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น้ําพระราชหฤทัยจากในหลวง
ตอผูประสบภัยน้ําทวม
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ทศพนธ นรทัศน เรียบเรียง
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จากเหตุ การณอุทกภัย ที่วิกฤตในหลายจังหวัดของประเทศไทย นั บรวมแลวไมนอยกวา 21
จังหวัด เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครราชสีมา มีผูไดรับความเดือดรอนกวา 800,000 คน
เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ทําใหผูเขียนนึกถึงภาพแหงความทรงจําในอดีต ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยม พระราชทานกําลังใจและความ
ชวยเหลือแกพสกนิกรที่ไดรับความเดือดรอนดังกลาว จึงขอหยิบยกเรื่องราวแหงพระมหากรุณาธิคุณ
ดังกลาวมาเปนเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาฯ อยางหาที่สุดมิได และเปนกําลังใจแกผู
ประสบกับภาวะความทุกขยากจากอุทกภัยในครั้งนี้
แมวาในวันนี้ พระองคทานจะไมไดเสด็จพระราชดําเนินออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยเชนใน
อดีต หากแตพระองคทานยังคงติดตามและหวงใยในทุกขยากของราษฎรเสมือนทุกขของพระองคเอง
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย ถุงยังชีพ คําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาและบรรเทา
ความเดือดรอนของราษฎร รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศานุวงศ หรือผูแทนพระองค
เสด็จพระราชดําเนินออกไปเยี่ยมและใหความชวยเหลือผูประสบภัยในครั้งนี้
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ภาพแหงความทรงจําในอดีตที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงขับรถลุยน้ํา ไปเยี่ยมราษฎร
http://image.dek-d.com/18/677910/15148238
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เหตุการณสําคัญๆ ในอดีตที่แสดงถึงน้ําพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง
หวงใยผูประสบอุทกภัย อาทิ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2523 เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการสราง
ทํานบกั้นน้ํา เพื่อชวยในการปองกันและระบายน้ําในบริเวณน้ําทวมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ คลอง
แสนแสบ บานบางชัน เขตมีนบุรี และทอดพระเนตร บริเวณน้ําทวม ณ ซอยออนนุช ไดมีพระราชดํารัส
กับอธิบดีกรมชลประทาน ผูวาการกรุงเทพมหานครและหัวหนาเขตพระโขนง เกี่ยวกับการ รวมมือ
ประสานงานในการวางโครงการในอนาคตเพื่อปองกันน้ําจากภาคเหนือทะลักเขาเขตกรุงเทพมหานคร
ตลอดจนพิจารณาหาวิธีระบายน้ําที่ ขังอยูที่บริเวณชานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มเนาเสียลงคลองสาย
ตางๆ ที่เชื่อมกับคลองสําโรงเพื่อระบายน้ําออกสูทะเลตอไป
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7 พฤศจิกายน 2526 ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครสวนหนึ่งกําลังทนทุกขหนักกับสภาพน้ําทวม
ขัง นอยคนที่จะรูวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกําลังทรงพยายามหาหนทางบรรเทาทุกขใหพวกเขา
