยเป็นนักวิชาการและนักท�ำสื่อการเรียนรู้ด้าน
ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ท้องฟ้าจ�ำลอง อ�ำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่
มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ในนิตยสาร Fusion magazine
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ และนิตยสาร Synchrotron
magazine สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ต้นไม้พยากรณ์ฝน
นพพร นนทภา
“ไม้ยางนาในประเทศไทย ได้ถกู ตัดฟันใช้สอยและท�ำเป็นสินค้ากันเป็น
จ�ำนวนมากขึน้ ทุกปี เป็นทีน่ า่ วิตกว่า หากมิได้บำ� รุงส่งเสริมและด�ำเนิน
การปลูกไม้ยางนาขึ้นแล้ว ปริมาณไม้ยางนาอาจจะลดน้อยลงไปทุกที
จึงควรที่จะได้มีการด�ำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกยางนา เพื่อจะ
ได้น�ำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ” (พระราชปรารภพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ จากหนังสือในส�ำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้เขียนอ่านพระราชปรารภของในหลวงอยู่ตลอด ตั้งแต่สมัยเป็น
นิสติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนส�ำเร็จการศึกษา และ
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คิดถึง
ในหลวง

ไปรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ทมี่ หาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยพืน้ ทีข่ อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กว้างใหญ่กว่า ๕,๙๐๐ ไร่ และมีป่าดั้งเดิมอยู่
มากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะนั้น และบางส่วนก็มีการปลูกเพิ่มเติม
หนึ่งในนั้นก็มียางนา เมื่อมารับราชการใหม่ๆ มหาวิทยาลัยยังไม่มีหอพัก
ให้ จึงไปสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาชายที่ ๖
หน้าหอพักมีต้นยางนาขนาดสามคนโอบอยู่สองต้น คงจะปลูกไว้
ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อต้นยางนาสองต้นนี้ออกผล ผู้เขียน
ก็เก็บมาเพาะ เพาะแบบเล่นๆ และแจกจ่ายให้กบั ผูท้ สี่ นใจน�ำไปปลูกเพือ่
เป็นการต่อยอดจากแนวพระราชด�ำริของในหลวง ต่อมานิสิตปริญญาโท
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประสานงานให้ช่วยเก็บเมล็ดยางนา
เพื่อท�ำการวิจัยด้านไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) กับยางนา เมื่อผลงาน
วิจัยเป็นที่น่าพอใจ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงว่าจ้างให้ผู้เขียนและ
ชาวบ้านช่วยเก็บเมล็ดยางนาจ�ำนวนมากเพือ่ น�ำไปเพาะและปลูกป่าพืน้ ฟู
ที่อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เมื่อผู้เขียนและชาวบ้านเก็บยางนามากๆ เราก็พบปัญหาหลาย
อย่าง หนึ่งในนั้นคือ การที่ต้องออกไปดูยางนาบ่อยๆ ว่าจะแก่ตอนไหน
ร่วงตอนไหน เพราะปกติหากมีลมฝนในช่วงที่ยางนาน่าจะแก่ เราก็พอ
จะคาดการณ์ได้ว่าต้นไหนจะร่วง บางครั้งเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีพายุฝน
หรือไม่ แต่เราต้องออกไปดู ยิ่งต้นยางนาที่อยู่ไกลๆ ก็ท�ำให้ต้องเสียค่า
ใช้จ่ายจ�ำนวนมาก

กลางเมษายน ทั้งๆ ที่เป็นต้นเดียวกัน และทุกครั้งที่ผลยางนาสองต้นนี้
ร่วงหล่นจะมีพายุฤดูร้อนเสมอ “หรือว่าต้นยางนาสองต้นนี้รู้ว่าวันไหน
พายุฝนจะมา” ผู้เขียนสันนิษฐานว่าอย่างนั้น
ในปีถัดมา ผู้เขียนจึงเริ่มเก็บข้อมูลอย่างจริงจัง โดยเพิ่มต้นไม้ที่
กระจายพันธุ์ด้วยพายุฝนทั้งหมดในวงศ์ยางนา (Dipterocarpaceae) ที่
พบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ มี ๙ ชนิด 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 เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ทึง่ มาก เมือ่ ผลการศึกษาบอกว่า ต้นไม้ในวงศ์ยางนา
รู้วันฝนตก โดยสามารถรู้ล่วงหน้าตามระยะเวลาตั้งแต่ดอกร่วงพรูจนถึง
วันที่ผลร่วง ทุกชนิดทุกต้นให้ข้อมูลที่แม่นย�ำไม่มีผิดเพี้ยนแม้แต่ต้นเดียว
ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้นไม้ในวงศ์ยางนาใช้ลมพายุฝนในการกระจาย
พันธุแ์ ละผลของเขาก็มชี วี ติ ทีส่ นั้ พวกเขาจึงต้องแก่ให้ตรงกับช่วงทีม่ พี ายุ
ฝน จากการศึกษาทัง้ ๙ ชนิด ท�ำให้ทราบหลักในการค�ำนวณวันฝนตกคือ
ให้เริ่มนับจากวันที่ดอกร่วงพรู แล้วปรับช่วงเวลา ±๕ วัน เนื่องจากในต้น
เดียวกันดอกร่วงไม่พร้อมกัน และก็ได้สูตรในการค�ำนวณวันฝนตกแยก
เป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

จุ ด เริ่ ม ต้ น ของทางออกของปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘
เมื่อผู้เขียนสังเกตเห็นว่า ในแต่ละปีผลของต้นยางนาหน้าหอพักชายที่ ๖
ที่เก็บมาเพาะนั้นร่วงไม่พร้อมกัน บางปีก็ร่วงกลางมีนาคม บางปีก็ร่วง

๑. กลุม่ ทีใ่ ช้เวลานับจากวันทีด่ อกร่วงพรูจนถึงวันผลร่วง ๙๐ วัน คือ
สกุล Dipterocarpus ได้แก่ ยางนา เหียง ยางกราด สูตรจึงเป็น ๙๐±๕ วัน
ล่าสุดทีผ่ เู้ ขียนค�ำนวณโดยมีตน้ แบบอยูใ่ นมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ เหียง
ที่บริเวณหมู่บ้านสีฐานเหนือ ตรงกับวันที่ ๔±๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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และฝนก็ได้ตกตั้งแต่วันที่ ๑-๕ ตุลาคม และครั้งต่อไปที่ผู้เขียนค�ำนวณ
ไว้คือ ๘±๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่รุนแรงและยาวที่สุดคือช่วง
๒๐ มกราคม–๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. กลุ่มที่ใช้เวลานับจากวันที่ดอกร่วงพรูจนถึงวันผลร่วง 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
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีเ่ ปรียบมิได้ทพี่ ระองค์ได้ให้แนวทาง
ในการอนุรักษ์ยางนา จนเป็นที่มาให้ผู้เขียนน�ำมาต่อยอดและขยายผล
จนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ปัจจุบันผู้เขียนไปดูต้นยางนาและต้นอื่นๆ
เพียงสองครั้งคือ วันที่ดอกร่วงพรูและวันที่ไปเก็บผลมาเพาะ ซึ่งไม่ต้อง
กังวลอะไรแล้ว พอถึงวันตามทีค่ ำ� นวณก็นำ� ชาวบ้านไปเก็บได้เลย นอกจาก
นี้การรู้วันฝนตกล่วงหน้าเป็นเวลานานหลายเดือนยังช่วยในการวางแผน
ป้องกันวาตภัยและวางแผนการปลูกพืชได้อีกด้วย
เกี่ยวกับผู้เขียน
นพพร นนทภา ปัจจุบนั เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำ� นาญการ สาขาวิชา
เภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และหัวหน้ากลุ่มปลูกป่าภาคประชาชน *ขุนดง* (เฟซบุ๊ก ขุนดง
พันธุ์ไม้ฟรี๒๔ชั่วโมง)
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ในหลวงกับการแก้ปัญหาดินเค็ม
ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน
ภาพที่คุ้นชินตาทุกวันในข่าวภาคค�่ำเมื่อสมัยผู้เขียนยังเป็นเด็กและมี
โทรทัศน์เพียง ๔ ช่อง คือ การเห็นในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานตามที่
ต่างๆ โดยห้องทรงงานของพระองค์คือพื้นที่ที่มีปัญหาทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย ในทุกทีท่ เี่ สด็จพระราชด�ำเนินไป จะทรงมีแผนที่ กล้องถ่ายรูป
และข้าราชบริพารที่คุ้นหน้าคุ้นตาตามเสด็จเสมอ
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คิดถึง
ในหลวง

ภาพทีพ่ ระองค์ทรงมีพระราชด�ำรัสกับราษฎร ทรงซักถามถึงปัญหา
และหาข้อมูล เพื่อหาวิธีแก้ไข เป็นภาพที่ผู้เขียนเกิดค�ำถามในใจ สงสัย
แบบเด็กๆ ว่า ท�ำไมพระมหากษัตริย์ไม่ทรงประทับอยู่ในวังเฉยๆ ท�ำไม
จะต้องเหน็ดเหนื่อยเสด็จพระราชด�ำเนินไปตามที่ต่างๆ หรือท�ำไมไม่
เสด็จพระราชด�ำเนินไปในที่ที่รถเข้าถึงได้ ท�ำไมจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปใน
ที่ที่ล�ำบากด้วย เพราะแม้แต่ตัวเราที่เป็นเด็ก มีก�ำลังพอจะเดินไปไหน
มาไหน ยังไม่มีความคิดที่อยากจะไปในที่ทุรกันดารเช่นที่ในหลวงเสด็จ
พระราชด�ำเนิน
แต่เมื่อโตขึน้ จึงเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงท�ำนั้น ก็เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ทรงแบ่งแยกว่าจะพระราชทานความ
ช่วยเหลือเฉพาะคนไทยเท่านัน้ ผูค้ นทุกเชือ้ ชาติทอี่ าศัยแผ่นดินไทยอยูน่ นั้
ทรงให้ความเมตตา ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น จากการติดตามศึกษา
พระราชกรณียกิจของในหลวง ท�ำให้ทราบถึงพระราชปณิธานในการ
ทรงงานคือ “ขอให้ประชาชนมีอยู่มีกินอย่างพอเพียง จากนั้นจะพัฒนา
อะไรก็จะท�ำได้ง่าย เพราะเมื่อคนเราท้องอิ่มแล้วก็จะมีความคิดในการ
ท�ำเรื่องดีๆ เพื่อสังคมต่อไป”
พระราชกรณียกิจที่ทรงเน้นย�้ำคือเรื่อง “ดินและน�้ำ” เพราะเป็น
เรื่องของการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่
ใช้ชีวิตอิงอยู่กับการเกษตร อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกประเทศหนึ่งในโลก ดังนั้นถ้าหากยึดอาชีพ
ท�ำการเกษตรและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ก็จะไม่มีวันล�ำบากอย่าง
แน่นอน แม้ทรัพยากรจะมีเพียงพอ แต่หากเราใช้อย่างไม่รู้คุณค่าและไม่
รักษา แต่กลับลงมือท�ำลายทรัพยากรเหล่านั้น เราก็อาจจะไม่เหลืออะไร
ไว้ให้ใช้ต่อไปในอนาคต
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ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาดินเค็มในภาคอีสาน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
มายาวนานหลายทศวรรษ สาเหตุหลักของปัญหาดินเค็มในภาคอีสาน
คือ ชั้นหินที่อยู่ใต้ดินนั้นเป็นหินเกลือที่เกิดจากทะเลในอดีตหลายล้านปี
มาแล้ว และมีการยกตัวขึ้นเป็นภูเขาอย่างที่เห็นในปัจจุบัน จึงท�ำให้ดินที่
สลายตัวมาจากหินเกลือนัน้ มีความเค็ม แต่ในอดีตพืน้ ทีเ่ หล่านีถ้ กู ปกคลุม
ไปด้วยไม้ป่าที่มีรากหยั่งลึก ท�ำให้เกลือยังสะสมอยู่ใต้ดิน แต่เมื่อมีการ
เปลีย่ นพืน้ ทีป่ า่ เป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ซึง่ พืชทีป่ ลูกนัน้ มีระบบรากทีต่ นื้ กว่า
ไม้ป่า ท�ำให้เกลือขึ้นมาอยู่ที่ผิวหน้าดิน จนในที่สุดไม่มีพืชใดสามารถทน
ความเค็มได้ จึงไม่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้อีกต่อไป พื้นที่จึงกลาย
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า
สาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้พื้นที่ดินเค็มในภาคอีสาน ขยาย
ออกไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วก็คอื การท�ำนาเกลือ โดยการอัดน�ำ้ ลง
ไปในชั้นหินและสูบน�้ำเค็มขึ้นมาต้ม หรือตากไว้เพื่อให้ได้เกลือ แม้ว่าใน
ปัจจุบนั จะมีกฎหมายให้ยกเลิกการท�ำนาเกลือในภาคอีสานแล้ว แต่ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได้แพร่ขยายไปเกินกว่าจะควบคุมได้ ส่งผลให้ดินเค็มใน
ภาคอีสานขณะนีม้ พี นื้ ทีม่ ากกว่า ๑๗ ล้านไร่ ก่อให้เกิดปัญหาทีข่ าดแคลน
ที่ดินท�ำกินและเกษตรกรขาดรายได้
อย่างไรก็ตามปัญหานี้ก็ไม่ได้รอดพ้นไปจากสายพระเนตรของ
ในหลวงที่ทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้งโครงการสาธิตการปลูกพืชในพื้นที่
ดินเค็ม ต�ำบลตาจัน่ อ�ำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย
มีราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจ�ำนวนประมาณ ๒๔ ไร่ จนถึงปัจจุบัน
พื้นที่นี้ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมทดลองปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร ได้แก่ การปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ซึ่ง
ทนเค็มและทนแล้ง การปลูกมะพร้าวน�้ำหอม กล้วย ฝรั่ง อ้อย การขุดบ่อ
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คิดถึง
ในหลวง

