พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย

ìĊę îø ġĢĢĢ/ĦĦġĦ

ÿĞćîĆÖÜćîðúĆéÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
ìĞćđîĊ÷ïøĆåïćú Öìö. ĢġĤġġ
ģġ ÖøÖãćÙö ģĦĦĥ

đøČęĂÜ

Öćø×ĂðøąéĆïêøøćÿĆâúĆÖþèÜŤ ćîđÞúĉĉöóøąđđÖĊ÷øêĉ

đøĊ÷î ðúĆéÖøąìøüÜüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ
ĂšćÜëċÜ ĀîĆÜÿČĂÖøąìøüÜüĉì÷ćýćÿêøŤŤĒúąđìÙēîîēú÷Ċ éŠüîìĊęÿčé ìĊę üì ġģġĢ.Ģ/ĦĥġĥĤħĥ
úÜüĆĆîìĊę Ģ ÖøÖãćÙö ģĦĦĥ
ÿĉęÜìĊęÿŠÜöćéšü÷ õćóêøćÿĆâúĆÖþèŤ
êćöĀîĆÜÿČĂìĊęĂšćÜëċÜ ĒÝšÜüŠć ÖøąìøüÜüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊĕéšÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂ “óóøąïĉéć
ĒĀŠÜđìÙēîēú÷Ċ×ĂÜĕì÷ óøąïĉéćĒĀŠÜîüĆêÖøøöĕì÷” ÝċÜ×ĂĂîčâćêîĞćêøćÿĆâúĆÖþèŤÜćîđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉ
óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü đîČęĂÜĔîēĂÖćÿóøąøćßóĉíĊöĀćöÜÙúđÞúĉöóøąßîöóøøþć Ĩ øĂï Ħ íĆîüćÙö
ģĦĦĥ ðøąąéĆïöčöïîî×üćĀîšćðÖĀîĆÜÿČĂ éšćîïî×ĂÜÿĆîĀîĆÜÿČĂ éšćîĔîĀîĆÜÿČĂĀîšćđîČĚĂĀćêøćÿĆâúĆÖþèŤ
óøšĂöÙüüćöĀöć÷ ĒúąéšćîĔîĀîĆÜÿČĂöčöïî×üćĒúąöčöïîàšć÷×ĂÜĀîĆÜÿČĂìčÖĀîšć ÙüćööúąđĂĊ÷éĒÝšÜĒúšü îĆĚî
ÿĞćîĆĆÖÜćîðúĆéÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊĕéšîĞćđøČČęĂÜđđÿîĂÙèąÖÖøøöÖćøòść÷óóĉÝćøèćÖććøĔĔßšêøć
ÿĆâúĆĆÖþèŤ óĉÝćøèćĒúšü×ĂđđøĊ÷îéĆÜîĊĚ
Ģ. ĂîčâćêêćöììĊę×Ăĕð
ģ. × Ă Ĕ Āš ÿŠ Ü Ā îĆ Ü ÿČ Ă ìĊę ÝĆ é ìĞ ć Ē úš ü Ĕ Āš Ù è ą Ö ø ø ö Ö ć ø òś ć ÷ óĉ Ý ć ø è ć Ö ć ø Ĕ ßš ê ø ć ÿĆ â úĆ Ö þ èŤ
ÿĞćîĆÖÜćîððúĆéÿĞćîĆÖîć÷÷ÖøĆåöîêøĊ ÝĞĞćîüî Ģ ßčé (ĀćÖ÷ĉîéĊ)
Ĥ. ĀîĆÜÿČĂĂîčâćêÞïĆïîĊĚ ĀšćöîĞćĕðĔßšĔîÖćøēÛþèćĀøĂĒÿüÜĀćñúðøąē÷ßîŤĂČęîĔéìĆĚÜÿĉĚî
ìĆĚÜîĊĚ êøćÿĆâúĆÖþèŤÝąêšĂÜöĊøĎðĒïïĒúąÿĊìĊęëĎÖêšĂÜêćöìĊęìćÜøćßÖćøÖĞćĀîéđìŠćîĆĚî
ÝċÜđøĊ÷îöćđóČęĂēðøéìøćïï
×ĂĒÿéÜÜÙüćöîĆïëČĂ

(îć÷ĂđîÖ đóĉęöüÜýŤđÿîĊ÷Ť)
øĂÜðúĆéÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ ðäĉïĆêøĉ ćßÖćøĒìî
ðúĆéÿĞćîĆÖîćć÷ÖøĆåöîêøĊĊ
ÿĞćîĆÖĒñîÜćîĒúąÖĉÝÖćøóĉđýþ
ēìø. ġ ģģĩĢ ĨģĤĤ
ēìøÿćø ġ ģģĩġ ĥġĨĥ

ความหมายตราสัญลักษณ
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองทอง อันเปนสีประจําวันพระบรมราชสมภพ อยูกลางตราสัญลักษณ
ขลิบรอบตัวอักษรดวยสีทองบนพื้นวงกลมสีนํ้าเงิน ลอมรอบดวยกรอบโคงเรียบสีเหลืองทอง หมายความวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนศูนยรวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ดานบนอักษรพระปรมาภิไธยเปนเลข ๙
หมายถึงพระมหากษัตริยพระองคที่ ๙ แหงพระบรมราชจักรีวงศ เลข ๙ นั้น อยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ
อันเปนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย และเปนเครื่องหมายแหงความเปนสมเด็จ
พระบรมราชาธิราช ถัดลงมาดานขางซายขวาของอักษรพระปรมาภิไธยมีลายพุมขาวบิณฑสีทอง ซึ่งมีสัปตปฎล
เศวตฉัตรประดิษฐานอยูเบื้องบน ดานนอกสุดเปนกรอบโคงมีลวดลายสีทองบนพื้นสีเขียว หมายถึงสีอันเปน
เดชแหงวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณและความสงบรมเย็น ดานลางอักษร
พระปรมาภิไธยเปนรูปกระตายสีขาว กระตายนั้นทรงเครื่องอยูในลักษณะกําลังกาวยาง อันหมายถึง ปมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปเถาะ ซึ่งมีกระตายเปนเครื่องหมายแหงปนักษัตร โดยรูปกระตายอยูบน
พื้นสีนํ้าเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึงความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยภายใตพระบรมโพธิสมภาร
เบื้ อ งล า งตราสั ญ ลั ก ษณ เ ป น แพรแถบสี ช มพู ข ลิ บ ทอง เขี ย นอั ก ษรสี ท อง ความว า พระราชพิ ธี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

“…วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเจริญของ
บานเมือง. เราจึงควรสนับสนุนใหมีการคนคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาวะและความ
ตองการของประเทศขึน้ ใชเองอยางจริงจัง. ถาเราสามารถคนคิดไดมากเทาไร ก็จะเปนการ
ประหยัด และชวยใหสามารถนําไปใชในงานตาง ๆ ไดกวางขวางยิ่งขึ้นเทานั้น…”
พระราชดํารัส พระราชทานเนือ่ งในสัปดาหวทิ ยาศาสตรแหงชาติ
และครบรอบ ๑๒๐ ป หวากอ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