อยูอยางเงียบๆ วันนั้นรถพระที่นั่งแวนแวคคอนเนียร แลนออกจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบาย
สองโมงเศษ สูถนนศรีอยุธยา เลี้ยวขวาเขาถนนเพชรบุรี มุงสูถนนบางนาตราด ไมมีหมายกําหนดการ
ไมมีการปดถนน แมแตตํารวจทองที่ก็ไมทราบลวงหนา รถยนตพระที่นั่งชะลอเปนระยะๆ เพื่อทรงตรวจดู
ระดับน้ํา จนเมื่อถึงคอสะพานสรางใหมที่คลองลาดกระบัง จึงเสด็จลงจากรถยนตพระที่นั่งเพื่อทรงหารือ
กับเจาหนาที่ที่ตามเสด็จ ทรงฉายภาพดวยพระองคเอง ทรงกางแผนที่ทอดพระเนตรจุดตางๆ จนถึงเวลา
บ า ยคล อ ย รถยนต พ ระที่ นั่ ง จึ ง แล น กลั บ เมื่ อ ถึ ง สะพานคลองหนองบอน รถพระที่ นั่ ง หยุ ด เพื่ อ ให
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงฉายภาพบริเวณน้ําทวมและทรงศึกษาแผนที่รองน้ําอีกครั้ง ปรากฏวา
ชาวบานทราบขาว "ในหลวงมาดูน้ําทวม" ตางก็พากันมาชมพระบารมีนับรอยๆ คน ...เย็นย่ําแลวแต
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ขบวนรถยนตพระที่นั่งยังไมหมดภารกิจ เมื่อรถวิ่งกลับมาทางถนนพัฒนาการ ทรงแวะฉายภาพบริเวณ
คลองตัน ทอดพระเนตรระดับน้ําแลวทรงวกกลับมาที่คลองจิก
เวลานั้นฟามืดแลวเพราะเปนเวลาจวนค่ํา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงทรงนําไฟฉายสวน
พระองคออกมาสองแผนที่ปองกันน้ําทวมและแนวพนังกั้นน้ําอยูเปนเวลานาน กลายเปนอีกภาพหนึ่งที่
สรางความตื้นตันใจแกประชาชนชาวกรุงเทพฯ อยางยิ่ง ประชาชนคนหนึ่งในละแวกเคหะนคร 1 แขวง
บางบอน เขตประเวศ กลาววา "รูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนที่ทรงหวงใยทุกขของ
ราษฎร เสด็จฯ มาแกไขปญหาน้ําทวมดวยพระองคเอง พวกเราถึงจะทนทุกขเพราะน้ําทวมขังเนา
มาเปนเวลานานก็เชื่อมั่นวาพระองคทรงชวยพวกเราไดอยางแนนอน"
ในเดือนหนึ่งของป 2528 พระทนตองคหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหักเฉียดโพรง
ประสาทฟน พระทนตองคนั้นตองการการถวายการรักษาเรงดวน แตขณะนั้นกรุงเทพฯ ก็กําลังประสบ
ปญหาอุทกภัย ที่ตองบรรเทาทุกขเรงดวนเชนกัน เมื่อทันตแพทยเขามาถวายการรักษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรับสั่งถามวา "จะใชเวลานานเทาใด" ทันตแพทยกราบบังคมทูลวา อาจตองใชเวลา 1-2
ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับสั่งวา "ขอรอไวกอนนะ ฉันทนได วันนี้ขอไปดูราษฎร
และชวยแกไขปญหาเรื่องน้ําทวมกอน"
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กรณีน้ําทวมใหญในกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2538 เย็นๆ วันหนึ่ง มีคนวิ่งไปวิ่งมาแถวๆทาง
รถไฟขางบาน และตะโกนวา "ในหลวงมา ๆ" คนแถวนั้นไมมีใครเชื่อเพราะน้ําทวมเกินรถจะวิ่งได ถาใน
หลวงจะเสด็จฯ คงตองนั่งเรือ หรือเดินลุย มาเทานั้น แต ....... ภาพที่ปรากฏแกตาแกใจของประชาชน
ยานบานผมตอนนั้น คือ พระเจาอยูหัวทรงฉลองพระบาทเปนรองเทาผาใบและทรงพระดําเนินลุยน้ํา มา
ตามทางรถไฟ เปนระยะทางหลายกิโลเมตร โดยมีผูติดตามเพียงไมกี่คน และทรงแวะตรัสถามทุกขสุข
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ประชาชน เปนระยะๆ และทรงจดบันทึกดวยพระองคเอง ..... หลังจากนั้นไมถึงวันน้ําก็ลดลงจนสูภาวะ
ปกติ