เลี้ยงปลานิล และการเลี้ยงสุกร วัว เป็ดเทศ และไก่พันธุ์พื้นบ้าน ซึ่ง
สามารถสร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ทางโครงการยังเปิดพื้นที่
ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผูส้ นใจ ได้เข้ามาเยีย่ มชมเพือ่ เรียนรู้
เกี่ยวกับการด�ำเนินการภายในโครงการ
ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาโครงการนี้ด้วยตัวเอง นอกจาก
จะได้รับความรู้กลับมา ยังได้รับพันธุ์ฝรั่งทนเค็มกลับมาปลูกที่บ้าน และ
ได้รบั ผลฝรัง่ ไร้เมล็ดเป็นของฝากอีกด้วย แต่นอกเหนือจากความรูแ้ ละของ
ฝากทีไ่ ด้รบั แล้ว ผูเ้ ขียนได้รบั ความอิม่ ใจ อุน่ ใจทีไ่ ด้เกิดมาใต้รม่ พระบารมี
ได้อาศัยในประเทศที่มีในหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริง และ
พร้อมทีจ่ ะช่วยแก้ปญ
ั หาต่างๆ หากใครมีพนื้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาดินเค็ม จะน้อมน�ำ
แนวทางของโครงการนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน ก็จะเป็นประโยชน์มาก
ทีเดียว
แม้ว่าปัญหาดินเค็มในภาคอีสานจะยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดได้
ในปัจจุบัน แต่ด้วยโครงการที่มีอยู่ รวมไปถึงมีผู้ที่ก�ำลังศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาดินเค็ม ในอนาคตพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสานอาจจะลดลง
หรือหมดไป ด้วยความพยายามของทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อ
สานต่อเจตนารมณ์ของในหลวงทีท่ รงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนของ
พระองค์อยู่ดี กินดี มีความพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้

มาให้คณะผู้ท�ำงาน เพื่อให้งานทั้งหลายนั้นประสบผลส�ำเร็จดังที่ตั้งใจไว้
อย่างแน่นอน
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.นิ ส า เหล็ กสู ง เนิ น ปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ชา
ชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท�ำงานสอนและวิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของไม้ป่าภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ดินเค็ม สภาพแห้งแล้ง
น�้ ำ ท่ ว ม หรื อ ภายใต้ ส ภาพร่ ม เงา ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจาก
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญา
ตรี แ ละโท และได้ รั บ พระราชทานทุ น มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล
แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ไปศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่สหรัฐอเมริกา

ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ ผู้ท�ำงานสอนและวิจัยเกี่ยวเนื่องกับการ
เจริญเติบโตของไม้ป่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นดินเค็ม
ขอตั้ ง ปณิ ธ านสานต่ อ งานทางด้ า นการปรั บ ปรุ ง ฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม นี้
ต่อไป เพือ่ ช่วยแก้ปญ
ั หาให้กบั ประชาชน เพราะเชือ่ ว่าพระองค์กำ� ลังทอด
พระเนตรการท�ำงานของเราอยู่จากที่ใดที่หนึ่ง และพระราชทานก�ำลังใจ
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จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่รับ
น�้ำที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
เมื่อปีมหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ สิ่งที่
ผู้เขียนพบคือ แม่น�้ำล�ำคลองบางส่วน
ถูกกัดเซาะจากกระแสน�้ำ ท�ำให้ดินริม
ตลิ่งบางส่วนพังทลายลงมา และส่งผล
กระทบต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านริม
ฝั่งคลอง

ต้นหญ้าของพระราชา
สมาธิ ธรรมศร
ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลจากพายุฤดูร้อน และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน เป็น
สัญญาณบ่งบอกว่าฤดูฝนก�ำลังย่างก้าวเข้ามา สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน
ของทุกปีมักจะเป็นปัญหาน�้ำท่วมและดินถล่มซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้
กับพี่น้องชาวไทยในหลายๆ จังหวัด
ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่ส�ำรวจปัญหา
น�้ำท่วมและดินถล่มบริเวณลุ่มน�้ำป่าสัก ต�ำบลบ้านครัว อ�ำเภอบ้านหมอ
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ดิ น ถล่ ม (land slide) เป็ น
ปรากฏการณ์หรือภัยธรรมชาติอย่าง
หนึ่งซึ่งเกิดจากมวลดินเกิดการเคลื่อน
ตั ว จากที่ สู ง ลงสู ่ ที่ ต�่ ำ ภายใต้ อิ ท ธิ พ ล
ของแรงโน้มถ่วง ประเทศไทยของเรา
มักเกิดดินถล่มในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า
๓๐ องศา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขา นอกจากนีบ้ ริเวณแม่นำ�้ ทีม่ คี วามคดโค้ง
(meandering river) ดินริมตลิ่งสามารถถูกน�้ำกัดเซาะให้พังถล่มลงมา
ได้เช่นกัน
การแก้ปัญหาดินถล่มทางวิศวกรรมมีหลากหลายรูปแบบ เช่น
ท�ำการถมดินแล้วบดอัดดินให้แน่นเพื่อปรับความลาดชันให้เหมาะสม
ใช้ก�ำแพงกันดินป้องกันดินไหล หรือสร้างเขื่อนริมตลิ่ง วิศวกรจะต้อง
ค�ำนึงถึงค่าปัจจัยความปลอดภัย (factor of safety) ซึง่ หาได้จากสัดส่วน
ระหว่างแรงต้านทานการเคลื่อนตัวของดิน กับแรงกระท�ำที่ท�ำให้ดินเกิด
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การเคลือ่ นตัว อย่างไรก็ตาม การแก้ปญ
ั หาดินถล่มในทางปฏิบตั ติ อ้ งใช้เงิน
จ�ำนวนมากพอสมควร ระหว่างที่ผู้เขียนก�ำลังพิจารณาหาทางแก้ปัญหา
ด้วยงบประมาณอันจ�ำกัดอยู่นั้นเอง ผู้เขียนก็นึกย้อนไปถึงโครงการใน
พระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีชื่อว่า “โครงการหญ้าแฝก” ซึ่ง
ครูของผู้เขียนเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยผู้เขียนเป็นนักเรียน
หญ้าแฝก หรือ vetiver grass เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูล
หญ้า พบได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมี
พระราชด�ำริให้น�ำหญ้าแฝกเหล่านี้มาใช้บรรเทาปัญหาการกัดเซาะ
และพังทลายของหน้าดิน เนื่องจากหญ้าแฝกมีลักษณะเด่นคือ มีใบ
เรียวเล็กยาว ขึ้นเป็นกอหนา มีระบบรากในแนวดิ่ง (vertical root)
ที่แข็งแรง สามารถหยั่งลึกลงดินได้ ๑-๓ เมตร เมื่อมีน�้ำไหลผ่านบริเวณ
ที่ปลูกหญ้าแฝก ความเร็วของน�้ำจะลดลง เพราะเสียดสีกับกอใบและ
รากที่ยึดหน้าดินไว้ จะท�ำให้หน้าดินแข็งแรงไม่ถูกกัดเซาะ หรือพังทลาย
ได้ง่ายนั่นเอง
ผู้เขียนได้น้อมน�ำโครงการหญ้าแฝกของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้
แก้ปัญหาดินถล่มในพื้นที่ฯ ด้วยการใช้ดินซีแล็คหรือดินดานซึ่งมีราคา
ถูก มีคุณสมบัติในการบดอัด (compaction) มีเนื้อดินแห้ง และปะปน
ไปด้วยกรวดหินเพือ่ ใช้เป็นฐานทีม่ คี วามมัน่ คงแข็งแรง ด้านบนถมทับด้วย
ดินด�ำซึง่ อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารสูง เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
ท�ำการปรับความชันของดินให้มคี า่ ไม่เกิน ๓๐ องศา พร้อมกับไล่ระดับเป็น
ขั้นบันไดเพื่อให้ง่ายต่อการเดินขึ้นและลง จากนั้นจึงปลูกหญ้าแฝกเรียง
เป็นแถวตามขั้นบันได โดยแต่ละต้นปลูกห่างกันไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
วิธีการนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน้าดิน และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ
ดินได้ในเวลาเดียวกัน
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หญ้าแฝกไม่ได้มปี ระโยชน์ในการอนุรกั ษ์หน้าดินเท่านัน้ ใบของหญ้า
แฝกที่โตและสูงขึ้น สามารถน�ำมาใช้มุงหลังคา ท�ำกระดาษ ท�ำเชือก ท�ำ
เสื่อ ท�ำปุ๋ย ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน เพาะเห็ด และอาหารสัตว์ นอกจากนี้ราก
ของหญ้าแฝกบางสายพันธุย์ งั มีกลิน่ หอม น�ำไปท�ำน�ำ้ มันหอมระเหย สร้าง
รายได้เสริมให้กับผู้ปลูกได้อีกด้วย เห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรง
เลือกใช้วธิ ที างธรรมชาติในการแก้ปญ
ั หาดินทางวิศวกรรม หรือทีเ่ รียกว่า
ชีววิศวกรรมปฐพี (soil bioengineering) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติ
ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี
เกี่ยวกับผู้เขียน
สมาธิ ธรรมศร ส�ำเร็จการศึกษาด้านฟิสิกส์ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เคยเป็นนักวิชาการและนักท�ำสื่อการเรียนรู้ด้าน
ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ที่ท้องฟ้าจ�ำลอง อ�ำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่
มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ในนิตยสาร Fusion magazine
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ และนิตยสาร Synchrotron
magazine สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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ติดเชื้อทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีโรคติดต่อเรื้อรังอันเป็นที่รังเกียจของผู้คนใน
สังคม และหนึ่งในโรคร้ายนั้นก็คือ โรคเรื้อน
เมื่อหวนนึกถึงตอนผู้เขียนยังเป็นเด็ก ในชุมชนละแวกที่อาศัยอยู่
มีหญิงชราคนหนึ่งที่เคยเป็นโรคเรื้อน แม้ว่าจะหายจากโรคแล้วแต่ก็มี
รอยโรคปรากฏอยู่ ผู้เขียนได้ยินค�ำพูดและได้เห็นท่าทีของผู้คนที่ปฏิบัติ
ต่อหญิงชราคนนั้นแล้ว ในบางครั้งก็รู้สึกสงสารและเห็นใจหญิงชราเป็น
อย่างยิ่ง แต่ตามประสาเด็กก็กลัวที่จะเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วย แต่แม่ของ
ผูเ้ ขียนกลับพูดคุยกับเขาอย่างเป็นกันเอง และยังเข้าไปในบ้านของเขาซึง่ มี
ลูกสาวเป็นช่างท�ำผม .... ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยบอกแม่ว่า อยากให้แม่ไปท�ำ
ผมร้านอืน่ เพราะกลัวว่าแม่จะติดโรคได้ แต่แม่กลับตอบว่า ไม่ตดิ โรคจาก
เขาหรอก เพราะเขาหายจากโรคแล้ว และนั่นก็พลอยท�ำให้ในเวลาต่อมา
ผู้เขียนจึงกล้าที่จะวิ่งเข้าออกบ้านของหญิงชราคนดังกล่าว