“…เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณแบบ จึงควรจะสรางสิ่งที่จะใชประโยชนไดอยาง
คุมคา และมีความสูญเปลาหรือความเสียหายเกิดขึ้นนอยที่สุด แมแตสิ่งที่เปนของเสีย
เปนของเหลือทิ้งแลว ก็ควรจะไดใชเทคโนโลยีแปรสภาพใหเปนของใชได เชน ใชทํา
ขยะและมูลสัตวใหเปนแกสและปุยเปนตน โดยทางตรงขามเทคโนโลยีใดที่ใชการได
ไมคุมคา กอใหเกิดความสูญเปลาและความเสียหายไดมาก จัดวาเปนเทคโนโลยี
ที่บกพรอง ไมสมควรจะนํามาใชไมวาในกรณีใด…”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒

“…การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันกาวหนาทุกสาขาจากทั่วโลก
แลวเลือกสรรสวนที่สําคัญเปนประโยชน นํามาปรับปรุงใชใหพอดีพอเหมาะกับสภาพ
และฐานะของประเทศของเรา เพื่อชวยใหประเทศของเราสามารถนําเทคโนโลยี
อันทันสมัยมาใชพัฒนางานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง…”
พระบรมราโชวาท ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเปดงาน
“พระจอมเกลาลาดกระบังนิทรรศน ๒๖” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
วิทยาเขตเจาคุณทหาร ลาดกระบัง วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖
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เกริ่นนํา
พ.ศ. ๒๕๕๔ นับเปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนที่เคารพรักยิ่งของประชาชน
ชาวไทย เนื่องจากพระองคทรงตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อสรางความ
สมบูรณพนู สุขและความมัน่ คงใหเกิดขึน้ ในทุกทองทีท่ วั่ ประเทศ สมดังพระปฐมบรมราชโองการ
ที่พระราชทานไววา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม”

๖
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ตลอดระยะเวลานับแตเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยีย่ มเยือนราษฎรทัว่ ทุกทองถิน่ ไมวา ใกลหรือไกล เปนภูเขาสูง
หรือพื้นที่ทุรกันดารเพียงใดก็ตาม จึงทรงทราบปญหาของราษฎรในพื้นที่ตางๆ เปนอยางดี และ
ทรงนําทุกขของราษฎรมาเปนประดุจทุกขของพระองคเอง ทรงใชพระราชวังสวนจิตรลดา
เปนสถานที่วิจัยและพัฒนาแสวงหาแนวทางการแกปญหา และทรงพระราชทานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในเรื่องตางๆ เพื่อเปนตนแบบของความสําเร็จในการพัฒนา
ประเทศ พระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําให
ราษฎรภายใตรมพระบารมีรูจักการรวมกลุมสามัคคีในสังคมที่มีความพอเพียง สมานฉันทและ
เอื้ออาทร จึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ พึ่งพาตนเองได และรูจักการอยูรวมกับธรรมชาติ
อยางยั่งยืน ดวยการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม
แมวาในเวลาชวงหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงงานในพื้นที่นอยลง แตทุกฝายที่เกี่ยวของก็ไดนอมนําแนวพระราชดําริในการพัฒนา
ประเทศที่พระราชทานไวไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนหนวยงานหนึ่งที่สํานึกรูในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม จึงเรงรัดดําเนินการ
พัฒนาประเทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการเสริมสรางขีดความสามารถ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของทุกภาคสวน ทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ และภาคชุมชน ใหเจริญกาวหนาตอไปไดอยางมั่นคง สมดุล พึ่งพาตนเอง และมี
ความยั่งยืนในทามกลางกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ในโอกาสอันเปนมหามงคลสมัยสําคัญยิ่งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใครขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลาพรอมใจกันสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยเจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท ประพฤติตนเปนพสกนิกรที่ดี มีความซื่อสัตยสุจริตและจงรักภักดี
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหมี
พระสุ ข ภาพอนามั ย แข็ ง แรง เสด็ จ ดํ า รงในมไหศวรรย ส มบั ติ ยั่ ง ยื น นาน และทรงเป น
มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตอไป
นายวีระชัย วีระเมธีกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๗
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คํานํา
เนื่องในโอกาสอันเปนมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระชนมพรรษา
๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐบาลจึงประกาศใหป ๒๕๕๔ เปนปมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ และกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
เพื่อถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดา
แหงเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแหงนวัตกรรมไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงไดจัดพิมพหนังสือ “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” ขึ้น
โดยไดรวบรวมพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดําริเกีย่ วกับการพัฒนาประเทศในดานตางๆ
อาทิ การเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เอาไวเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปนขอมูลสําหรับสืบคน
และอางอิงตอไปในอนาคต
จากการศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ พระราชกรณี ย กิ จ และแนวพระราชดํ า ริ ใ นครั้ ง นี้
ทําใหตระหนักวาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีขอบเขตกวางขวาง
ครอบคลุมการดําเนินชีวิตในทุกๆ ดานของชาวไทย และสิ่งสําคัญที่คนทั่วไปมักไมนึกถึง คือ
พระราชกรณียกิจเกือบทุกดานเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยอาจกลาวไดวาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกือบทุกโครงการที่พระราชทานแก
ประเทศนั้นลวนเกิดขึ้นตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรทั้งสิ้น
วิทยาศาสตรหมายถึงความรูและความเขาใจธรรมชาติที่ไดโดยการสังเกต คนควา
วิเคราะหและสังเคราะห แลวจัดเปนระเบียบ ดังนั้น วิทยาศาสตรจึงไมไดหมายความในเชิง
เนื้อหาสาระทางวิชาการเพียงอยางเดียว แตยังหมายความรวมถึงกระบวนการที่สงผลให
เกิดเนื้อหาเหลานั้น คือมีพัฒนาการตั้งแตการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดลองพิสูจน
เพื่อหาคํายืนยันและทําความเขาใจ ไปจนถึงการสั่งสมและพัฒนาตอยอดความรูใหกวาง
ไกลออกไป ซึ่งหลักการทางวิทยาศาสตรนี้ สะทอนอยูอยางชัดเจนในพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากการที่พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงรับทราบปญหาความทุกขยาก และทรงวิริยะอุตสาหะศึกษา
ทดลองทําความเขาใจและหาแนวทางแกปญหา ทั้งในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
และในโครงการตามพระราชดําริอื่นๆ ที่ทรงโปรดเกลาฯ ใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการ โดย
โครงการเหลานี้ คือการวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ซึ่งทรงกลั่นกรองความรูตางๆ เหลานั้นออกมาเปนแนวทางที่เรียบงายและเปน
ธรรมชาติ ชาวบานสามารถเรียนรูและนํามาใชตามสภาพและฐานะของตนไดงาย อันเปน
พระอัจฉริยภาพอันสูงสงอยางแทจริง

๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

นับตั้งแตที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒(ขณะนั้นเปน
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน) ไดมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
มาอยางตอเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และตามทิศทางทางสังคม เศรษฐกิจ และความ
กาวหนาทางวิทยาการ แตหลักการดําเนินงานที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียึดถือ
มาโดยตลอดคือการนํากําลังคน ความรู และทรัพยากรของกระทรวงไปสนับสนุนโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ อ ย า งสุ ด ความสามารถ พร อ มทั้ ง น อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ
มาใชในงานตามขอบเขตพันธกิจของกระทรวงทุกๆ ดาน โดยไดนําเสนอผลงานไวในหนังสือ
ฉบับนี้ดวย
พระมหากรุณาธิคุณในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานใหแก
ปวงชนชาวไทยมีมากลนสุดที่จะพรรณนา และมิมีสิ่งใดที่อาจทดแทนได โอกาสอันเปน
มหามงคลยิ่งนี้ จึงนําความปลาบปลื้มปติยินดีมาสูพสกนิกรอยางลนพน ดวยรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ และขอพรอมใจกันถวายพระพร ถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” ผูทรง
พระคุณอันประเสริฐและพระมหากษัตริยอันเปนที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
นายพรชัย รุจิประภา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๙

สารบัญ
หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต
หนังสืออนุญาตใชตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระราชดํารัส
เกริ่นนํา
คํานํา
พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย
บทความพิเศษ โดย ศาสตราจารยพิเศษสันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต
พระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
• พืช
• การจัดการศัตรูพืช
• การประมง
• กระบวนการผลิต
• การใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ
• ฝนหลวง
• นํ้า
• นํ้าเสีย
• ดิน
• ปา
• ภัยธรรมชาติ

๔
๖
๘
๑๒
๑๔
๑๘
๒๔
๒๗
๔๓
๔๖
๔๘
๕๓
๕๘
๕๙
๖๑
๗๕
๘๑
๘๖
๘๙

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การพัฒนาชุมชนและสรางอาชีพ
• สุขภาพ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพลังงาน
• เอทานอล
• ไบโอดีเซล
• เซลลเชื้อเพลิง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู
• การสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• สื่อการเรียนรู
• ดาราศาสตร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร
• ขยายโอกาสการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในพื้นที่หางไกล
• การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• การสรางนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรุนใหม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แนะนํากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บรรณานุกรม
คณะกรรมการจัดทําหนังสือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
รายชื่อคณะผูจัดทําหนังสือ
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พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
ดวยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ที่ ท รงศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย และทรงนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใหพนทุกขยาก มีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได ตลอดจนพระวิสัยทัศน
อันกวางไกลของพระองค เปนที่ประจักษแกสายตา
ทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศมาโดยตลอด ดั ง
จะเห็ น จากพระราชกรณี ย กิ จ นานั ป การที่ ท รง
พระราชทานความช ว ยเหลื อ แก ร าษฎรของ
พระองคผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มากมายหลายโครงการ คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธั น วาคม ๒๕๔๓ เห็ น ชอบถวาย
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในฐานะทีท่ รงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย”
โดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเมื่ อ วั น ที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ พรอมทั้งกําหนดใหวันที่
๑๙ ตุลาคมของทุกปเปน “วันเทคโนโลยีของไทย”
เนื่องจากวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดทรงอํานวยการสาธิตฝนเทียม
สู ต รใหม ค รั้ ง แรกของโลกด ว ยพระองค เ อง
ณ เขื่อนแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรง
พระปรีชาสามารถทําใหฝนตกลงตรงเปาหมาย
ทามกลางสายตาของคณะผูแทน
ของรัฐบาลจากตางประเทศเปน
ครั้งแรก
การทําฝนเทียมดังกลาว
มีกําเนิดจากเมื่อคราวที่พระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ภู มิ พ ล
อดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ยมพสกนิกร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘
ไ ด  ท ร ง รั บ ท ร า บ ถึ ง ค ว า ม
เดือดรอนทุกขยากของราษฎร
ที่ ข าดแคลนนํ้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
แ ล ะ ก า ร เ ก ษ ต ร จึ ง ไ ด  มี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทาน
โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ

“ฝนหลวง” (Artificial Rain) ใหกับ ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดําเนินการ ซึ่งตอมาไดเกิดเปนโครงการคนควา
ทดลองปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
ดวยความสําเร็จของโครงการ จึงไดตราพระราชกฤษฎีกากอตั้งสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๑๘
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนหนวยงานรองรับโครงการพระราชดําริฝนหลวงตอไป