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โครงการ "แกมลิง"
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริโครงการแกมลิงเพื่อบรรเทาปญหาน้ํา
ทวมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคราวที่น้ําทวมใหญทั่วกรุงเทพฯ เดือดรอนกันไปทั่ว ซึ่ง
ทฤษฎีการแกไขปญหาน้ําทวมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามแนวทางการบริหารจัดการดานน้ําทวม
ลน (Flood Management)
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริโครงการ
แกมลิงซึ่งเปนโครงการระบายน้ํา เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ พระที่นั่ง
ดุ สิต มหาปราสาท พระบรมมหาราชวั ง เนื่องจากในชว งฤดู ฝ นน้ําในแม น้ํ า เจ า พระยามี ปริมาณมาก
ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตอกันหลายวัน พรอมทั้งน้ําทะเลหนุนสูง
จึงทําใหเกิดน้ําลนตลิ่งไหล เขาสูพื้นที่ฝงตะวันออกและฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งโดยปกติ
แมน้ําเจาพระยา สามารถรับน้ําไดประมาณ 3,000 ลบ.ม./วินาที โดยไมลนตลิ่ง แตเมื่อป พ.ศ.2538
ในชวงฤดูน้ําหลากมีปริมาณน้ําในแมน้ําเจาพระยาถึง 5,500 ลบ.ม./วินาที น้ําจึงลนตลิ่งและทวมพื้นที่ทั้ง
สองฝงแมน้ําเปนอาณาบริเวณกวางขวาง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดําริแกไขปญหา
น้ําทวมกรุงเทพมหานคร ไว 5 แนวทาง คือ ประการแรก สรางคันกั้นน้ํา โดยปรับปรุงแนวถนนเดิม
ประการที่สอง จัดใหมีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) ตามพระราชดําริ เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อ
แปรสภาพใหเปนทางระบายน้ําเมื่อมีน้ําหลาก ประการที่สาม ดําเนินการขุดลอกคลอง ขยายคลองที่มีอยู
เดิมและขุดใหมนอกแนวคันกั้นน้ํา ประการที่สี่ สรางสถานที่เก็บน้ําตามจุดตางๆ ประการที่หา ขยาย
ชองทางรับน้ําที่ผานทางรถไฟและทางหลวง
วิธีการแกไขปญหาน้ําทวมในภูมิภาคตาง ๆ คือ
1. การกอสรางคันกันน้ํา โดยการกอสรางคันดินกั้นน้ําขนานไปตามลําน้ําเพื่อปองกันมิใหน้ําลน
ตลิ่งไปทวมในพื้นที่ตางๆ ดานใน
2. การกอสรางทางผันน้ํา เพื่อผันน้ําทั้งหมดหรือบางสวนที่ลนตลิ่งทวมลนเขามาใหออกไป
3. การปรั บ ปรุงและตกแตงสภาพลํ าน้ํา เพื่อใหน้ําที่ ท ว มทะลักสามารถไหลไปตามลําน้ํ าได
สะดวก หรือชวยใหกระแสน้ําไหลเร็วยิ่งขึ้น
การแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพระราชดําริ
"แกมลิง"
ลักษณะและวิธีการของโครงการแกมลิง
1. ดํ า เนิ น การระบายน้ํ า ออกจากพื้ น ที่ ต อนบน ให ไ หลลงคลองพั ก น้ํ า ขนาดใหญ ที่ บ ริ เ วณ
ชายทะเล
2. เมื่อระดับน้ําทะเลลดต่ํากวาระดับน้ําในคลอง ก็ทําการระบายน้ําจากคลอง ดังกลาว โดยใช
หลักการทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ
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3. สูบน้ําออกจากคลองที่ทําหนาที่ "แกมลิง" นี้ เพื่อจะไดทําใหน้ําตอนบนคอยๆ ไหลมาเอง
ตลอดเวลา สงผลใหปริมาณน้ําทวมพื้นที่ลดนอยลง
4. เมื่อระดับน้ําทะเลสูงกวาระดับน้ําในลําคลองใหทําการปดประตูระบายน้ํา โดยยึดหลักน้ําไหล
ลงทางเดียว(One Way Flow)
หลัก 3 ประการ ที่โครงการแกมลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จ ตามแนว