ธ ทรงเป็น “ในหลวง” ของเรา
ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล

กระทัง่ ผูเ้ ขียนเติบโตขึน้ มา จนมาวันหนึง่ ทีไ่ ด้รบั รูว้ า่ มีบคุ คลอีกท่าน
หนึง่ ทีไ่ ม่เพียงไม่รงั เกียจผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ น แต่ยงั ห่วงใย ดูแล และหาวิธเี ยียวยา
รักษาผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจมาโดยตลอด และท่านผู้
นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น หากแต่เป็นในหลวงของเรา

ย้อนไปในอดีต ช่วงต้นรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในช่วงเวลานั้น
การสาธารณสุขของบ้านเรายังล้าหลังและขาดประสิทธิภาพ ในขณะ
ที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังยากจนและขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ท�ำให้เกิดโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชนที่อยู่ตาม
พืน้ ทีต่ า่ งๆ มากมาย ยิง่ ในต่างจังหวัดทีห่ า่ งไกลความเจริญด้วยแล้ว โอกาส
ที่ประชาชนจะเข้าถึงการรักษาก็น้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย ท�ำให้ผู้ป่วย
ต้องเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทว่าไม่ใช่เพียงแค่โรค

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสนพระทัยในโครงการควบคุมและ
บ�ำบัดโรคเรือ้ นของกระทรวงสาธารณสุข และได้ทรงรับไว้เป็นโครงการใน
พระราชด�ำริ ทรงมีพระราชด�ำริให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งปราบปราม
โรคเรื้อนให้หมดไปจากสังคมไทย พระองค์ได้พระราชทุนทรัพย์ของ
มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ลจ� ำ นวนหนึ่ ง เพื่ อ เป็ น ทุ น เริ่ ม แรกแก่ ก ระทรวง
สาธารณสุข เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคลากรและให้มีการ
ศึกษาวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจัง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชด�ำริ
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ให้ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วย พร้อมทั้งสนับสนุนให้ส่งเสริมอาชีพแก่
ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยที่หายจากโรคสามารถกลับเข้าสู่สังคม และสามารถ
ท�ำมาหากินเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปได้ นับได้ว่าทรงเอาพระทัย
ใส่ในเรื่องการรักษาพยาบาล และให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนอย่างครบ
วงจรและเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง
ความรูส้ กึ แรกทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ได้รบั รูเ้ รือ่ งราวเหล่านี้ คือ รูส้ กึ ประหลาด
ใจและตื้นตันใจ เพราะไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น โรค
ร้ายอันเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไป แต่ในหลวงทรงมีพระเมตตารับมา
ดูแลอย่างจริงจัง อีกทัง้ ความทรงจ�ำจากภาพข่าวทีเ่ คยเห็น ในหลวงทรงมี
พระราชปฏิสนั ถารกับผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นอย่างใกล้ชดิ โดยไม่ทรงถือพระองค์
เลยแม้แต่น้อย ยิ่งท�ำให้ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่
พระองค์ทรงมีให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยแท้จริง ถ้าหากในวันนั้น
พระองค์ไม่ได้ทรงเอาพระทัยใส่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะมีใคร
ที่เหลียวแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ แล้วผู้ป่วยโรคเรื้อนจะมีชีวิตอยู่เช่นไร นอกจาก
ทุกข์ทางกายแล้วผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องเกิดทุกข์ทางใจอีกมากสักเพียงใด
และจะมีประชาชนอีกมากมายแค่ไหนที่ป่วยด้วยโรคนี้ *
อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว นอกจากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงมี แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ย
โรคเรื้อนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในช่วงต้นรัชสมัยของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เน้นทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขไว้อย่างมากมาย เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นว่า ประชาชนเป็น
ทรัพยากรที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติบ้านเมือง หากประชาชนมี
สุขภาพเสือ่ มโทรมก็ไม่อาจท�ำกิจการงานใดๆ ให้กา้ วหน้าได้ ประเทศชาติ
ก็ไม่สามารถเจริญรุ่งเรือง พระองค์จึงทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องการดูแล
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รักษาสุขภาพ และการให้ความรูด้ า้ นสุขอนามัยแก่ประชาชนอย่างจริงจัง
จะเห็นได้จากในยามที่เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานไปยังสถาน
ที่ใดก็ตาม ก็จะทรงโปรดให้มีคณะแพทย์ติดตามเสด็จไปด้วย เพื่อช่วย
ตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย นอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงมี
พระราชด�ำริแก่หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขไว้มากมาย
ตัวอย่างเช่น ทรงมีพระราชด�ำริให้ผลิตน�้ำเกลือขึ้นใช้เองภายในประเทศ
ให้นำ� วัคซีนมาใช้เพือ่ ป้องกันโรค ให้มกี ารจัดหายาฆ่าเชือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จากต่างประเทศเข้ามาใช้ จากการที่พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงท�ำให้โรค
ติดเชือ้ ส�ำคัญๆ ทีเ่ คยคร่าชีวติ ผูค้ น อย่างเช่น โปลิโอ คอตีบ ไอกรน วัณโรค
ค่อยๆ ลดน้อยลง จากที่เคยเป็นโรคร้ายรุนแรงที่หมดทางรักษา กลายมา
เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ รักษาหายได้ และหายไปจากสังคมไทยได้
ในที่สุด
เมื่อได้ยินค�ำว่า “ราชประชาสมาสัย” ผู้เขียนจะค�ำนึงถึงพระราช
กรณียกิจทางด้านสาธารณสุขดังที่เขียนไว้ข้างต้น – จะมีที่ใดบนโลกใบ
นี้ที่พระราชาและประชาชนพึ่งพาอาศัยกัน หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ได้เช่นนี้ – เมื่อนึกขึ้นมาเช่นนี้ทีไร ผู้เขียนก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็น
คนไทยบนแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ และจะต้องพูดกับตัวเอง
เสมอว่า นี่คือ “ในหลวงของเรา” ไม่ใช่เพียงแค่ “ในหลวง” แต่ทรงเป็น
“ในหลวงของเรา” ในหลวงในชีวติ จริงของเรา ผูซ้ งึ่ ทรงเป็นแบบอย่างแห่ง
ความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์โดยแท้
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*ปัจจุบนั นี้ สถานการณ์โรคเรือ้ นมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และไม่ได้
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงดังเช่นแต่ก่อน บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการรักษาพยาบาลมากขึน้ ท�ำให้การรักษาพยาบาลและดูแล
ผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกด้านชีวเคมีจาก The Ohio State University สหรัฐอเมริกา
ด้วยทุนรัฐบาลไทย และได้กลับมารับใช้ประเทศในฐานะนักวิจัย
ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ
ไบโอเทค ปัจจุบันท�ำงานวิจัยด้านโรคติดเชื้อ โดยมุ่งเน้นการ
ศึ ก ษาเรื่ อ งกลไกการดื้ อ ยาและการก่ อ โรคของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์
ตลอดจนงานวิ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรค

พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
ความช่างสังเกตเป็นนิสัยพื้นฐานของนักวิทยาศาสตร์ โครงการตาม
พระราชด�ำริต่างๆ มักมีที่มาจากพระราชจริยวัตรช่างสังเกตนี้ เช่น
โครงการฝนหลวง เกิดจากการที่ในหลวงเสด็จพระราชด�ำเนินไปเยี่ยม
ราษฎรทางภาคอีสานในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และทรงเห็นว่าแม้บนท้องฟ้ามี
- 72 -

- 73 -

นักวิทย์

คิดถึง
ในหลวง

เมฆจ�ำนวนมาก แต่เมฆเหล่านั้นก็ไม่ตกลงมาเป็นฝน จึงมีพระราชด�ำริ
เรื่องวิธีแก้ไขความแห้งแล้งนี้ โดยจัดตั้งเป็น “โครงการค้นคว้าทดลอง
การท�ำฝนเทียม” มี ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้รับสนองพระราชด�ำริ
ในการค้นคว้าทดลอง
โครงการแก้มลิง เป็นการบริหารจัดการน�ำ้ ในฤดูนำ�้ หลาก เพือ่ ป้องกัน
และบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมซ�้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเล โดยการระบาย
น�้ำที่ไหลบ่ามาในปริมาณมากไปเก็บในพื้นที่พักน�้ำ รอจนระดับน�้ำทะเล
ลดลง แล้วจึงค่อยระบายน�้ำจากที่พักน�้ำลงไปในทะเล แนวพระราชด�ำริ
เรื่องโครงการแก้มลิงนี้ ในหลวงได้ทรงอธิบายไว้ว่า
“….ลิงโดยทัว่ ไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปาก
เคี้ยวๆ แล้วเอาไปเก็บที่แก้ม จะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบ
ทัง้ หวี แล้วน�ำออกมาเคีย้ วและกลืนกินเข้าไปภายหลัง การน�ำเอากล้วยหรือ
อาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้มก่อนการกลืนนี้ เป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่
จะน�ำมาใช้ในการระบายน�้ำท่วมออกจากพื้นที่น�้ำท่วมขังบริเวณทิศ
ตะวันออกและตะวันตกของเจ้าพระยา….”
จะเห็นว่าโครงการแก้มลิงสะท้อนพระราชจริยวัตรช่างสังเกต ซึง่ น�ำ
มาประยุกต์ในบริบทอื่นได้อย่างน่าทึ่ง

เล่าพระราชทานเกี่ยวกับสมเด็จย่า ท่านสอนให้รู้จักการค้นคว้า และ
ท่านเองก็ค้นคว้าด้วย สมเด็จย่าเล่าว่าเมื่อลูกอยากรู้อะไร ก็พยายามที่
จะป้อนให้ได้ จึงไปซื้อสารานุกรมมา ได้ค้นคว้ากันทั้งครอบครัว พอมาใน
ตอนหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชด�ำริทจี่ ะมีสารานุกรมใน
ลักษณะนั้นให้คนไทย…” (หน้า ๖๕ และ ๖๗)
สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้จ�ำเป็นต้องน�ำความคิด
ไปลงมือปฏิบตั ิ ในหลวงทรงเป็นนักปฏิบตั ิ ลงมือท�ำจริงด้วยพระองค์เอง
ตัวอย่างมีให้เห็นมากมาย เช่น การที่ทรงใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในพระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐานเป็นที่ตั้งของโครงการส่วนพระองค์ เพื่อจ�ำลองความ
เป็นอยูแ่ ละการประกอบอาชีพของเกษตรกรมาไว้ในบริเวณทีป่ ระทับ และ
ทรงทดลองวิธีแก้ปัญหาต่างๆ
ในหนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ หัวข้อ “ช่าง” หน้า ๑๐๘ ระบุว่า
“ในหลวงโปรดงานช่างมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อพระชนมพรรษา
เพียง ๑๐ พรรษา ทรงต่อวิทยุฟังเอง ทรงแก้จักรเย็บผ้าที่เสียให้กลับมา
ใช้งานได้ใหม่ ทรงทดลองใช้เส้นลวดทองแดงเป็นสายไฟเส้นเดียวต่อเข้า
รถไฟฟ้าของเล่น ต่อมาก็ทรงต่อเรือรบและเรือจ�ำลองด้วยไม้”
ในหนังสือเล่มดังกล่าว หน้า ๑๐๙ ระบุวา่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ทรงกล่าวในบทพระราชทานสัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ว่า

