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บทนำ 

ปจจัยท่ีทำใหพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงเรื่องดินก็คือ 

๑. พระองคเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

๒. ประชาชนรักพระองคอยางแทจริง 

๓. เขาเฝาทูลละอองธลุีพระบาทพระองคไดอยางใกลชิด ไมมีพิธีการ 

๔. ทุกครั้งท่ีเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ชาวบานหวังวาพระองคจะทรงแกปญหาในพ้ืนท่ีไดเสมอ 

เม่ือเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพบวา 

ดิน เปนที่ทำกินของราษฎร ไมวาจะเสด็จพระราชดำเนินไปท่ีใด เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก ลวนแตใชดิน

เพ่ือทำมาหากินท้ังสิ้น ถาพ้ืนท่ีใดมีท่ีลุมมีน้ำขังไดจะใชปลูกขาวแทบท้ังนั้น เพราะขาวเปนอาหารหลักของชาว

ไทย ที ่สำคัญที ่สุด พระองคเคยมีรับสั ่งวา “ซึ่งแมคงสอนเรา และมีจุดมุ งหมายใหเราติดดิน และมี

จุดมุงหมายใหเราทำงานกับประชาชน” พระราชดำรัสนี้ ปรากฏในหนังสือเรื่อง “แมอยากใหเธออยูกับดิน” 

เพื่อเปนอนุสรณบอกถึงพระปรีชาสามารถทางดานดินของพระองค ขณะที่นำคณะบุคคลซึ่งประกอบดวย

ตัวแทนจากสมาพันธสมาคมดินโลก ตัวแทนจากสมาคมดินและปุ ยแหงประเทศไทย ตัวแทนจากมูลนิธิ

วิทยาศาสตรการเกษตร และตัวแทนจากกรมพัฒนาท่ีดิน เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเม่ือวันท่ี ๑๖ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัลจากสมาพันธสมาคมดินโลก นักวิทยาศาสตรดินเพ่ือ

มนุษยธรรม ที่เปนรางวัลแรกและรางวัลเดียวที่สมาพันธมอบแกบุคคลหรือหนวยงาน ท้ังยังขอใหวันที่ ๕ 

ธันวาคม ซึ่งเปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพใหเปน วันดินโลก ไดมีการเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงเปนประธาน และทรงลงพระนามาภิไธยไวเพ่ือเปนสัญลักษณสำหรับงานวันดินโลกดวย 

ประชาชนรักพระองคอยางแทจริง 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเปนพระมหา 

กษัตริยพระองคเดียวท่ีทรงงานเก่ียวกับดินใหกับประชาชน และการทรงงานของพระองคอยางแทจริงทำใหเกิด



๒ 

พระสหายมากหนาหลายตา พระสหายเหลานี้ลวนแตรักน้ำพระราชหฤทัยที่พระองคพระราชทานในโอกาส 

ตาง ๆ กัน ตัวอยางเชน 

 เปาะเตง หรือ เปาะเด็ง ชาวสวนอายุ ๗๐ ป (เสียชีวิตเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะมีอายุ ๙๕ ป)  เปนพระ

สหายจากภาคใต จากตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี เคยพายเรือนำเสด็จเพ่ือกราบบังคมทูล

รายงานการสรางอาคารก้ันน้ำคลองน้ำจืด บานทุงเค็จ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี และเคย

มากรุงเทพฯ เพ่ือเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในฐานะพระสหายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ 

          เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปภาคเหนือไดพบกับพระสหาย ลุงพะโย แหงอำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม ซึ ่งเปนผู เตรียมกาแฟอะราบิกาไวร ับเสด็จ ปรากฏวา พระองคตองทรงพระดำเนินเพื ่อไป

ทอดพระเนตรตนกาแฟของลุงพะโย ตามทางที่ลาดชันไปหลายกิโลเมตร หลังจากที่ทรงพิจารณาโดยละเอียด

แล วจ ึ งร ับส ั ่ ง ใหหน วยส  ง เสร ิมดำเน ินการ การท ี ่พระบาทสมเด ็จพระเจ  าอย ู ห ัวร ัชกาลท ี ่  ๙  

มีพระราชหฤทัยแนวแนวาเปนเรื่องท่ีดีแนนอน จึงไดทรงพระดำเนินเพ่ือทอดพระเนตรกาแฟตนนั้น เพ่ือใหแน

พระราชหฤทัยวา  กาแฟตนนั้นสำคัญเพียงใด ปจจุบันกาแฟอะราบิกาไดรับการสงเสริมใหเปนพืชหลักของ

โครงการหลวง  

          รายตอมาเปนลูกสาวของฮัจยีซบ อดีตโตะอิหมามแหงหวยทรายใต ผูขออนุญาตขึ้นทะเบียนมัสยิด

ใหแกหวยทรายใต ไดเคยกลาวไววา “จริง ๆ แลวในหลวงทานไมตองทำก็ได พวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ทานอยูสบาย ๆ ก็ได พระองคทานตองมาเหนื่อย มาทดลองทำ ทีแรกก็คงไมเหนื่อยเทาไรหรอก พอทำแลวมัน

เหนื่อย เรานึกถึงในหลวง พระองคทานคงเหน็ดเหนื่อยมาก ๆ เลย ไหนจะตองเยี่ยมราษฎรไปใหกำลังใจ

ราษฎรในที่ตาง ๆ และตองทำเปนตัวอยาง อยางเขาใจ ทำ ทำ ทำ จนไดผล” แสดงวาเพราะประชาชนรัก