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เสนอใหดําเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เปน “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป และ
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถดานนวัตกรรม โดยการใชเทคโนโลยี
แกปญหาสภาพดินเปรี้ยวใหสามารถใชประโยชนทางการเกษตรได และกําหนดใหวันที่ ๕ ตุลาคมของทุกป เปน
“วันนวัตกรรมแหงชาติ” เนื่องจากในวันจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จ
พระราชดําเนินทอดพระเนตรการดําเนินโครงการของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ณ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการทดลองปรับปรุงดินที่มีสภาพความเปนกรดมาก โดยการใชนํ้าจืดจากอางเก็บนํ้า
ชะลางกรดออกจากดิน ทําใหดนิ มีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ จนใชปลูกขาวได ทําใหจงั หวัดนราธิวาสสามารถปลูกขาวไดเพียงพอ
กับการบริโภคและมีเหลือจําหนาย ซึง่ เทคนิคนีส้ ามารถนําไปขยายผลในการปรับปรุงดินเปรีย้ วในพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอืน่ ๆ
ไดดว ย จึงเกิดเปนโครงการแกลงดินตอมา
โครงการแกลงดินเปนโครงการที่มีความเปนนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยวอันเกิด
มาจากปาพรุในประเทศเขตรอนใหสามารถกลับฟนคืนสภาพที่สามารถทําการเพาะปลูกไดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งยังไมมี
ที่ใดในโลกที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวไดสําเร็จและนํามาเปนตําราเผยแพรแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการเปน “นักนวัตกรรม” อยางแทจริง
พระปรีชาสามารถทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
ความตั้งพระราชหฤทัยที่จะยกระดับความเปนอยูของพสกนิกรชาวไทยนั้น เปนที่ประจักษและเปนที่สรรเสริญ
พระเกียรติคุณทั่วทิศานุทิศ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ไดบําเพ็ญพระราชกรณียกิจมากหลายซึ่งเปนคุณประโยชนใหญหลวงตอชาวไทย
และชาวโลก จึงมีการจัดงานและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในวันที่ ๕ ตุลาคม “วันนวัตกรรมแหงชาติ” และ วันที่
๑๙ ตุลาคม “วันเทคโนโลยีของไทย” ของทุกป รวมทั้งในโอกาสอื่นๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนเกียรติและสิริอันสูงยิ่ง
แกวงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
นอกจากนั้น กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังมีความภาคภูมิใจอยางสูงสุด ที่ไดมีโอกาสสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งไดนอมนําแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ
การใชวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศมาเปนหลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของกระทรวง ซึ่งหนังสือฉบับนี้ไดประมวลการดําเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
เพื่อรวมเฉลิมฉลองปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔ และเพื่อเปนแหลงขอมูลในการสืบคนอางอิงสําหรับผูที่สนใจสืบตอไป
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กับการทรงงานเพื่อพสกนิกรของพระองค
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต
หากจะมีการกลาวถึง การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา คงตองบอกตรงนี้เลยวา ไมมี
ใครเหมือนและไมเหมือนใคร หากทานคงจะไดมีโอกาสทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองคทานตามพื้นที่ตางๆ
ทัว่ ประเทศไทย คงจะบอกแกใครๆ ก็ไดกต็ ามวา พระเจาอยูห วั ของเราพระองคนี้ ทรงรูจ กั ประชาชนของพระองคทา น
เปนอยางดี รูวาเขาขาดอะไร ตองการอะไร เพื่ออะไร ควรจะทําอะไร และเขาควรจะไดอะไร ทรงรูจักพื้นที่ของ
ประเทศไทยแทบทุกกระเบียดนิ้ว พระตําหนักที่ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกใชอยางเต็มที่
เมื่อตอนที่พระองคทานยังทรงงานอยูพระตําหนักที่หัวหิน คือ พระราชวังไกลกังวล เปนทั้งที่ทรงงานและที่ทรง
กีฬาที่ทรงโปรด เปนที่ที่ทรงพระเกษมสําราญ ไดทรงกีฬาที่ทรงโปรด คือ เรือใบ นอกจากนั้นยังเปนจุดเริ่มตนของ
พระราชกรณียกิจตางๆ สูตรและทฤษฎีลูทางและสูวิธีคิดตางๆ รวมทั้งการทดสอบทดลองซึ่งวนเวียนอยูกับความ
เปนอยูและวิธีการทํามาหากินของพสกนิกรของพระองคทาน วิธีคิดแทบทุกเรื่องเปนเหตุเปนผล เปนวิทยาศาสตร
มีสภาพขององครวม และสภาพของธรรมชาติเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่ง นอกจากนั้น วิธีเหลานี้ยังเปนวิธีงายๆ
ที่สามารถปฏิบัติไดโดยพสกนิกรของพระองคเอง ไมฝนธรรมชาติและยังใชธรรมชาติใหเปนประโยชน ปฏิบัติได
มีที่มาที่ไป เปนประโยชน ที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ เมื่อชาวบานปฏิบัติไดก็แปลวา เขาพึ่งตนเองได ความชัดเจน
ในเรื่องนี้เกิดที่โครงการหลวง ซึ่งเริ่มมา ๔๐ กวาปมาแลว มีพระราชดํารัสซึ่งยืนยันถึงพระราชประสงคที่วา
เมื่อชวยเขาแลว เขาก็จะพึ่งตนเองได และเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคของโครงการหลวง ตั้งแตเริ่มแรก
ของการทํางานนั่นคือ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๒
เพื่อใหทุกทานไดทราบถึงพระราชวินิจฉัยในเรื่องตางๆ และการที่ทรงมีแนวคิดที่สมควรเปนจอมปราชญ
ของแผนดิน ในการนี้จึงขอมอบของฝากพระราชทานบางสวนจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไวเปนขอคิดและ
ขอเตือนใจ
๑. เหรียญเดียวมี ๒ หนา ความสําเร็จกับความลมเหลว
๒. จงเปนนํ้าครึ่งแกวตลอดชีวิต เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลา
๓. ทุกชิ้นงานตองกําหนดเวลาแลวเสร็จ
๔. เปนหนาที่ของเราที่จะตองพูดใหคนอื่นเขาใจ ไมใชหนาที่ของคนอื่นที่จะทําความเขาใจในสิ่งที่เราพูด
๕. หากลมเหลว จงอยากลัวกับการลุกขึ้นมาใหม
๖. จงอยาใชจุดแข็งเอาชนะจุดออน
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การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยูบนพื้นฐานที่สําคัญมาก และเหนือสิ่งอื่นใดการทรงงาน
จะเนนอยู ๒ เรื่อง คือ การใฝรู และ การใสใจ ดังนั้น สิ่งที่จะกลาวตอไปนี้เปนการสังเคราะห วิเคราะหดวย
ตนเองจากที่ไดเคยสัมผัสมา ในหลายๆ กิจกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงปฏิบัติ โดยพยายามเนนถึง
เหตุและผลของกิจกรรมนั้นๆ หรือพฤติกรรมที่ทรงปฏิบัติหากมีความผิดพลาดประการใด จะเปนความผิดของ
ผูเขียนแตผูเดียว จากการใฝรูและใสใจทําใหเกิดวิธีทรงงานที่มีหลักมีเกณฑ เขาใจไดเปนระบบ และเหนือสิ่งอื่นใด
จะตองงาย งายพอที่จะใหชาวบานธรรมดาๆ ปฏิบัติได ขอนําเสนอเปนขอๆ ดังตอไปนี้
รูประเด็น ๑. จับประเด็นใหถูก ในการทํางานไมวาจะเปนงานยากหรืองายจะตองรูวาเราจะทําอะไร
ทําอยางไร ทําแลวใครไดอะไร ไดเมื่อใด ถาเราจับจุดได เราก็สามารถทํางานไดตรงประเด็นที่ตองการ
สรางมาตรการรูเขารูเรา เสมือนหาคําตอบที่ควรจะเปนกอนจะทําจริง มีคําสําคัญที่จะพูดโยงกลับไปถึงเรื่องตางๆ
ตามความจําเปน
เริ่มอยางมีระบบ ๒. จะตองมีการเริ่มงานอยางมีระบบ หาขอมูลที่ตองการจากแหลงที่ควรจะเปน
เคยมีรับสั่งไวอยางชัดเจนวา “ฉันตองไปสัมผัสมองเห็นดวยตาตนเอง เพื่อจะไดรูถึงความตองการของชาวบาน”
โครงการหลวงเกิดขึ้นไดก็เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จไปเยี่ยมแมวดอยปุย ทรงถามพวกเขาวา ขายฝน