ในหลวงทรงสนพระราชหฤทัยในความรู้หลายแขนง ทรงเป็น
นักคิดนักค้นคว้า พระราชจริยวัตรนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูของ
สมเด็จพระราชชนนี ในหนังสือ ดุจดวงตะวัน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ ระบุว่า “ประการต่อไปที่จะกล่าวคือเรื่อง
สารานุกรมส�ำหรับเยาวชน อันนี้ก็เป็นเรื่องโฆษณา เรื่องนี้ว่ากันจริงๆ
แล้วที่มาบรรยายในวันนี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ท่านต้องการให้ท�ำด้วยตัวเอง ไม่ใช่มีบุญ พอท�ำอะไรมีคนมาช่วย
ตลอดเวลา เพราะท่านเอง ท่านท�ำทุกอย่างด้วยมือ ท่านบอกว่า คนเป็น
ช่าง ช่างหมายถึงงานท�ำด้วยมือทั้งหลายแหล่ ซึ่งการท�ำอะไรด้วยมือได้
ไม่ใช่หมายความว่า มือท�ำเอง มันมาจากสมอง สมองสั่งให้มือท�ำจึงจะ
ท�ำได้ งานช่างคืองานทีผ่ นวกกันระหว่างสมองกับมือ เพราะฉะนัน้ ต้องท�ำ
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เองขีดเอง ลูบคล�ำมันไป แล้วมันจะได้จากมือที่ลูบคล�ำ จากตาที่ดู ย้อน
กลับมา”
ในหลวงทรงเป็นครูที่ดี ในหนังสือ ดุจดวงตะวัน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ทรงเล่าพระราชทานไว้ว่า
“ตัวอย่างความเป็นครูของท่านที่เป็นประสบการณ์ คือ ในการ
เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐานโดยทางรถยนต์ เมื่อข้าพเจ้ามีอายุ
ได้ประมาณ ๗-๘ ปี และได้โดยเสด็จในรถด้วย ก็มักจะทรงสอนข้าพเจ้า
และพี่ๆ ให้รู้จักวิธีการค�ำนวณเวลาจากระยะทางและความเร็ว สภาพ
ภูมปิ ระเทศทีเ่ ห็น ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะทรงสอนให้รจู้ กั ดาวต่างๆ ใน
ท้องฟ้า
“วันหนึง่ เมือ่ ข้าพเจ้าแกล้งถามคนทีอ่ ยูด่ ว้ ยว่า ข้าวในกระสอบหนึง่
มีกเี่ ม็ด ไม่มใี ครตอบ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็โปรด
เกล้าฯ ให้ไปเอาข้าวสารมาลิตรหนึ่ง ทรงให้ข้าพเจ้าตกลงใจยอมรับว่า
ค่าที่ได้จะเป็นค่าโดยประมาณ และให้เอาถ้วยตะไลเล็กๆ ตักข้าวตวงดู
ว่า ข้าวลิตรหนึ่งเป็นกี่ถ้วยตะไล แล้วนับเม็ดข้าวในถ้วยตะไลนั้น ได้แล้ว
เอาจ�ำนวนเม็ดคูณจ�ำนวณถ้วยได้เป็นจ�ำนวนเม็ดข้าวในลิตร แล้วคูณขึ้น
ไปก็เป็นจ�ำนวนลิตรในถัง จ�ำนวนถังในกระสอบ ก็จะได้จ�ำนวนเม็ดข้าว
ในกระสอบ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกทีข่ า้ พเจ้ารูจ้ กั จ�ำนวนโดยประมาณ” (หน้า
๔๕-๔๘)
นอกจากนี้ “เมือ่ เรียนภูมศิ าสตร์ แทนการท่องหนังสืออย่างเดียว ก็
ทรงส่งเสริมให้ดูสภาพต่างๆ จากของจริงเทียบกับแผนที่ แม้แต่เมฆก็ไม่
ได้ให้ท่องแต่เพียงชื่อในหนังสือเท่านั้น ทรงสอนให้ดูเมฆจริงๆ ทีเดียว”
(หน้า ๕๓)
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มีข้อสังเกตว่าพระองค์ยังมักจะทรงใช้ค�ำศัพท์ง่ายๆ เช่น “ทฤษฎี
ใหม่” “แก้มลิง” “แกล้งดิน” ตลอดจนการเล่นค�ำที่แฝงอารมณ์ขัน
เช่น (โครงการ) “ชั่งหัวมัน” เป็นต้น ส�ำหรับผู้เขียนแล้ว รู้สึกประทับ
ใจเป็นพิเศษกับค�ำว่า “เมฆอุ่น” และ “เมฆเย็น” ในโครงการฝนหลวง
เนื่องจากสะท้อนความลุ่มลึกในความรู้ความเข้าใจเรื่องน�้ำในเมฆของ
พระองค์เป็นอย่างดี (“เมฆอุ่น” คือเมฆซึ่งประกอบด้วยหยดน�้ำธรรมดา
ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาเซลเซียส ส่วน “เมฆเย็น” คือเมฆซึ่ง
ประกอบด้วยหยดน�้ำเย็นยิ่งยวด หรือ supercooled water droplets
ซึ่งเป็นหยดน�้ำที่แม้ว่ามีอุณหภูมิต�่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส แต่ยังคง
สถานะเป็นของเหลว)
สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ การรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง ประเด็นนีเ้ ห็นได้อย่างแจ่มชัดจาก
เรื่อง “ช่วยกันเขียนดู” ในหนังสือ ร้อยเรื่องในรอยจ�ำ หน้า ๑๒๓-๑๒๔
สรุปได้ดังนี้
นายโชดก วีรธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่ง
ในหลวงทรงมีพระราชประสงค์จะส่งน�้ำจากภูเขาที่อ�ำเภอปัวมาที่ศูนย์
อพยพบ้านป่ากลาง ฝ่ายเจ้าหน้าที่แหล่งน�้ำได้ท�ำพิมพ์เขียวถวาย เป็น
โครงการทีใ่ ช้เงินประมาณ ๘๐ ล้านบาท รวม ๒ จุด เมือ่ รับสัง่ ถามนายโชดก
ว่าอย่างนี้เหมาะสมไหม นายโชดกได้พิจารณาแล้วกราบบังคมทูลว่า
“ถ้าหากฝนฟ้าไม่ตกบนภูเขาแล้ว ฝายเพื่อส่งน�้ำที่จะใช้ไฟฟ้านั้นก็คง
ท�ำงานไม่ได้” และถวายความเห็นแย้งว่า “ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าไม่
เห็นด้วยเกล้าฯ”
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เมือ่ ในหลวงรับสัง่ ถามว่าท�ำไม นายโชดกจึงกราบบังคมทูลว่า “อาจ
จะสิ้นเปลืองเกินไป ๓๐ บวก ๕๐ ล้าน รวมเป็น ๘๐ ล้าน ข้าพระพุทธเจ้า
คิดว่าน่าจะท�ำฝายเตี้ยๆ พอให้มีน�้ำขังอยู่ แล้วก็ท�ำท่อต่อท่อเหล็กข้าม
ภูเขา แม้ว่าจะยาวตั้ง ๑๐ กิโลเมตร ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าน�้ำนี่คงจะมา
ถึงหมู่บ้านป่ากลางได้”
ในหลวงทรงมีรับสั่งถามว่า “ผู้ว่าฯ เรียนจบวิศวะหรือ ผู้ว่าฯ รู้เรื่อง
เกีย่ วกับการส่งน�ำ้ หรือ” นายโชดกจึงถวายความเห็นว่า “ข้าพระพุทธเจ้า
ไม่เคยเรียนวิศวะ แต่ขา้ พระพุทธเจ้าเคยเห็นพวกชาวเขาหรือชาวบ้านต่อ
น�ำ้ จากน�ำ้ ตก จากล�ำธาร จากภูเขายาว ๗-๘ กิโลเมตร ด้วยไม้ไผ่ผา่ ซีก น�ำ้
มาก็มาบ้าง หกเรีย่ ราดตลอดทาง แต่ยงั ถึงหมูบ่ า้ น เขาเป็นชาวเขา เขายัง
ท�ำได้ แต่เรามีเงิน มีของ มีความคิด การทีเ่ ราจะเปลีย่ นจากโครงการใหญ่
๘๐ ล้าน มาส่งน�ำ้ ด้วยท่อเหล็กเหลือเพียง ๑๐ ล้าน ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่า
คงจะแก้ปัญหาได้”

วันนี้เราท�ำยังไม่ได้ผล อย่าไปท้อ บอกว่าวันนี้เราท�ำแล้วก็ไม่ได้ผล พรุ่งนี้
เราจะต้องท�ำอีก วันนีเ้ ราท�ำ พรุง่ นีเ้ ราก็ทำ� อาทิตย์หน้าเราก็ทำ� เดือนหน้า
เราก็ท�ำ ผลอาจได้ปีหน้า หรืออีกสองปีหรือสามปีข้างหน้า….”
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและ
เอก จาก School of Materials Science & Engineering, Georgia
Institute of Technology สหรัฐอเมริกา นอกจากภาระงาน
ด้ า นการสื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ แ ล้ ว ยั ง เป็ น ครู ส อนโอริ ง ามิ
(Origami) ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ และนักสร้างความสุข
ด้วยความรู้

ที่เหนือความคาดคิดของนายโชดกก็คือ หลังจากที่ได้ถวายความ
คิดแย้งออกไปแล้ว ในหลวงทรงเก็บพิมพ์เขียวเหล่านั้น ปิดกระเป๋า แล้ว
รับสั่งว่า “มาช่วยกันเขียนดูว่าจะท�ำได้ไหม”
สุดท้าย สิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งที่ในหลวงทรงเน้นย�้ำและปฏิบัติอย่าง
สม�่ำ เสมอคื อ ความเพี ย ร ดังปรากฏเด่นชัดในพระราชนิ พ นธ์ เ รื่ อ ง
พระมหาชนก ในที่นี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๑๖ มาฝากคุณผู้อ่านดังนี้
“…สิง่ ทีด่ งี ามนัน้ ท�ำมันน่าเบือ่ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดงั คือมัน
ดูครึ แต่ขอรับรองว่าการท�ำให้ดี ไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้า
จะเห็นผลแน่นอน ในความอดทนของตน ในความเพียรของตน ต้องถือว่า
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ประเทศไทยยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ใช้งานเหมือนอย่างในปัจจุบนั จากนัน้ ความสนพระทัยกว้างขวางขึน้ เมือ่
ทรงมีโอกาสทดลองใช้โปรแกรมชือ่ “Fontastic” ซึง่ เป็นโปรแกรมส�ำหรับ
ประดิษฐ์ตัวอักษรหรือฟอนต์ ทรงสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวประดิษฐ์
อักษรไทยออกมาหลายรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุด

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์นับเป็นหนึ่งในหลายเทคโนโลยีที่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส�ำคัญ ความสนพระทัยในการเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นที่
ประจักษ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เมือ่ ม.ล.อัศนี ปราโมช ทูลเกล้าฯ ถวายเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แมคอินทอชพลัสซึ่งทันสมัยที่สุดในเวลานั้น เพื่อน�ำไปใช้
ทรงงานดนตรี เช่น การจัดเก็บและพิมพ์โน้ตเพลง การสร้างโน้ตและ
เนื้อร้อง พระองค์ทรงเป็นผู้จุดประกายความสนใจในการน�ำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนางานต่างๆ ในประเทศไทย ทรงมีพระราชด�ำริ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�ำการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้เสด็จประพาสโรงงานคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งในขณะนั้น