พระราชดําริคือ
1. การพิจารณาสถานที่ที่จะทําหนาที่เปนบอพัก และวิธีการชักนําน้ําทวมไหลเขาสูบอพักน้ํา
2. เสนทางน้ําไหลที่สะดวกตอการระบายน้ําเขาสูแหลงที่ทําหนาที่บอพักน้ํา
3. การระบายน้ําออกจากบอพักน้ําอยางตอเนื่อง
โครงการแกมลิงฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ใชคลองชายทะเลที่ตั้งอยูริมทะเลดานจังหวัด
สมุ ทรปราการ ทําหน าที่เ ปนบ อพักน้ํ าหรือบอรับ น้ํา โครงการแกมลิงในพื้นที่ฝ งตะวั นตกของแมน้ํา
เจาพระยา ทําหนาที่รับน้ําในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเพื่อระบายออกทะเล ดานจังหวัด
สมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริเพื่อใหการระบายน้ําทวม ออก
ทะเลเร็วขึ้นดวยวิธีการตางๆ คือ โครงการแกมลิง "แมน้ําทาจีนตอนลาง" ซึ่งใชหลักการในการควบคุมน้ํา
ในแมน้ําทาจีน คือ เปดระบายน้ําจํานวนมากลงสูอาวไทยเมื่อระดับน้ําทะเลต่ํา โครงการแกมลิงแมน้ําทา
จีนตอนลางจะมีประสิทธิภาพสมบูรณตองดําเนินการครบ ระบบ 3 โครงการ ดวยกัน คือ
1. โครงการแกมลิง "แมน้ําทาจีนตอนลาง"
2. โครงการแกมลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชัย"
3. โครงการแกมลิง "คลองสุนัขหอน"
โครงการแกมลิงนับเปนนิมิตรหมายอันเปนสิ่งที่ชาวไทยทั้ง หลายไดรอดพนจากทุกขภัยที่นํา
ความเดือดรอนแสนลําเค็ญมาสูชีวิตที่อบอุน ปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชดําริอันเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการดานน้ําทวมนี้ มีพระราชดําริเพิ่มเติมวา "...ไดดําเนินการในแนวทางที่ถูกตองแลว
ขอใหรีบ เรงหาวิธีปรั บปรุง และเพิ่ มประสิทธิ ภาพตอไป เพราะโครงการแกมลิงในอนาคตจะ
สามารถชวยพื้นที่ไดหลายพื้นที่..."
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ในหลวงพระราชทานถุงยังชีพชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ
นําถุงยังชีพพระราชทานจากในหลวงมอบใหผูประสบภัยน้ําทวม สรางความปลื้มปติในพระมหากรุณาธิคุณ

นี่อาจเปนเพียงหนึ่งในลานที่แสดงใหเห็นเปนประจักษแลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ประทับ อยูใ นหั ว ใจเหล า พสกนิ ก รไทยทั้ง ประเทศ ดังที่ ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช เคยกล า วไว ว า “...
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ราชกาลนี้ ทรงครองหั ว ใจคน” นี่ คื อ น้ํ า พระราชหฤทั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ ที่ทรงอุทิศ
พระองคเพื่อประชาชนชาวไทยเสมอมา แมในวันที่พระองคทานจะทรงมีพระชนมายุมากแลว และไม
อาจจะเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ออกเยี่ ย มและพระราชทานความช ว ยเหลื อ แก ป ระชาชนผู ไ ด รั บ ความ
เดือดรอน เฉกเชนในอดีตที่ผานมา หากแตพระองคทานก็ยังทรงหวงใยในทุกขรอนของประชาชนยิ่งกวา
สิ่ ง อื่ น ใด ทรงพระราชทานพระราชทรั พ ยส ว นพระองค จํ า นวนมากเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนที่ประสบภัย นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาอยางหาที่สุดมิได.
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