ไดเทาไร เมื่อพวกเขาตอบมา พระองคทานทรงถามตอไปวา แลวลูกทอพื้นเมือง (ซึ่งนิยมใชเอาไปดองเมื่อยังดิบอยู)
ละไดเทาไร ที่นั่นเองที่ทรงทราบวา ตางกันไมเทาไหร ดังนั้น พระเจาอยูหัวจึงทรงมีความคิดวา ถาเปนเชนนี้
เราก็นาจะพอสูกับฝนได และนั่นคือตนกําเนิดของ “โครงการหลวง” ซึ่งในตอนนั้นเรียกชื่ออื่นกอนจะมารวมเรียกวา
โครงการหลวง และเปน มูลนิธิโครงการหลวง ในที่สุด เมื่อเริ่มงานจําเปนตองรูถึงสถานะที่เปนอยูในปจจุบัน
กอนการทราบแนชัดถึงพื้นฐานโครงสรางของงาน จะทําใหรูปริมาณกําลังความสามารถที่จะพิจารณาตอไป
และกําหนดรูแนวทางที่จะปฏิบัติโดยถูกตอง
วิเคราะหงาน ๓. ตองมีการวิเคราะหทดสอบทดลอง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการทํางานที่อาจตองทดสอบ
ทดลองในหลายๆ ที่ ก็อาจจะตองมีตัวแทนซึ่งเปนตัวแบบ (Model) ที่จะตองเอาไปทดสอบ โดยจะตองมีคําถาม
ประเภท “อะไรจะเกิดขึ้น…ถา…” (เชน นํ้าทวมถึง ๒ เมตร จะทําอยางไร) กิจกรรมแบบนี้เราเรียกวา การทดสอบ
แบบจําลอง (simulation) เมื่อเกิดซึนามิขึ้นที่ภาคใตของประเทศไทย เราไมไดเตรียมตัวเลย เพราะไมเคยเกิด
มากอน ไมเกงเหมือนญี่ปุนซึ่งประสบมามาก แตลาสุดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดแผนดินไหวขนาด
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๙ ริกเตอร และมีซึนามิแบบที่ไมเคยรุนแรงเทานี้มากอน เทาที่ทราบมีชาวบานเมืองฟูไดจํานวน ๓,๐๐๐ คน ซึ่งเปน
หมูบานเล็กๆ อยูใกลกับเมืองเชนโด รอดมาไดเพราะนายกเทศมนตรีเมืองนี้โดนซึนามิมาแลวหลายครั้ง ดังนั้น
จึงตั้งปณิธานวาจะไมใหผูใดโดนซึนามิอีกตอไป และลงมือสรางกําแพงยักษสูง ๑๕.๕เมตร ยาว ๒.๕ กม. ใชเวลา
สรางถึง ๑๐ ป เปนเงินถึง ๓๐ ลานดอลลาร ทามกลางเสียงคัดคานจากทุกคน แตวามูระก็ทําจนได เขาตายเมื่อป
๒๕๔๐ อายุได ๘๐ ปไมไดดูผลงานของเขา แตก็มีดอกไมมาคาราวะที่หลุมศพอยางมากมาย ทั้งนี้เปนเพราะ
วามูระเตรียมการทดสอบแบบจําลอง (Simulation) ไวไดเปนอยางดี เพียงแตเขาไมไดอยูดูผลงานเทานั้น
“คน” เปนศูนยกลาง ๔. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใช “คน” เปนศูนยกลางของเรื่อง ดังนั้น
กิจกรรมใดๆ ของพระองคทานจึงมองไปที่องครวมเปนหลักสําคัญ และมีการมองเปนระบบนิเวศ (ecosystem)
มากขึ้น ดังนั้น ผลที่มากระทบ จึงมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งกายภาพและเศรษฐกิจสังคม ตัวอยางที่แสดงถึง
การกระทบระบบนิเวศของกิจกรรมของพระเจาอยูหัวก็คือ “โครงการแกลงดิน” หรือโครงการแกไขดินเปรี้ยว
ทางภาคใต เมื่อครั้งที่ผมไดนํา ดร.แฟรงค อาร มอรแมน เขาเฝาที่พระตําหนักไกลกังวล หัวหิน โดยไดกราบ
บังคมทูลถามถึง โครงการดินเปรี้ยว พระองคทานมีรับสั่งชัดเจนวา เมื่อมีเขื่อนบางนราแลว เราจะสามารถควบคุม
ระดับนํ้าไดทั้งหมดทั้งภาคใตซึ่งถือไดวา เปนการควบคุมเบ็ดเสร็จของระบบนิเวศอยางแทจริงตามที่ ดร.มอรแมน
และผมเคยกราบบังคมทูลเอาไววา ถาจะควบคุมดินเปรี้ยวใหไดอยางไดผล จะตองไมใหนํ้าแหงลงไปจนถึงชั้นดิน
ที่มีกํามะถันอยู เพราะถาถูกออกซิไดซแลวจะเปนตนกําเนิดความเปรี้ยวซึ่งเปนกรดจัดมาก เมื่อเอา “คน” เปนตัว
กําหนด พระเจาอยูหัวทรงแกที่ “ปญหาของคน” เพื่อใหใชพื้นที่ดินได อันที่จริงแลวเปนการแกปญหาดินเปรี้ยว
ที่เปนหนึ่งเดียวในโลก ไมมีใครเคยทําได เพราะนักวิทยาศาสตรมองวา มันเปนปญหาของดินตองแกที่ตัวดินเอง
จากเหตุผลของเรื่องดังกลาวรวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีกมาก สมาพันธดินโลกรวมกับสมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย
จึงขอถวายพระราชสมัญญานามวาเปน “นักวิทยาศาสตรดินเพื่อมนุษยธรรม”
บูรณาการ ๕. และในการบริหารจัดการปจจัยที่หลากหลายดังกลาวแลว จําเปนจะตองมีกระบวนการ
จัดการสําหรับงานบูรณาการโดยเฉพาะ เพราะจะประกอบไปดวยผูปฏิบัติและการทํางานหลายประเภทประกอบ
เขาดวยกันเปนงานใหญ แตละคน แตละฝาย จะมีรูปงานกันคนละแบบ แตจะสัมพันธกันและมีประเภทงาน
ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน ตัวอยางของงานบูรณาการทีด่ กี ค็ อื รถยนตคนั หนึง่ ซึง่ แตละสวนจะไมเหมือนกันจะมีรปู งาน (Function)
ที่สัมพันธกัน พึ่งซึ่งกันและกัน และจากการทํางานรวมกันทําใหรถวิ่งไปได
ปดทองหลังพระ ๖. การทํางานหลายๆ ดาน จําเปนจะตองมีผูรวมงานหรือผูรู หรือผูชวยในการทํางาน และ
ตรงนี้เองที่กิจกรรมที่ปดทองหลังพระจึงเกิดขึ้นปญหาที่ตองการแกไขมักจะมีบูรณาการอยูในกระบวนการตองการ
การทํางานรวมกันหรือตอเนื่องกันและจําเปนที่จะตองใชเวลาระดับหนึ่งจึงจะไดผลสําเร็จ ขอยกตัวอยาง โครงการ
หลวง ซึ่งถือวาเปนรายการปดทองหลังพระตนแบบ เริ่มดวยพระราชทรัพยสวนพระองค เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒
ถึงปจจุบัน ๔๒ ปแลว ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๐๐๐ กม.2 มีชาวเขาประมาณ ๒ แสนคน เปนรูปหนึ่งของแบบ
จําลองเพื่อยุติการปลูกฝนและการตัดไมทําลายปา สรางอาชีพใหชาวบาน เชน การปลูกไมผล ผัก และไมดอก
โดยโครงการหลวงชวยขายใหและคืนเงินชาวเขาไป ทําใหชาวเขาอยูเ ปนทีแ่ ละมีอาชีพถาวร รวมทัง้ ชวยดูแลรักษาปา
เปนโครงการปลูกพืชทดแทนฝนที่ถาวรและไดผลเปนโครงการแรกของโลก ถือวาเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน
ในระดับตนแบบ ในการนี้ มีหนวยงานชวยปดทองหลังพระหลายหนวยงาน มหาวิทยาลัยเกือบจะทุกแหง
โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ในฐานะผู  เ ริ่ ม ต น หน ว ยงาน เช น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมป า ไม
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กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. กรมทางหลวง กรมประชาสงเคราะหเดิม ฯลฯ
เดี๋ยวนี้เรามีถนนถึงทุกดอยที่เปนศูนยพัฒนาของเราที่มีถึง ๓๘ แหง จากที่ไมมีถนนเลยเมื่อเริ่มตน มีไฟฟาใชแลว
ทุกศูนย เราใชเวลามากสําหรับงานนี้ เพราะพระเจาอยูหัวมีรับสั่งวาตองการใหมันยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน ในข อ สุ ด ท า ยคื อ ข อ ที่ ๗ จึ ง พอสรุ ป ได ว  า พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงมี
พระราชปณิธานที่แนวแนเกี่ยวกับพสกนิกรของพระองค และไดทรงพยายามทําใหเปนเรื่องธรรมดาใหมากขึ้น
คือ เปนธรรมชาติมากขึ้น และตองดึงปจจัยมาประกอบมากขึ้น เพื่อใหไดผลที่ถูกตองยั่งยืน ดังนั้น ตองใชเวลา
มากขึ้น (โดยวิธีการงายๆ ทําใหพึ่งตนเองไดดีขึ้น) ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนกระบวนการที่ยากพอสมควร การทํา
ทุกอยางใหเปนธรรมดามากขึ้น นั่นคือ ไมฝนธรรมชาติ เมื่อไมฝนธรรมชาติก็จะทําใหเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน
ซึ่งเราถือวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความคิดนี้อยูในพระราชหฤทัยตลอดเวลา สมดังพระราชดํารัส
ตอนหนึ่งที่วา “ขาพเจาจะทําทุกอยางเพื่อประเทศชาติ และเพื่อความผาสุกของประชาชนอยางเต็มความ
สามารถ” และไดมีพระราชหัตถเลขาเอาไววา “ที่ของขาพเจาในโลกนี้ คือ การไดอยูทามกลางประชาชนของ
ขาพเจา นั่นคือคนไทยทั้งปวง”
และเราคงจะกลาวไดอยางเต็มปากวา พวกเราโชคดีที่เกิดเปนคนไทยทามกลางความโชครายอื่นๆ ที่เรา
กําลังประสบอยู “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนอีกเรื่องหนึ่งที่พระราชทานแกคนไทย เราจะไดไมเวอตามคนอื่นเขา
โดยไมเจียมสังขาร แตไมไดหมายความวา เราจะไมพัฒนา หรือทานจะคิดเปนอยางอื่น ?