พระราชอัจฉริยภาพยังทรงขยายไปอย่างต่อเนื่อง สู่การประดิษฐ์
อักษรในภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น แต่เนื่องจากตัวอักษรของภาษา
เหล่านั้นต้องใช้เวลาในการออกแบบและประดิษฐ์นานมาก จึงเริ่มต้น
จากการประดิษฐ์ตัวอักษรของภาษาที่สนพระทัยอย่างมากก่อน นั่นคือ
“อักษรเทวนาครี” เนื่องจากทรงมีพระราชด�ำริว่าเป็นอักษรที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและท�ำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะทางพุทธศาสนา การ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกีย่ วกับการสร้างตัวอักษรเทวนาครีอย่างลึกซึง้ จะช่วย
ให้เข้าใจภาษาบาลีสันสกฤต (พระองค์ทรงเรียกว่า ภาษาแขก) ได้อย่าง
กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นทรงมีพระราชอุตสาหะเป็นอย่างมากในการเรียนรู้
และประดิษฐ์ตวั อักษรเทวนาครี เพือ่ แสดงอักษรนีบ้ นจอภาพคอมพิวเตอร์
ให้ส�ำเร็จ นับว่าพระองค์เป็นคนแรกของประเทศไทยที่สร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� หรับพิมพ์ตวั อักษรดังกล่าวขึน้ ใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์
ทรงเริ่มศึกษาและทดลองสร้างอักษรเทวนาครีบนจอภาพเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยเริม่ จากการศึกษาในพจนานุกรม ต�ำราภาษา
สันสกฤต และสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต
โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี คอยท�ำหน้าที่ตรวจสอบตัวอักษรเทวนาครี
ทีท่ รงประดิษฐ์ขนึ้ จากนัน้ ทรงน�ำโปรแกรมทีส่ ร้างตัวอักษรเทวนาครีออก
แสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐
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นอกจากการประดิษฐ์ตัวอักษรเทวนาครีแล้ว พระองค์ยังทรง
แสวงหาความรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนางานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย
พระองค์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระทัยการท�ำงานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก บางครั้งจะทรงเปิดดูระบบและโครงสร้าง
ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง บางครั้งทรงปรับปรุง
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ทรงสนพระทัย อาทิ ทรงปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ CU writer เพื่อใช้งานตามพระราชประสงค์ ทรงโปรดใช้
งานคอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลต่างๆ หรือในงานทรงพระอักษร หรือวาด
ภาพประกอบงานพระราชนิพนธ์ เช่น นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระและ
พระมหาชนก ทรงเปลี่ยนมาพิมพ์ ส.ค.ส. พระราชทานหรือบัตรอวยพร
ปีใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ จากเดิมที่ทรงพระราชทานผ่านเครื่องเทเล็กซ์
บางครั้งก็ทรงใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและวาดภาพโลโก้หรือตรา
ประจ�ำองค์กร เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงมีพระราชด�ำริให้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดท�ำ
พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการศึกษา
พระไตรปิฎกให้ถูกต้อง กว้างขวาง สะดวก และรวดเร็วกว่าการศึกษา
จากฉบับหนังสือ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชวิจารณ์ในการ
ออกแบบโปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎกชื่อ BUDSIR (มาจาก Buddhist
Scriptures Information Retrieval) เวอร์ชัน ๑-๔ ที่สามารถสืบค้นค�ำ
หรือวลีที่ปรากฏในพุทธวัจนะของพระไตรปิฎกได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และแม่นย�ำ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์สนับสนุนการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถาแก่มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อเนื่องจาก
โครงการแรกทีม่ หาวิทยาลัยพัฒนาส�ำเร็จ พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์
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นี้ถือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุดฉบับหนึ่งในโลก และได้รับรางวัลต่างๆ ทั้ง
จากองค์กรในประเทศและต่างประเทศหลายรางวัล
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถหลากหลายด้านนับเป็น
ต้นแบบและรากฐานทางการศึกษา ทดลองและแสวงหาความรู้ในสิ่ง
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และที่ส�ำคัญต้องมีความอดทน
และความเพียรพยายามควบคู่กันจึงจะสามารถพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้
อย่างไม่หยุดนิ่ง ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตมา
ในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ข้างต้นที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา เป็นเพียงข้อ
สรุปอันน้อยนิดจากพระอัจฉริยภาพทั้งมวลของพระองค์ แม้ว่าพระองค์
จะเสด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย ไปแล้ ว แต่ เ ชื่ อ ว่ า พสกนิ ก รไทยยั ง คงส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันยิง่ ใหญ่นานัปการ และพระองค์ยงั คงสถิตในดวงใจ
ไทยทุกดวงตราบนิรันดร์
เกี่ยวกับผู้เขียน
พรพิมล ผลินกูล เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ การท�ำพจนานุกรม
การสร้างคลังข้อมูลส�ำหรับระบบสืบค้นข้อมูลและการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ มีผลงานตีพมิ พ์หนังสือด้านนีแ้ ล้วหลายเล่ม อาทิ
“คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ๒๕๔๔” “พจนานุกรมยุค
ดิจทิ ลั ๒๕๕๕” “รูภ้ าษาเข้าใจอารมณ์ ๒๕๕๘” และ “Handbook
of Thai Electronic Corpus, 2016” ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัย
อาวุโส อยูท่ หี่ น่วยวิจยั วิทยาการสือ่ สารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์
เนคเทค
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักษรเทวนาครี
อักษรเทวนาครีเป็นตัวอักษรที่พัฒนามาจากอักษรพราหมี (Brāhmī)
และใช้งานในภาษาต่างๆ จ�ำนวนมากถึง ๑๒๐ ภาษา เช่น ภาษาบาลี
ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี ภาษามราฐี และภาษาอื่นๆ ในประเทศ
อินเดีย เนปาล ทิเบตและกลุ่มภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค�ำว่า
“เทวนาครี” แปลทับศัพท์ภาษาไทยมาจาก Devanagari ซึ่งเป็นค�ำผสม
ระหว่าง deva (แปลว่า เทพเจ้า เทวดาหรือพระเจ้า) ผสมกับ nigari
(แปลว่า เกี่ยวกับเมือง) ความหมายรวมๆ ของเทวนาครีจึงสื่อความ
ชั ด เจนว่ า ตั ว อั ก ษรนี้ ต ้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของศาสนา หรื อ เรื่ อ งที่
ละเอียดอ่อน ซับซ้อน และลึกซึ้ง ตัวอักษรเทวนาครีเป็นอักษรที่นิยม
ใช้ในการเขียนภาษาสันสกฤต โดยตัวอักษรมีทั้งหมด ๔๗ ตัวอักษร
แบ่งออกเป็นตัวอักษรที่แทนสระ ๑๔ ตัวและพยัญชนะ ๓๓ ตัว
แม้ ว ่ า อั ก ษรเทวนาครี จ ะมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ อั ก ษรไทยคื อ
มี พ ยั ญ ชนะและสระ แต่ ก็ ไ ม่ มี ตั ว อั ก ษรแทนเสี ย งวรรณยุ ก ต์ ห รื อ
เครื่องหมายวรรณยุกต์ ส่วนสระจะมี ๒ ประเภทคือ สระจมและสระ
ลอย สระจมเป็นสระที่ประสมกับพยัญชนะ ส่วนสระลอยเป็นสระที่
ไม่ประสมกับพยัญชนะ ระบบการเขียนแบบเทวนาครีเป็นลักษณะ
ผสมระหว่ า งตั ว เขี ย นแบบสั ญ ลั ก ษณ์ (syllabary) และตั ว เขี ย นที่
เป็นตัวอักษร (alphabet) และเป็นระบบการเขียนที่ไม่ใช้สัทอักษร
(เครื่องหมายแสดงการออกเสียง) ลักษณะการเขียนตัวอักษรเริ่มจาก
ซ้ายไปขวา และจากด้านบนลงล่าง ซึ่งลักษณะเฉพาะที่ส� ำคัญ ของ
อักษรเทวนาครีคือ จะต้องมีเส้นตรงขีดที่ด้านบนของตัวอักษรทุกตัว
ส่วนวิธีการสร้างค�ำนั้นคนที่เรียนการอ่านและเขียนอักษรเทวนาครี
จะต้องฝึกอ่านเขียนพยัญชนะให้คล่องแคล่วก่อน แล้วจึงค่อยหัดประสม
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สระไปทีละน้อย ความยากของการเขียนด้วยอักษรนีค้ อื มีรปู แบบการเขียน
ที่ไม่คงที่ ถ้าน�ำส่วนหนึ่งของตัวอักษรไปต่อรวมกับส่วนหนึ่งของอีกตัว
อักษรจะเกิดเป็นตัวอักษรใหม่ขึ้น ดังนั้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดท�ำตัวอักษรนี้แสดงบนจอภาพจะมีความยากกว่าการแสดงตัวอักษร
ไทยอย่างมาก
ข้อมูลอ้างอิง
๑. หนังสือ “พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ส�ำหรับงาน “ไอทีเฉลิมพระเกียรติ ๑-๔
มิถุนายน ๒๕๓๘ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ, จัดพิมพ์โดยส�ำนักงาน
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
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นัน่ เป็นเพราะพระองค์ทรงอยูเ่ หนือจากเราเกินไป แต่ ณ ปัจจุบนั เมือ่ มาคิด
วิเคราะห์ดูโครงการ ดูพระราชกรณียกิจต่างๆ ผู้เขียนพบว่าพระองค์เป็น
ยิ่งกว่าไอดอล ทุกเรื่องที่ทรงท�ำล้วนแล้วแต่เป็น “ต้นแบบ” ที่ดีของการ
เป็นนักวิจัย