พระองคอยางแทจริงดังท่ีกลาวมา  

เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพระองคไดอยางใกลชิด ไมมีพิธีการ 

การเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถือเปนเรื่องสำคัญ แมวาโดยปรกติ 

ผู เฝาทูลละอองธุลีพระบาทตองแตงกายอยางเปนทางการ เชน การเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ แตก็มีการแตงกายอยางไมเปนทางการ เชน ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม

ราษฎรหรือทรงตรวจเยี่ยมในพื้นที่ตางจังหวัด บางครั้งผูเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทบางคนก็แตงกายอยาง

ลำลอง เชน เกษตรกรนุงผาขาวมา  ไมใสเสื้อ เพ่ือกราบบังคมทูลตอบท่ีพระองครับสั่งถาม 

ทุกครั้งท่ีมีการเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ชาวบานหวังวาพระองคจะทรงแกปญหาในพ้ืนท่ีไดเสมอ  

ปญหาสวนใหญเก่ียวของกับดินเสื่อมโทรม เสื่อมโทรมเพราะการปลูกพืชซ้ำ ๆ กัน เชน ปลูกสับปะรด

หรือปลูกมันสำปะหลังอยางตอเนื่อง ทำใหดินเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ รับสั่งวา 

เราเอา (ธาตุอาหารจากดิน) ไปเทาไรตองกลับคืนไปเทานั้น ดังนั้นจึงเริ่มมีกระบวนการแกไขโดยใชหวยฮอง

ไครเปนตัวแทน ซึ่งเปนเสมือนตนน้ำ ลำธาร และถือวาเปนที่สูง (เชียงใหมมีระดับความสูง ๓๐๐ กวาเมตร 

เหนือกวากรุงเทพฯ) พระองคทรงวิเคราะหวา ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด



๓ 

เชียงใหม มีพ้ืนท่ีเปนหินกรวด และดินลูกรัง แหงแลง ตนเหตุของปญหาคือ มีการตัดไม และในหนาฝนมีการชะ

ลางของหนาดินตอเนื ่องจนเหลือแตหินกรวดและดินลูกรัง แผนการแกไขในพื ้นที ่โดยรอบท่ีพระองค

พระราชทานไว คือ 

ก) การสรางระบบน้ำของหวยฮองไคร พื้นที่รองหวยตาง ๆ ของหวยฮองไครที ่แหงตองชวยสราง 

อางเก็บน้ำและฝาย เพ่ือใหความชุมชื้นแกดินในพ้ืนท่ี 

ข) มีการผันน้ำจากหวยแมสายมาเก็บไวในอางเล็ก ๆ ที่ไดสรางลดหลั่นกันลงมาจากยอดของพื้นท่ี

จนถึงอางน้ำหวยฮองไคร โดยมีฝายชะลอน้ำ (check dam) เปนระยะ ๆ ตลอดการลดหลั่น เมื่อระบบน้ำเริ่ม

ทำงาน ตนไมท่ีถูกทำลายไปก็คอย ๆ ฟนกลับมาจนเปนปาสมบูรณโดยไมตองปลูกเพ่ิมมากนัก 

ค) เม่ือระบบน้ำเริ่มทำงาน จึงแบงพ้ืนท่ีพัฒนาเปนระยะ ๆ 

- สวนท่ีเปนท่ีสูงและเคยเปนปาสมบูรณ สงเสริมใหเปนปาไม 

- สวนท่ีน้ำลนตลอดเวลา สงเสริมใหมีฝายชะลอน้ำ  

- สวนท่ีเปนหวยแหงแตรับน้ำเปนครั้งคราว ใชฝายชะลอน้ำเพ่ือรองรับน้ำเม่ือมีมา 

- สวนท่ีเปนหวยแหง รอรับน้ำตามธรรมชาติอยางเดียว ไมตองทำฝายชะลอรอรับน้ำฝน 

- มีการปลูกตนไมเสริมบางแลวแตกรณี 

- ฟนฟูดิน ดินกรวด และดินลูกรัง 

- ปลูกหญาสำหรับเลี้ยงสัตวหรือปลูกพืชไร ถาทำไดแลวแตกรณี ถาทำการเกษตรไดก็ควรทำ 

- ท่ีใกลกับอางน้ำใหทำนา 

- ท่ีในอางใหเลี้ยงปลา โดยทำเปนสหกรณ 

- อาจใชหญาแฝกปองกันการชะลางควบคูกัน เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีความสมบูรณเต็มท่ี 

เหลานี้เปนสวนหนึ่งของวิธีการท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตรพระราชทานไวเปนเวลากวา ๕-๑๐ ป เพื่อใหระบบสมบูรณเต็มที่ เปนวนเกษตร ประกอบดวยผัก 

สมุนไพร และอาหารสัตว เนื่องจากเปนแหลงท่ีมีการชะลางพังทลายของดิน จึงควรเสริมดวยพืชตระกูลถ่ัวและ

แฝกตามแนวระดับ เพื่อชวยยึดพื้นที่ไว  ทั้งนี้ เปนเสมือนตัวอยางที่เกษตรกรรับไปปฏบิัติเอง จึงจะเปนทฤษฎี

ใหมที่มีเศรษฐกิจพอเพียงอยูดวย เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตไปแลว เราสมควรจะปฏิบัติตาม ไมวาโควิดจะมา

หรือไมก็ตาม เราคงยังอยูตอไป และนับเปนเรื่องที่นายินดีอยางยิ่งวา พระราชดำริขางตนจะไดรับการตอยอด 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันอยางแนนอน 

  