๑๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

พระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
นับตั้งแตวันที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เปนตนมา
พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงกระทํามาอยางสมํ่าเสมอ คือการ
ทรงหาแนวทางในการบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนชาวไทย โดยพระองคไดเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ทรงรับทราบปญหาความ
ทุกขยากของราษฎร และทรงพระวิริยะอุตสาหะที่จะพัฒนาประเทศและความเปนอยูของ
ราษฎรใหดีขึ้น โดยพระราชกรณียกิจดานตางๆ ไดกอเกิดเปนโครงการเพื่อการพัฒนาชีวิต
และความเปนอยูของประชาชนกวา ๓,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ ชาวไทยทุกสาขาอาชีพจึง
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหทรงเปนแบบอยางสูงสุดในการดําเนินชีวิต
และการทํางาน
หากเราศึกษาเรียนรูการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหลึกซึ้งแลว จะเห็น
ไดชัดเจนวาพระองคทรงนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในพระราชกรณียกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเกือบทุกดาน ซึ่งพระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีมากมายหลายดานเหลือคณานับ ทั้งเรื่องดิน นํ้า
ภูมอิ ากาศ เครือ่ งจักร การสือ่ สาร พลังงาน โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงดํารงพระองค
เปนตัวอยางของนักวิทยาศาสตร นักเทคโนโลยีและนวัตกรรรมของไทยดวยการ
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(๑) ในทางวิ ช าการ ทรงติ ด ตามความก า วหน า ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง และทรงนําความรูทางวิชาการดังกลาวมาทดลองยืนยันกับ
สภาพแวดลอมของไทยดวยพระองคเอง
(๒) ในทางปฏิบัติ พระองคทรงงานทุกเรื่องโดยใชหลักวิทยาศาสตร เริ่มตนจากทรง
สังเกตสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ที่ไดเสด็จพระราชดําเนิน
และทรงนํามาตั้งสมมุติฐาน เก็บขอมูล วิเคราะหผล เพื่อที่จะพระราชทานแนวทางในการ
พัฒนาอยางเปนระบบ ตั้งแตการวิจัยและพัฒนา ทําตนแบบ ทดลองตลาด และแกไข
ดัดแปลง โดยเมื่อดําเนินการเปนที่ไดผลแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหนําไปเผยแพรแกราษฎร สวนราชการ และหนวยงานภาคเอกชนขยายผลสู
การใชประโยชนตอไป โดยทรงเนนใหมีการบูรณาการระหวางหนวยงานและศาสตรตางๆ
การรวมกลุมของชาวบาน และการเชื่อมโยงตั้งแตผูผลิตถึงตลาดอยางครบวงจร
(๓) ในทางการติดตามผล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญกับขั้นตอน
การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ เ ป น อย า งมาก
โดยพระองคจะเสด็จพระราชดําเนินไปยังพื้นที่ดําเนินการเมื่อมีโอกาส เพื่อทอดพระเนตร
ความกาวหนาและพระราชทานแนวทางในการแกปญหาใหงานเปนไปตามพระราชประสงค
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ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นวาสิ่งที่ประชาชนสวนใหญของประเทศ
ขาดแคลนและตองการคือความรูในการหากินและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงทรงเนนถึงการสราง
ตัวอยางความสําเร็จจากการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี
พระราชดําริใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นในทุกภูมิภาค
เพื่อเปนสถานวิจัยและพัฒนา และเผยแพรวิทยาการสูประชาชน โดยเนนการชวยเหลือตนเอง
ความประหยัด และความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถิน่ ดังพระบรมราโชวาทวา
“…การใชเทคโนโลยีอันทันสมัยในงานตาง ๆ นั้น วาโดยหลักการควรจะใหผลมาก
ในเรือ่ งประสิทธิภาพ การประหยัด และการทุน แรงงาน แตอยางไรก็ตาม ก็ยงั จะตองคํานึง
ถึ ง สิ่ ง อื่ น อั น เป น พื้ น ฐานและส ว นประกอบของงานที่ ทํ า ด ว ย อย า งในประเทศของเรา
ประชาชนทํามาหาเลี้ยงตัว ดวยการกสิกรรมและการลงแรงทํางานเปนพื้น การใช
เทคโนโลยีอยางใหญโตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศ ยอมจะมีปญหา
เชนอาจทําใหตองลงทุนมากมายสิ้นเปลืองเกินกวาเหตุ หรืออาจกอใหเกิดการวางงาน
อยางรุนแรงขึ้นเปนตน ผลที่เกิดก็จะพลาดเปาหมายไปหางไกล และกลับกลายเปนผลเสีย
ดังนั้น จึงตองมีความระมัดระวังมากในการใชเทคโนโลยีปฏิบัติงาน…”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ณ อาคารใหมสวนอัมพร วันเสาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๓)
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วิท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เพื่อการเกษตร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักวาปญหาของเกษตรกรเปนปญหาหลักของ
ประเทศ และมีความสนพระราชหฤทัยที่จะนําความรูทุกดาน โดยเฉพาะในเรื่องวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาการเกษตรของไทย ดังพระบรมราโชวาทวา
“…การพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ ให เ กิ ด ความเจริ ญ มั่ น คงแก ค นส ว นรวมทั้ ง ชาติ ไ ด
แทจริงนั้น จะตองอาศัยหลักวิชาอันถูกตองและตองกระทําพรอมกันไปทุก ๆ ดานดวย
เพราะความเปนไปทุกอยางในบานเมือง มีความสัมพันธเกี่ยวโยงถึงกันหมด เพียงแต
จะทํางานดานการเกษตร ซึ่งโดยหลักใหญไดแกการกสิกรรมและสัตวบาล อยางนอยที่สุด
ก็ยังตองอาศัยวิชาการดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตรสหกรณเขา
ชวยดวย ทุกคนซึ่งเปนผูท่จี ะใชวิชาการในการพัฒนาบานเมืองตอไป ควรทราบใหถองแทวา
ในการนั้นจําเปนที่สุดที่จะตองใชวิชาการ ทํางานรวมมือกันใหประสานสอดคลองทุกฝาย…”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๕)
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบวาปญหาตางๆ ของเกษตรกรนั้น นอกจาก
จะเกิดขึ้นจากการขาดปจจัยการผลิตเนื่องมาจากความยากจนแลว เกษตรกรไทยสวนใหญ
ยั ง มี ก ารศึ ก ษาน อ ย ขาดความรู  ที่ เ หมาะสมในการประกอบอาชี พ ซึ่ ง ความห ว งใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอเกษตรกรจะเห็นไดจากการที่ทรงใชพื้นที่สวนหนึ่งในบริเวณ
พระตําหนักจิตรลดารโหฐานเปนที่ตั้งของโครงการสวนพระองค เพื่อจําลองความเปนอยูและ
การประกอบอาชีพของเกษตรกรมาไวในบริเวณที่ประทับ และทรงทดลองวิธีแกปญหาตางๆ
อย า งเป น ระบบ โดยให ป ระโยชน ต กกั บ ประชาชนมากกว า ผลตอบแทนด า นเศรษฐกิ จ
ดังพระราชดํารัสวา
“…การสรางโรงนมในสวนจิตรลดาไมใชสําหรับการคา แตสําหรับทดลองดูวา
การทําเชนนี้จะไดผลอยางไร และเก็บขอมูลเอาไว ดังที่ไดทําจนถึงบัดนี้ มิใชวาจะทํา
โรงนมนี้เพื่อที่จะใหพอความตองการในตลาด ซึ่งไมมีทางจะใหเพียงพอได เพราะวา
โรงนมในสวนจิตรลดานี้มีความมุงหมายอยางเดียวคือคนควา ไมใชการคา…”
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะกรรมการดําเนินงานสรางโรงนมผงที่ตําบลหนองโพ
จังหวัดราชบุรี ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๑๓)