ต้นแบบของนักวิจัยไทย
รศ. ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
ผู้เขียนเริ่มท�ำงานเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นอกจากสอนนิสิตแล้ว
ผู้เขียนก็ค้นหาตัวเองไปด้วย เริ่มแรกก็ศึกษาผีเสื้อไปเรื่อยๆ แต่ต่อมา
ก็เปลี่ยนมาท�ำเรื่องมด และอดทนท�ำต่อมาเรื่อยๆ จนเกิดดอกออกผล
เป็น “พิพิธภัณฑ์มด” ย้อนนึกกลับในตอนนั้น หากมีคนมาถามว่า มีใคร
เป็นไอดอลในการท�ำงาน ผู้เขียนคงตอบว่า อาจารย์บางท่านที่อยู่ใกล้ตัว
ไม่ เ คยนึ ก ถึ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเลย
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มีเป้าหมายชัดเจน
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีเป้าหมายในการทรงงานแต่ละอย่างที่ชัดเจน
คือ เพือ่ คนไทย ดังนัน้ เราจะเห็นว่า โครงการของในหลวงหลายพันโครงการ
ไม่เคยซ�้ำกันเลย นั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงเลือกโจทย์ของสังคมที่มี
ปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ถ้านักวิจัยมองที่เป้าหมายหลักคือ
ประเทศชาติ แล้วทุ่มเท ตั้งใจท�ำแบบที่พระองค์ทรงกระท�ำคุณภาพชีวิต
ของคนไทยต้องดีขึ้น ในฐานะอาจารย์ ก่อนที่นิสิตจะเลือกหัวข้อวิจัยนั้น
เขาต้องตอบได้ว่า หัวข้อที่เลือกมานั้นท�ำไปเพื่อใคร เพื่ออะไร เพราะ
ผู้เขียนต้องการเห็นงานวิจัยที่ทำ� เพื่อสนองโจทย์ของสังคม มากกว่าของ
ตัวเอง เราต้องปรับความคิดว่าสิ่งที่เราท�ำนั้นสังคมจะได้ประโยชน์อะไร
ไม่ใช่เลือกเพราะเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เคยมีใครท�ำ ถ้าเป้าหมายคือตัวเอง
เราก็จะมองอะไรได้แคบ แต่ถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อสังคม จะท�ำให้เรามอง
อะไรได้กว้างกว่ารู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ งานวิจัยที่ส�ำเร็จออกมาก็จะเป็น
งานที่มีประโยชน์ต่อแผ่นดิน
มุ่งมั่นตั้งใจท�ำให้เชี่ยวชาญ
โครงการพระราชด�ำริหลายโครงการของพระองค์เกี่ยวข้องกับฟื้นฟูป่า
ในฐานะที่ผู้เขียนอยู่ในแวดวงวิชาการด้านป่าไม้ ยังรู้สึกว่าเรื่องของป่าไม้
เป็นเรือ่ งซับซ้อน พระองค์ไม่ได้เป็นนักนิเวศ นักป่าไม้ แต่ทรงเข้าใจระบบ
นิเวศ เข้าใจระบบทีจ่ ะฟืน้ ฟูปา่ อย่างลึกซึง้ แสดงว่าต้องทรงเรียนรูท้ กุ อย่าง
และต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้รู้ลึก รู้จริงด้วย ซึ่งการเรียนรู้ให้ถ่องแท้นั้น
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ต้องใช้เวลาและท�ำอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับผู้เขียนนั้นความเชี่ยวชาญไม่ได้
เกิดภายในปีสองปี ไม่ใช่ท�ำได้แล้วเลิก ถ้าเราดูผลสัมฤทธิ์จากโครงการ
ในพระราชด�ำริก็จะเห็นว่า ที่พระองค์ทรงช่วยแก้ปัญหาได้นั้น เป็น
เพราะพระองค์ทรงรู้จริง และทรงท�ำอย่างต่อเนื่อง แต่ละปีก็จะเสด็จ
พระราชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรติดตามความก้าวหน้า
โครงการในพระราชด�ำริต่างๆ จึงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
ไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
โดยธรรมชาติของคน เรามักมองข้ามสิง่ เล็กๆ น้อยๆ แต่ให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องใหญ่ๆ นักวิจัยเองก็เช่นกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า ถ้ามีโครงการ
ช้างกับโครงการมดที่เขาใหญ่ โครงการไหนมีโอกาสได้รับความสนใจ
มากกว่า แต่ส�ำหรับผู้เขียนเองกล้าพูดเลยว่า ถ้าไม่มีช้าง ป่าเขาใหญ่ก็
ยังอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีมด ป่าเขาใหญ่น่าจะมีอยู่ยาก เพราะว่ามดเป็นสัตว์
ที่ปรับตัวเก่ง อยู่ได้เกือบทุกสภาพแวดล้อม บางทีเรามองแต่เรื่องใหญ่
จนมองข้ามเรือ่ งเล็ก ต่างจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ โครงการในพระราชด�ำริ
หลายโครงการเกิดขึน้ จากความใส่ใจในทุกสิง่ ของพระองค์ ทรงไม่เคยมอง
ข้ามสิ่งที่อยู่รอบตัว ใกล้ตัว หรือสิ่งเล็กๆ และที่ส�ำคัญคือ พระองค์ทรง
จับประเด็นเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้เก่งมาก อย่างเช่นโครงการชั่งหัวมัน ที่
เริ่มจากทรงเห็นว่า มันเทศที่วางทิ้งบนตาชั่งยังมีใบงอกออกมา ถ้าปลูก
ในพื้นที่แห้งแล้งก็ต้องเจริญเติบโตได้
มองให้ครบ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
ในหลวงทรงเป็นต้นแบบของคนที่มีความคิดเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เก่งมาก
ตัวอย่างคือ พระราชด�ำริเรือ่ ง การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึง่ เป็น
การผสมผสานศาสตร์ทั้งด้านเกษตร วนศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม
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ช่วยท�ำให้เกิดสมดุลธรรมชาติ หรือ balance of nature ผู้เขียนมองว่า
คือการเดินสายกลาง พออยู่ พอกิน ท�ำแล้วเราไม่เดือดร้อน สังคม
ไม่เดือดร้อน ธรรมชาติไม่เดือดร้อน มีความยั่งยืน มองกลับมาที่พวกเรา
ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยและของเด็กปัจจุบันคือ คิดเชื่อมโยงไม่เป็น
แม้แต่ผู้เขียนเองช่วงแรกของการท�ำงาน ก็คิดแค่แมลง แมลง แมลง
ไม่ไปยุ่งกับสาขาอื่นเลย แต่หลังจากที่มีคนจากหลากหลายสาขาทั้ง
วิศวะ นิเทศ คหกรรม เกษตร สังคมมาปรึกษาเรื่องมด เรื่องแมลง
ผู้เขียนจึงเข้าใจว่าศาสตร์เรื่องแมลงของเรามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงได้
กั บ ทุ ก เรื่ อ ง ทุ ก วั น นี้ เ วลาสอนหนั ง สื อ ผู ้ เ ขี ย นก็ จ ะเน้ น ให้ นิ สิ ต รู ้ จั ก
คิดเชื่อมโยงให้เป็น อย่างน้อยก็ต้องคิดให้ได้ว่า แมลงป่าไม้ เกี่ยวข้องกับ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
รู้แล้วไม่เก็บไว้ ส่งความรู้ต่อไปให้กว้าง
เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า นักวิจัย/นักวิชาการบางคนไม่ได้เห็นเรื่อง
การถ่ายทอดความรูเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ ท�ำเสร็จแล้วเก็บไว้กบั ตัว ท�ำเสร็จแล้วก็
เน้นการตีพมิ พ์ทางวิชาการ บางครัง้ ก็มกี ารปิดบังข้อมูล ซึง่ แน่นอนว่า ไม่ได้
เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ในทางตรงกันข้าม ผู้เขียนเห็นบางสิ่งที่ในหลวง
ทรงท�ำมาตลอดคือ การถ่ายทอดความรูไ้ ปยังประชาชนของพระองค์ดว้ ย
ภาษาง่ายๆ ที่เราทุกคนฟังแล้วเข้าใจ ผ่านพระราชด�ำรัสในวาระส�ำคัญ
ต่างๆ ผ่านตัวอย่างทีม่ องเห็นได้คอื ความส�ำเร็จของโครงการในพระราชด�ำริ
ต่างๆ ผู้เขียนมองว่า ถ้าเราปลูกจิตส�ำนึกให้นักวิจัยรุ่นใหม่ใจกว้าง ตัวเอง
เก่งแล้ว ต้องช่วยให้คนอื่นเก่งด้วย ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ ทุกคนในชาติ
ก็จะได้ประโยชน์
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ไม่แก้ที่ปัญหา แต่ให้ไปเริ่มที่สาเหตุ
เมื่อวิเคราะห์โครงการในพระราชด�ำริต่างๆ พระองค์ไม่ทรงแก้ที่ปัญหา
แต่จะไปหาต้นเหตุ หาสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากอะไร อย่างเช่น
ปัญหาของการปลูกฝิ่น ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงคือความยากจน
พระองค์ทรงแนะน�ำให้เลิกปลูกฝิ่น แล้วปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน ซึ่ง
นอกจากจะก�ำจัดฝิน่ ได้แล้ว ยังสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านได้เท่ากับทีป่ ลูก
ฝิ่นได้ การคิดโครงงานวิจัยต่างๆ ที่ท�ำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็เช่นกัน
เราควรคิดวิเคราะห์ย้อนไปถึงต้นเหตุของปัญหา แล้วแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุ
ไม่ใช่เริ่มที่ปลายทาง ก็จะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการแก้ไขถูกที่
และตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่าย
สร้างศรัทธา... ไม่ยึดมั่นถือมั่นในหัวโขน
เหตุผลหนึง่ ทีผ่ ลงานวิจยั ไม่ได้นำ� ไปใช้จริงนัน้ เป็นเพราะนักวิจยั เข้าไม่ถงึ
ใจชาวบ้าน เข้าถึงใจชาวบ้านคืออะไร ผู้เขียนนึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙
ตัง้ แต่เด็กเมือ่ ดูขา่ วพระราชกรณียกิจ เห็นพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไป
ทัว่ ทัง้ แผ่นดินไทย ในป่า ในถิน่ ทุรกันดาร ในพืน้ ทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ เห็นได้ชดั เจน
ว่า พระองค์ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นกษัตริย์ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปถึงทุกที่ด้วยความตั้งใจอย่างเดียวว่าจะท�ำอย่างไรให้คนไทยอยู่ดีกินดี
สิ่งที่พระองค์ท�ำให้พวกเราเห็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้ คือสิ่งที่ท�ำให้
คนไทยเกิด “ศรัทธา” หากข้าราชการทุกคนคิดแบบพระองค์ ไม่ยึดมั่น
ถือมั่ นในหั วโขนของตัวเอง เข้าให้ถึงประชาชน ไม่ ใช่เ ข้ าไปเพราะ
หน้าที่ แต่ต้องเข้าให้ถึงใจประชาชน ประชาชนคงอยู่ดีมีสุข นักวิชาการ
นักวิจัยเองก็เช่นกัน การน�ำงานวิจัยไปช่วยชาวบ้าน ไม่ใช่เอาไปแต่
ทฤษฎี เราต้ อ งรั บ ฟั ง ชาวบ้ า นเอาประสบการณ์ ข องเขามาบวกกั บ
ทฤษฎีของเรา แล้วก็ต้องท�ำให้เขาเห็นอย่างจริงจัง ด้วยความอดทน
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ไม่ฉาบฉวย เมื่อเขาเห็นเราตั้งใจจริง ท�ำได้จริง ก็จะเชื่อมั่น เกิดศรัทธา
และยอมรับทั้งงานและตัวเรา
ส�ำหรับนักวิจัยไทยแล้ว เราไม่ต้องไปมองหาต้นแบบการท�ำงาน
วิจยั จากทีไ่ หนเลย พระองค์ทรงเป็นยิง่ กว่า “ไอดอล” ทีเ่ ราสามารถเรียน
รู้แนวทางเพื่อมาปรับใช้ในการท�ำงานของเราได้
เกี่ยวกับผู้เขียน
รศ. ดร.เดชา วิวฒ
ั น์วทิ ยา เป็นทีร่ จู้ กั กันในชือ่ “พ่อมดเมืองไทย”
หรือ “ผู้สร้างพิพิธภัณฑ์มดแห่งแรกของไทย” ส�ำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีและโทจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และปริ ญ ญาเอกจากมหาวิ ท ยาลั ย เกี ย วโต ประเทศญี่ ปุ ่ น
ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากงานวิจยั ทีท่ ำ� มาอย่างต่อเนือ่ ง
เกือบ ๓๐ ปี ดร.เดชายังมีความรัก ความใส่ใจ และมุ่งมั่นในการ
อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เติบโตขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศไทย
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ถ้ อ ยค� ำ ที่ คุ ้ น หู ใ นสารคดี แ ละบททความเฉลิ ม พระเกี ย รติ ที่ ว ่ า
“ ... ได้ยนิ เสียงใครคนหนึง่ ร้องขึน้ มาดังๆ ว่า “อย่าละทิง้ ประชาชน” อยาก
จะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิง้ ” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ
“ละทิง้ ” อย่างไรได้” มาจากเหตุการณ์ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
ขณะเสด็จพระร าชด�ำเนินออกจากประเทศไทย โดยประทับรถยนต์
พระที่นั่งแล่นออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งต่อมาได้รวมไว้ใน
บทพระราชนิพน ธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์”
ทีพ่ ระราชทานแก่หนังสือ “วงวรรณคดี” เมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ทรง
พรรณนาความคิดค�ำนึงของพระองค์บนเครือ่ งบินไว้อย่าง “เห็นภาพ” ว่า
“...แปลกดีเ หมือนกันที่ใจหวนคิดไปว่า เพียงชั่วโมงเดียวที่ผ่าน
มาตะกี้นี้เอง เรายังห้อมล้อมไปด้วยประชาชนชาวไทย แต่เดี๋ยวนี้เล่า
เราก�ำลังเหาะอยูเ่ หนือท้องทะลอันกว้างใหญ่ไพศาล แม้จะมีเสียงเครือ่ ง
ยนตร์ (สะกดตามต้นฉบับเดิม) ก็ดจู ะเหมือนเงียบและนิง่ อยูก่ บั ที่ ! เพราะ
เสียงทุกเสียงจากสิ่งมีชีวิตได้จางหายไปหมดแล้ว ... เดี๋ยวนี้เราก�ำลังบิน
จากประเทศนั้น จากประชาชนพลเมืองเหล่านั้นไปแล้ว...”

วรรณศิลป์ของ ร. ๙
ดร.น�ำชัย ชีววิวรรธน์
พระอัจฉริยภ าพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ชัด ตัวผู้เขียนเองในฐานะที่นอกจากจะเป็น
นักวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีประสบการณ์ในด้านการเขียนและแปลหนังสือ
วิชาการต่างๆ อยูบ่ า้ ง จึงมีความสนใจในพระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์
ของพระองค์เป็นพิเศษ เมื่อค้นข้อมูลก็พบเรื่องน่าทึ่งต่างๆ จ�ำนวนมาก
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พระราชนิพนธ์ อีกประเภทหนึ่งที่เป็นงานแปล ก็มีทั้งที่เป็นบท
วิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ มีมากถึง ๑๑ เรือ่ ง อาทิ เศรษฐศาสตร์ตาม
นัยของพระพุทธศาสนา บทที่ ๔ เล็กดีรสโต จาก Small is Beautiful
โดย E. F. Schumacher หน้า ๕๖-๖๓ ซึ่งจะรับทราบได้ถึงพระราช
อารมณ์ขันจากการตั้งชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยดังกล่าว
ในระยะหลังยั งมีพระราชนิพนธ์แปลเกี่ยวกับประวัติบุคคลส�ำคัญ
คือ นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ที่ทรงแปลจากเรื่อง A Man Called
Intrepid เขียนโดย William Stevenson และเรื่อง ติโต ที่ทรงแปลจาก
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เรือ่ ง Tito เขียนโดย Phyllis Auty ทัง้ สองเรือ่ งแสดงถึงตัวเอกในเรือ่ งทีม่ ี
ความจงรักภักดีต่อชาติ มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว และมีความอุตสาหะ
อันเป็นแบบอย่างอันดี จะเห็นได้ถงึ พระอัจฉริยภาพในทางด้านวรรณศิลป์
ที่มีอย่างหลากหลายด้าน
ในบทพระราชนิ พนธ์เรื่อง พระมหาชนก ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น
จาก มหาชนกชาดกในพระไตรปิฎก โดยเป็นชาดกล�ำดับที่ ๒ ในทศชาติ
ซึง่ บารมีสำ� คัญของพระโพธิสตั ว์กค็ อื วิรยิ ะบารมี ทีน่ า่ สนใจเป็นพิเศษใน
ฐานะนักวิทยาศาสตร์ก็คือ นอกเหนือจากเนื้อหาจากชาดกแล้ว ทรงเพิ่ม
เติมเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับวิชาการฟื้นฟูต้นมะม่วงที่ถูกหักโค่นลง โดยมี
มากถึง ๙ วิธี ครอบคลุมทัง้ วิธที เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิม และทีเ่ ป็นวิทยาการ
สมัยใหม่
ตัวอย่างวิธีการดั้งเดิม เช่น การเพาะเมล็ด การปักช�ำกิ่ง และทาบ
กิ่ง ส่วนตัวอย่างวิธีการที่อาศัยวิทยาการสมัยใหม่คือ การท�ำ “ชีวาณู
สงเคราะห์” ซึ่งน่าจะมาจาก ชีวะ (ชีวิต) + อณู (เล็ก, น้อย, ละเอียด) +
สงเคราะห์ และเมือ่ ดูจากภาษาอังกฤษในเล่ม ก็จะทราบว่าทรงบัญญัตคิ ำ�
ไทยขึ้นใหม่จากค�ำในภาษาอังกฤษว่า tissue culture หรือที่มักใช้ทับ
ศัพท์กันในสมัยนี้ว่า “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” หรือการน�ำเนื้อเยื่อ (กลุ่ม
เซลล์) มาเลี้ยงภายใต้สภาวะจ�ำเพาะให้เกิดเป็นต้นใหม่ในหลอดทดลอง
หรือจานเลี้ยง

ในเรื่องพระมหาชนกยังมีภาพประกอบที่เป็นแผนที่ฝีพระหัตถ์รวม
๔ ภาพ ที่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์ภาพแผนที่ดังกล่าวขึ้น
โดยในแผนทีด่ งั กล่าวแสดงการค�ำนวณทางอุตนุ ยิ มวิทยา อุทกศาสตร์ และ
ภูมิศาสตร์ เพราะแสดงถึงสภาพอากาศ คลื่น ลม และเส้นทางเดินเรือ
ไว้อย่างครบถ้วน
นับว่าทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ จนแสดงออกอย่างเด่นชัดในหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มดังกล่าว
ในหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มต่างๆ ที่กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงคติที่
ทรงต้องการถ่ายทอดแก่ประชาชนของพระองค์คอื ความวิรยิ ะหมัน่ เพียร
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาใดๆ และความจงรักภักดีต่อชาติอย่างสุดจิตสุดใจ ดัง
สะท้อนให้เห็นได้จากพระราชกรณียกิจตลอด ๗๐ ปีของการทรงงานของ
พระองค์เอง
หนังสือพระราชนิพนธ์อกี เล่มหนึง่ คือเรือ่ ง ทองแดง เป็นเรือ่ งราวของ
สุนัขทรงเลี้ยง ที่นอกจากจะมีกิริยามารยาทเรียบร้อย เฉลียวฉลาดแสนรู้
ฟังภาษาได้รเู้ รือ่ ง และยังแสดงกตัญญูกตเวทีอย่างยิง่ ต่อพระองค์ ทองแดง
เป็นสุนัขที่รู้จักที่ต่�ำที่สูงอย่างยิ่ง เช่น จะนั่งต�่ำกว่าพระองค์อยู่เสมอ
แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด ทองแดงก็จะทรุดตัวหมอบกับพื้น และท�ำหูลู่
อย่างนอบน้อม

ศัพท์อีกค�ำหนึ่งในหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มดังกล่าวคือ ค�ำว่า
“ยันตกลเก็บเกี่ยว” ที่อ�ำมาตย์ในเรื่องใช้เก็บผลมะม่วงจนท�ำให้ต้น
มะม่วงล้ม ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ว่า automatic fruit harvester หรือ
“เครื่อง (จักรกล) เก็บเกี่ยวผลไม้แบบอัตโนมัติ” นั่นเอง

ในพระราชนิพนธ์เล่มดังกล่าวนี้แสดงถึงพระราชอารมณ์ขันหลาย
แห่ง เช่น กล่าวว่าคุณทองแดงเป็นหมาเทศ แต่ไม่ใช่หมานอกมาจากต่าง
ประเทศ แต่เป็น “หมาเทศบาล” ลูกของคุณทองแดงกับคุณทองแท้ สุนขั
พันธุบ์ าเซนจิ มีทงั้ หมดรวม ๙ สุนขั ได้พระราชทานชือ่ ให้ โดยเป็น “ชือ่ ขนม”
ที่ มี ค� ำ ว่ า ทองอยู ่ ด ้ ว ย และพระราชทานนามสกุ ล ว่ า “สุ ว รรณชาด
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(แปลตรงตัวว่า ทองแดง)” ดังนี้ ทองชมพูนุท ทองนพคุณ ทองเอก
ทองม้วน ทองอัฐ ทองพลุ ทองหยิบ ทองหยอด และทองทัต
ในจ�ำนวนนี้มี ทองชมพูนุทและทองนพคุณ ที่ใช้เป็นชื่อเรียก
ประเภทของ “ทองค�ำ” จริงๆ ได้อีกด้วย !
ทั้งหมดที่เล่ามาก็คงท�ำให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระราช
อารมณ์ขันได้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.น�ำชัย ชีววิวรรธน์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายเผยแพร่วทิ ยาศาสตร์ สวทช.
ท�ำงานด้านการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งการ
เขียน การแปล การท�ำอินโฟกราฟิก เป็นบรรณาธิการ วิทยากร และ
พิธีกรรายการโทรทัศน์ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ปริญญาเอกจาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา
ดร.อุดมชัย เตชะวิภู
สมัยเมื่อผู้เขียนยังเป็นเด็ก พี่ๆ มักจะชวนกันไปรับเสด็จพระราชด�ำเนิน
ที่ริมถนนหน้าบ้านซึ่งเป็นตึกแถวอยู่บริเวณแยกถนนพิษณุโลกกับถนน
นครสวรรค์ บริเวณดังกล่าวเป็นหัวโค้งทางแยกจึงท�ำให้รถยนต์พระที่นั่ง
แล่นผ่านช้าลง และท�ำให้พวกเราได้มโี อกาสชืน่ ชมพระบารมีของพระองค์
ได้นานขึ้น
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เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นที่ฝั่ง
ตรงข้ า มบ้ า นซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของราชตฤณมั ย สมาคมแห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) โรงเรียนนี้ถือก�ำเนิดขึ้นด้วย
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พระองค์พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการจัด
สร้างขึ้น ที่ดินนี้เดิมเป็นที่ตั้งของกรมอัศวราชในสมัยรัชกาลที่ ๖ และ
พระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชวินติ มัธยม” ซึง่ หมายถึง สถานทีอ่ บรม
กุลบุตร กุลธิดา ในระดับมัธยมให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า [๑]
พี่ๆ และผู้เขียนก็ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ ที่นี่มีความพิเศษ
อยู ่ อ ย่ า งหนึ่ ง คื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามประพฤติ ดี และมี ผ ลการศึ ก ษา
ดีเยี่ยม ท�ำกิจกรรมดีเด่น หรือแม้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จะได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนในพระองค์และโรงเรียน
ในพระบรมราชูปถัมภ์อื่นๆ เช่น โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนวังไกลกังวล
โรงเรียนราชวินิต (ประถม) และโรงเรียนราชประชาสมาสัย [๒]
ในสมัยก่อนพระองค์จะเสด็จพระราชด�ำเนินมาพระราชทานทุน
เหล่านี้ด้วยพระองค์เอง สิ่งนี้ท�ำให้พี่ๆ และผู้เขียนตั้งใจศึกษาอย่างเต็ม
ความสามารถผู้เขียนได้รับพระราชทานทุนนี้ตลอดทั้ง ๕ ปี (ผู้เขียนไม่ได้
ศึกษาชั้น ม. ๖ เนื่องจากสอบเทียบได้) แต่เนื่องด้วยพระองค์มีพระราช
กรณียกิจมากมายจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น แทนพระองค์ ใ นการ
พระราชทานทุนในครัง้ นัน้ ๆ ผูเ้ ขียนได้แอบตัง้ ความหวังไว้วา่ จะได้มโี อกาส
เข้ารับพระราชทานทุนจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชสักครั้งหนึ่ง
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หลั ง จากนั้ น ผู ้ เ ขี ย นได้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ ป็นหนึง่
ในมหาวิทยาลัยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา ผู้เขียนตั้งใจที่จะส�ำเร็จการศึกษาเพื่อให้ได้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ อย่างไรก็ตามผู้เขียนทราบว่า
ในบางปี พ ระองค์ จ ะไม่ ไ ด้ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น มาด้ ว ยพระองค์ เ อง
เนื่องจากพระอาการประชวร และมีข่าวลือกันว่าพระองค์จะทรงยุติ
พระราชกิจในการนี้ลง
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นปีที่ผู้เขียนส�ำเร็จการศึกษา ทางสภา
มหาวิทยาลัยประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
จะเสด็จพระราชด�ำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง
สิ่งนี้ท�ำให้ผู้เขียนปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่เดินต่อแถวเพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น แม้ผู้เขียนได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี
แค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่สิ่งนี้สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้เขียนเป็นที่สุด
(ในภายหลังผู้เขียนได้ทราบว่าในปีต่อมา พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถเสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
และทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น พระราชทาน
ปริญญาบัตร ทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดว้ ยพระองค์เองอีกเพียงสามปี
ถัดมา [๓] ผูเ้ ขียนยังอดคิดไม่ได้วา่ ถ้าผูเ้ ขียนไม่ได้สอบเทียบ ผูเ้ ขียนคงไม่มี
โอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์)
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูเ้ ขียนได้รบั พระราชทานทุนมูลนิธอิ านันทมหิดล
ไปศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ สร้างความ
ภาคภูมใิ จให้กบั ผูเ้ ขียนและครอบครัวเป็นทีส่ ดุ ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพือ่ กราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อ และได้
มีโอกาสเข้าเฝ้าอีกครัง้ เพือ่ กราบบังคมทูลถวายรายงานหลังจากส�ำเร็จการศึกษา
เกี่ ย วกั บ มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ลนี้ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช
ทรัพย์สว่ นพระองค์กอ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ สนับสนุนนักเรียนไทยผูม้ คี วามสามารถ
ทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการ
จนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อน�ำความรู้กลับมาท�ำคุณประโยชน์
พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป [๔]
ผู้เขียนได้สืบค้นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และได้พบข้อมูล
มากมาย [๕] โดยมีตัวอย่างดังนี้
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกจากโรงเรียน
จิตรลดา โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม
และโรงเรียนราชประชาสมาสัย ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีโรงเรียน
อื่นๆ ที่ได้รับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้งขึ้น เช่น โรงเรียน
เจ้ า พ่ อ หลวงอุ ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นต� ำรวจตระเวนชายแดนเพื่ อ
สอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม โรงเรียนร่มเกล้า
ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและในพื้นที่ปฏิบัติการของ
ผู้มีอุดมการณ์ท่ีแตกต่างทางการเมือง เพื่อให้การศึกษาและป้องกันมิให้
เด็กถูกชักจูงเข้าป่า หรือโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน เช่น โรงเรียนมัธยม
วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ (สมุทรปราการ) โรงเรียนนนทบุรีวิทยา (น่าน) และ
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก (นครพนม) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็น
โรงเรียนในพื้นที่ที่ราษฎรประสบภัยและต้องการความช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน มีทั้งสิ้น ๓๐ แห่งทั่วประเทศ และ โรงเรียนราชประชาสมาสัย
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ซึ่งเป็นโรงเรียนให้บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่แยกเลี้ยงจากบิดามารดาตั้งแต่
แรกเกิด ตลอดจนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์อื่นๆ อีก เช่น โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนในเครือโรงเรียนราชวินติ โรงเรียนปิยชาติพฒ
ั นา
โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียน
สายน�้ำผึ้ง โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา และโรงเรียน
มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ [๖] นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรคมนาคม โดยออกอากาศผ่าน
ดาวเทียมไทยคม
พระราชกรณียกิจด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทรงตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการศึกษาภายหลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษาในระบบ
โรงเรียน เพือ่ เสริมสร้างให้ “เกิดความรู้ ความเฉลียวฉลาด สามารถปรับตน
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถด�ำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมั่นคง
เป็นสุข” [๗] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้ง “โรงเรียน
พระดาบส” ซึ่งเป็นโรงเรียนส�ำหรับฝึกอาชีพแก่บุคคลทั่วไป ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิต” ที่รวมตัวอย่างความส�ำเร็จในการพัฒนาแก้ปัญหาตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน [๘] และ “ศาลารวมใจ” ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวม
ความสามัคคีของชาวบ้านในชนบท โดยเป็นห้องสมุดและมีการรับรักษา
พยาบาลเบื้องต้น [๖] เป็นต้น พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็น
แนวทางให้เกษตรกรในการบริหารการจัดการที่ดินและน�้ำในที่ดินขนาด
เล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด [๙] โดยทดลองใช้ครั้งแรกที่บริเวณใกล้วัด
มงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี [๑๐] ทรงจัดตั้งโครงการสารานุกรมไทย
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ส�ำหรับเยาวชนเพือ่ ให้ประชาชนได้คน้ คว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง นอกจากนี้
ยังมีโครงการในพระราชด�ำริอีกมากมาย
พระองค์ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้ง
เป็นกองทุนการศึกษาขึ้นหลายทุน หลายระดับการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการ
ดีเยี่ยม ให้ได้รับการศึกษาถึงขั้นสูงสุด [๑๑] เช่น “ทุนมูลนิธิภูมิพล”
เป็นทุนระดับอุดมศึกษาที่ช่วยเหลือการศึกษาและช่วยเหลือการท�ำ
วิทยานิพนธ์หรือวิจัย รวมทั้งให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ “ทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล” ซึ่งเป็นทุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมบัณฑิตที่มี
ความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้มีโอกาสไปศึกษาต่อวิชาชั้นสูงในต่าง
ประเทศ และ “ทุนเล่าเรียนหลวง” (King’s Scholarship) ซึ่งเป็น
ทุนพระราชทานให้นักเรียนที่ส�ำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายให้ไปศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีทุนพระราชทานอื่นๆ
เช่น ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทุนมูลนิธิ
ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรงเรียนราชประชา
สมาสัย ทุนนวฤกษ์ที่พระราชทานให้นักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี เช่น นักเรียนชาวเขา
นักเรียนในโรงเรียนที่ทรงจัดตั้งขึ้น และรางวัลส�ำหรับนักเรียนและ
โรงเรียนดีเด่นอีกด้วย