๒๔

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงเนนการศึกษาทดลองและทดสอบ
การแกปญหาของเกษตรกรตามสภาพภูมิศาสตร โดยทรงจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริขึ้นตามภูมิภาคตางๆ เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกรใน
แตละทองที่ ซึ่งทั้งโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริตางก็เปนหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
การเกษตรที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีการทดลองคนควาใหมเกิดขึ้นไมหยุดนิ่ง ทําให
เปนแหลงการถายทอดความรูใหเกษตรกรทั่วประเทศใชในการปรับปรุงการประกอบ
อาชีพและชีวิตความเปนอยู และยังเปนแหลงเรียนรูของประชาชนทั่วไปในการหัดคิดสราง
และทํางานตางๆ ที่มุงประโยชนสําหรับคนหมูมาก โดยในการที่จะพระราชทานพระราชดําริ
เกี่ ย วกั บ การเกษตรเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง นั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงมองป จ จั ย
แวดลอมตางๆ อยางเชื่อมโยงครบวงจร ตั้งแตปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน นํ้า ดิน และ
สภาพอากาศ ปจจัยดานสังคม เชน สิทธิการถือครองที่ดิน การรวมกลุม และการตลาด
ไปจนถึงปจจัยดานความรู โดยเฉพาะในการผสมผสานความรูพ นื้ บาน เขากับวิทยาการสมัยใหม
โดยผานการศึกษาวิจัยโดยคนไทยตามสภาพแวดลอมของไทย ดังนั้น โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริดานการเกษตรแตละโครงการ จึงไมไดเปนเพียงตัวอยางในการแกไข
ปญหาเฉพาะดานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเทานั้น แตทุกโครงการถือเปนแบบอยางใหประชาชนรูจัก
คิดแบบองครวม และคิดบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางแทจริง

© SISEA_2004

ภาพถายดาวเทียมที่ตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ทั้ง ๖ ศูนย

ภาพถายจากดาวเทียม ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อ.เมือง จ.นราธิวาส

๒๕
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ภาพถายจากดาวเทียม ศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อ.เมือง จ.สกลนคร

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
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ภาพถายจากดาวเทียม ศูนยศึกษาการพัฒนา
อาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
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ภาพถายจากดาวเทียม ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม
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ภาพถายจากดาวเทียม ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

ภาพถายจากดาวเทียม ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

“ขาพเจามีโอกาสไดศึกษาและทดลอง
ทํานามาบาง และทราบดีวาการทํานา
นั้น มีความยากลําบากเปนอุปสรรคอยู
มิใชนอย จําเปนจะตองอาศัยพันธุขาว
ที่ดี และตองใชวิชาการตาง ๆ ดวย จึง
จะไดผลเปนลํ่าเปนสัน อีกประการหนึ่ง
ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทํานาแลวควรจะ
ปลูกพืชอื่น ๆ บาง เพราะจะเพิ่มรายได
ใหอีกไมนอย ทั้งจะชวยใหดินรวน ชวย
เพิ่มปุยกากพืช ทําใหลักษณะเนื้อดินดี
ขึ้น เหมาะสําหรับจะทํานาในฤดูตอไป”
(พระราชดํารัส พระราชทานแกผูนํากลุม
ชาวนา ในวันเปดการชุมนุมผูนํากลุม
ชาวนาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓ วันศุกร ที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๐๘)

พืช
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของการเพาะปลูกพืช ทั้งใน
เรื่องการปรับปรุงพันธุที่มีอยูเดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต การทดลองเพาะปลูก
พืชพันธุใหมเพื่อสนองความตองการของตลาด รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการจัดการระบบ
การเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช ดินและนํ้า
ขาวเปนอาหารหลักของชาวไทย และเปนสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ โดย
พระมหากษัตริยของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ไดมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีสวนรวม
ในการทํานาเพื่อทรงเปนกําลังใจแกชาวนา โดยเฉพาะพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งถือ
ปฏิ บั ติ ม าตั้ ง แต ยุ ค กรุ ง สุ โ ขทั ย มาจนถึ ง สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร และพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเพิ่มพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นดวย
แตในระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๕๐๒ ไดวางเวนการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไป
โดยรัฐบาลไดฟนฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. ๒๕๐๓
ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหเริ่มจัดเปนงาน “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” และมีพระ
ราชดําริใหจัดทํา “พันธุขาวทรงปลูกพระราชทาน” โดยนําพันธุขาวที่ไดรับทูลเกลาฯ ถวาย
จากรัฐบาลไปปลูกในแปลงนาบริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อนําเมล็ดพันธุไปใชใน
พิธีพระราชมงคลในปตอไป และแจกจายเมล็ดพันธุที่เหลือแกพสกนิกรเพื่อเปนสิริมงคล
สืบไป