พระราชด�ำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา ผู้เขียนได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณด้านการศึกษา และจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมา
ในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศสนองตามแนวพระราชด�ำริด้าน
การศึกษาที่ได้พระราชทานไว้
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า นายอุ ด มชั ย เตชะวิ ภู น้ อ มส� ำ นึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.อุดมชัย เตชะวิภู เป็นนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ท�ำวิจยั เกีย่ วกับการสร้าง
ภาพทางการแพทย์ เช่น ภาพอัลตราซาวด์และภาพเอ็มอาร์ไอ
เป็นกรรมการและพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนมัธยมที่เข้าประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ในเวทีตา่ ง ๆ เช่น การประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังเป็นอาจารย์พเิ ศษและอาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม
ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

“การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด
ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็น
พลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมท�ำได้
สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว” [๑๒] เป็นหนึ่งในแนว
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และพระองค์จึงทรงต้องเปลี่ยนทิศทางในการศึกษาเพื่อเข้ารับการศึกษา
ทางด้านรัฐศาสตร์แทน เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชภาระในฐานะ
พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
การศึกษาของไทยนั้นจะให้เราเลือกเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์
ตัง้ แต่อยูส่ มัยมัธยมศึกษาตอนปลาย และผูท้ เี่ รียนสายวิทยาศาสตร์มกั จะ
ไม่ได้รบั การสนับสนุนให้ศกึ ษา หรือค้นหาความรูท้ างด้านสังคม การเกษตร
ดนตรี ปรัชญา ภาษา ดังนัน้ ส่วนใหญ่ใครทีเ่ รียนสายวิทยาศาสตร์มา ก็มกั จะ
ยังคงท�ำงานที่ยังเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับสิ่งที่ตนได้เรียนมาแล้ว หรือจะฉีก
ทางออกไปก็คงไม่หลากหลายนักหากพิจารณาถึงพระปรีชาสามารถด้าน
ต่างๆ ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่า พระองค์ทรงเป็นแบบ
อย่างจากสิ่งที่ทรงปฏิบัติมาตลอด ๗๐ ปี ได้แก่
๑. การเมือง การรัฐศาสตร์ (รัฐศาสตร์) จากการที่พระองค์ทรงเป็น
พระประมุขของประเทศยาวนานถึง ๗๐ ปี

องค์ผู้เป็นมหาปราชญ์ของแผ่นดิน
ดร.จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ถ้าใครอ่านพระราชประวัตขิ องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙
คงจะจ�ำได้ว่า ในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอฯ ของรัชกาลที่ ๘ นั้น พระองค์ได้ตั้งพระทัยศึกษาด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากทรงสนพระทัยเรื่องการก่อสร้างมาตั้งแต่ยัง
ทรงพระเยาว์ แต่เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง และท�ำให้คนไทย
เราได้มบี ญ
ุ ทีจ่ ะได้มพี ระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
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๒. ปรัชญา (ศิลปศาสตร์) เห็นได้จากพระราชด�ำรัสแทบจะทุกประโยค
มีความหมายลึกซึ้ง สามารถที่จะน�ำมาใช้สอนคนได้อย่างไม่จ�ำกัดเวลา
๓. การทูต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - รัฐศาสตร์เช่นกัน)
๔. พระองค์ทรงใช้ภาษาได้อย่างน้อย ๔ ภาษา (ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมัน) และทรงแปลหนังสือ (ติโต นายอินทร์ผปู้ ดิ ทองหลังพระ) รวมถึง
พระราชนิพนธ์หนังสือเองด้วย (พระมหาชนก คุณทองแดง) (อักษรศาสตร์)
๕. ประวัติศาสตร์ (เห็นได้จากทรงท�ำวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ของสุนัขทรงเลี้ยง
คือคุณทองแดง ที่ทรงเท้าความไปจนถึงพันธุ์ของสุนัขในประเทศอียิปต์)
๖. การเกษตร (การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การจัดการน�้ำ - เกษตรศาสตร์)
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๗. วิศวกรรมศาสตร์หลายด้าน (การสร้างเขื่อน ท�ำฝนหลวง สร้างเรือใบ)
๘. ด้านมนุษยธรรม - การลงส�ำรวจความยากจนและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และทรงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ แบบรายบุคคลและ
ในชุมชน (สังคมศาสตร์)
๙. การสร้างระบบสาธารณสุขให้กับประเทศ และให้ความช่วยเหลือ
โดยตรงกับคนป่วยทั่วประเทศ (สาธารณสุขและแพทยศาสตร์)
๑๐. การศึกษา ได้ทรงท�ำนุบำ� รุง โรงเรียนและการศึกษาของประเทศอย่าง
ต่อเนือ่ ง และมีพระราชด�ำริให้มกี ารจัดการศึกษาทางไกลให้กบั คนทีอ่ ยูใ่ น
ท้องถิ่นทุรกันดาร (ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์)
๑๑. การดนตรี พระองค์สามารถทรงเครือ่ งดนตรีได้หลายชนิด และทรงมี
พระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลงทีม่ คี วามแปลกใหม่ ไพเราะ
และกินใจ
๑๒. การอนุรักษ์ป่าและน�้ำ (วนศาสตร์และเกษตรศาสตร์)
ตัวอย่างเหล่านีเ้ ป็นเพียงเสีย้ วหนึง่ ของพระราชกรณียกิจทีพ่ ระองค์
ทรงได้ทุ่มเทพระวรกาย ตลอดพระชนม์ชีพ ตัวผู้เขียนยังนึกไม่ออกว่า
พระองค์สามารถสรรหาความรู้เหล่านี้มาได้เพียงไร และรู้สึกว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นั้นทรงเป็นพระพหูสูตโดยแท้
ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นระดับมันสมองของประเทศ
เราควรย้อนกลับมาดูว่า ในความฉลาดและเชี่ยวชาญที่มีนั้น เราจะเพิ่ม
ขีดความสามารถของตนเองขึ้นไปในเรื่องใดได้อีก เพื่อใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ บวกกับมุมมองในด้านอื่นในการพัฒนาประเทศให้ครบ
ทุกๆ ด้าน เพือ่ สืบสานสิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ทรง
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กระท�ำตลอดมา ตั้งใจปฏิบัติบูชาจากการท�ำงานและการใช้ชีวิตประจ�ำ
วันถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้พระองค์สามารถเสด็จสู่สรวงสวรรค์ได้
อย่างสบายพระราชหฤทัย
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา ส�ำเร็จ
ปริญญาตรีดา้ นเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านอณูชีววิทยาและเทคโนโลยี
ชีวภาพ จากมหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ สหราชอาณาจักร มีความตัง้ ใจ
ท�ำงานใดๆ ก็ตาม ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ และช่วย
เหลือผู้อื่นตามก�ำลังความสามารถของตน ตามรอยของพระบาท
สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เคยท� ำ งานด้ า น
สาธารณสุข โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันและควบคุมเอดส์และ
วัณโรค และช่วยระดมทุนให้กบั ประเทศ เพือ่ ยุตปิ ญ
ั หาเอดส์ วัณโรค
และก�ำจัดมาลาเรีย ปัจจุบันก�ำลังเรียนรู้เรื่องการเกษตร เพื่อ
สร้างสวนป่าในที่ดินของตนเอง ให้เกิดน�้ำใต้ดิน เพิ่มพื้นที่ป่าใน
เมือง และเดินตามรอยเท้าพ่อโดยใช้วธิ เี ศรษฐกิจพอเพียง นอกจาก
นั้นยังท�ำงานด้านสังคมหลายอย่าง อาทิ เป็นล่ามไทย-อังกฤษ
ในงานประชุมต่างๆ ช่วยอนุรกั ษ์ปา่ ในจังหวัดศรีสะเกษ เพือ่ เปลีย่ น
ให้เป็นป่าชุมชน ร้องเพลงให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำคลองเปรม
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�ำ น�ำไปใช้

		 ยิ้มสู้ รู้ทุกข์ภัย 		

ผ่านพ้นได้ ด้วยจิตตรอง

		 ๏โภคะ จะสมหวัง

ใช่คิดดัง แล้วมากอง

		 อยากได้ ใช่แต่จ้อง

คิดแล้วต้อง ทดลองท�ำ

		 ๏กตัญญู รู้เมตตา

คือธรรมพา ชีวาล�้ำ

		 ทวีค่า น่าจดจ�ำ

จนฉ�่ำชื่น ระรื่นใจ

		 ๏สุขพอ ที่พ่อสอน

นิรันดร น้อมน�ำใช้

		 เปลี่ยนทุกข์ เป็นสุขใจ

ผ่านพ้นภัย ในทุกวัน

ถอดเป็นค�ำประพันธ์จาก ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๕๙
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แม้วา่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นีจ้ ะเป็นปีแรกทีพ่ วกเราคนไทยไม่ได้รบั ส.ค.ส.
พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ แต่ที่ผ่านมาพระองค์พระราชทาน
ส.ค.ส. แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนเป็นพรที่ทรงคุณค่า แฝงไว้
ด้วยแง่คิดและแนวทางในการด�ำเนินชีวิต พระองค์พระราชทาน ส.ค.ส.
ฉบับแรกแก่พสกนิกรของพระองค์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชทาน
ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเพียงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีเดียวเท่านั้นที่ไม่มี
ส.ค.ส. พระราชทาน เพราะเกิดเหตุการณ์สนึ ามิเข้าชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
หากเราลองสังเกตใน ส.ค.ส. พระราชทานจะพบค�ำว่า “กส.๙”
ลงท้ายอยู่ด้วยเสมอ ที่มาของรหัส กส.๙ นี้คือสัญญาณเรียกขานทางวิทยุ
ประจ�ำพระองค์ในเครือข่ายวิทยุสื่อสารต�ำรวจนั่นเอง

“ท�ำดี”
		 ๏วันหนึ่ง ซึ่งผันผ่าน

เก็บเกี่ยวกาล นานแค่ไหน

		 สวัสดิ์ พิพัฒน์ชัย		

ปลอดภัยร้าย ด้วยท�ำดี

		 ๏แม้เวียน เปลี่ยนกี่หน ก็สุขล้น ท้นอย่างนี้
		 เปลี่ยนเดือน เลื่อนเป็นปี สุขที่มี ก็มากมาย
ถอดเป็นค�ำประพันธ์จาก ส.ค.ส. พระราชทาน ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
จาก ส.ค.ส. พระราชทานตลอดเกือบ ๓ ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เรา
ได้เห็นถึงพระเมตตาของพระองค์ทมี่ มี ากมายต่อปวงชนชาวไทย ทัง้ หลาย
ทัง้ ปวงแล้วพระองค์ทรงอยากเห็นพสกนิกรด�ำเนินชีวติ อยูอ่ ย่างมีความสุข
บนพื้นฐานของความพอเพียง
เกี่ยวกับผู้เขียน
ธนภัทร ศรีโมรา เป็นวิศวกรที่ชอบการขีดเขียนโคลงกลอน
ปัจจุบันเป็นนักทดสอบวัสดุประจ�ำห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติ
ทางฟิสิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค
ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาและบริการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
และผลิตภัณฑ์ให้กบั กลุม่ ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจยั
ภายในเอ็มเทค และงานวิจัยของภาครัฐ
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