๒๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาดานการปลูกขาวโดยใชพันธุขาว
และวิธีเพาะปลูกที่เหมาะสมกับแตละพื้นที่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการทดลองผลิตขาวในพื้นที่
โครงการหลวง โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ และศูนยศกึ ษาการพัฒนาตางๆ ทัว่ ประเทศ ดังพระราชดํารัส
ในโอกาสทีป่ ระธานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ นําผูเ ขารวมสัมมนา
และบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเฝาฯ เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการดําเนินงานในชวงตอไป
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันศุกร ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑
“…ศูนยศึกษาการพัฒนานั้นแมจะมีการปลูกขาว ก็อาจจะมีการปลูกขาวในลักษณะตาง ๆ กัน หรือดูวา
ในภูมิประเทศอยางนี้เราจะปลูกอยางไร อาจจะไมถูกหลักวิชาก็ได แตวาชาวบานเขาทําอยางนั้นเราก็ทดลอง
บาง หรือวาถาปลูกขาวไมเกิดประโยชนก็ลองแกไขโดยใชวิธีอื่นบาง จะเปนชลประทานก็ได หรือดาน
พัฒนาที่ดิน หรือดานวิชาการเกษตรนํามาประยุกตเพื่อที่จะใหไดผลมากขึ้น…”
ในสวนของการปลูกพืชพันธุใหมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทอดพระเนตรเห็นวาพื้นที่บริเวณ
เทือกเขาสูงในภาคเหนือนั้นมีปญหาจากการทําไรเลื่อนลอยของชาวเขา ซึ่งเปนการทําลายพื้นที่ปาตนนํ้าตาม
ธรรมชาติ และมีการปลูกฝนเพื่อนําไปผลิตยาเสพติด อันเปนการทําลายความมั่นคงของชาติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจึงทรงโปรดเกลาฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเปนโครงการสวนพระองคเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒ เพื่อ
ทีจ่ ะชวยชาวเขาใหชว ยตนเองในการทําการเกษตรและมีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ รวมทัง้ เปนการอนุรกั ษพนื้ ทีแ่ หลงตนนํา้
โดยทรงเล็งเห็นวาสภาพอากาศบนเทือกเขาสูงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวไดดี จึงทรงสละพระราชทรัพยสวน
พระองคเพื่อซื้อที่ดินจากชาวเขา จากนั้นจึงทรงใหโครงการหลวงใชเปนสถานีทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ทั้งผลไม
ผัก และไมดอก ใหเปนตัวอยางแกชาวเขา
นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงริเริ่มใหมีการพัฒนาพันธุพืช ตลอดจนการทดลองปลูกพืช
พันธุใหมแลว ยังทรงสงเสริมใหเกษตรกรรูจักการจัดการระบบการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินและนํ้า รวมทั้งการควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตและเพิ่มความ
ปลอดภัยในการบริโภค โดยมีการศึกษาวิจัยเทคนิคที่เหมาะสม เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การใชปุยอินทรีย และ
ควบคุมปริมาณแมลงศัตรูพืชโดยใชแมลงที่ทําหมันดวยรังสี
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนาการเกษตร ไดกลายเปนแนวทางใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียึดถือในการวิจัยและพัฒนา
สรางเทคโนโลยีดานการเกษตรที่เหมาะสมกับปญหาและความตองการของประเทศ เพื่อสนองพระราชดําริของ
พพระองค
ระองงคใ นการแก
น
ไขปญหาความยากจนและความเดือดรอนในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยมีการดําเนินงาน
ททั้งในเรื
ในเรื่องงการปรั
กา บปรุงพันธุพืช การพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว การเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิต
แและการใช
ละ ารใชประโยชน
ร โยยชนจากวั
กวสดุดุธรรมชาติ
มชาติที่มีอยูรอบตัตวเกษตรกร
เกษตรกร ดดังนี้

๒๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

พิธีทูลเกลาฯ ถวายเหรียญขาวทองคํา สดุดีพระเกียรติคุณ
เทิดทูน ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญ
กับขาวไทยมาตลอด

ขาว

ขาวเปนอาหารและเปนพืชเศรษฐกิจหลักทีส่ าํ คัญของประเทศไทย โดยมีเกษตรกรปลูกขาว
๓.๗ ลานครัวเรือน ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยสงออกขาวประมาณ ๑๐.๖ ลานตัน ขาวสาร
คิดเปนมูลคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท นับวาขาวเปนสินคาสงออกที่สําคัญที่นําเงิน
เขาประเทศ เปนแหลงแรงงานที่สําคัญ เปนฐานความมั่นคงดานอาหาร และกอใหเกิด
มูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมแปรรูปที่ใชขาวเปนวัตถุดิบในการผลิต

๒๙

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

ปเพาะปลูก ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ประเทศไทยเปนผูสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลก คิดเปน
รอยละ ๓๗ ของตลาดขาวโลก อยางไรก็ดี ประเทศไทยกลับมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรเพียง ๔๒๙
กิโลกรัม/ไร ซึ่งตํ่ากวาผลผลิตเฉลี่ยของโลกที่ไดประมาณ ๖๕๐ กิโลกรัม/ไร และตํ่ากวา
ประเทศผูผลิตสําคัญ ไดแก จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ที่มีผลผลิตเฉลี่ย ๑๐๐๒, ๗๓๔
และ ๗๔๒ กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ ปญหาสําคัญของการปลูกขาวไทยที่ทําใหสูญเสียผลผลิต
มาจากภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวมและฝนแลง รวมทั้งศัตรูพืชตางๆ เชน โรคไหม และ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการผลิตขาวจึงเปนเรื่องที่กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความสําคัญมาโดยตลอด

๓๐

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีสูเกษตรกร
(ขาวหอมชลสิทธิ์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ กรมการขาว และ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร พั ฒ นาพั น ธุ  ข  า วหอมชลสิ ท ธิ์ ท นนํ้ า ท ว มฉั บ พลั น และไม ไ ว
ตอชวงแสง โดยใชเครื่องหมายโมเลกุลชวยในการคัดเลือกรวมกับการปรับปรุงพันธุแบบ
มาตรฐาน เพื่อลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ทําใหไดพันธุขาวหอมชลสิทธิ์ ที่ทนอยู
ใตนํ้าไดนาน ๒-๓ สัปดาห ไมไวตอชวงแสง จึงปลูกไดมากกวา ๑ ครั้งตอป ภายใต
สภาวะปกติ ใหผลผลิต ๘๐๐ กิโลกรัมตอไร มีคุณภาพการหุงตมดี และมีกลิ่นหอมเหมือน
พันธุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ปจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสงเสริมให
เกษตรกรนําไปปลูกในระดับแปลงนาแลวหลายพื้นที่ เชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดอางทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
เพชรบูรณ

ลักษณะทรงตน

ทรงตนหอมชลสิทธิ์

๓๑

การโนมของรวง

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

นายธีรยุทธ ตูจินดา

นักวิจัยหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
“ในป ๒๕๕๓ ปญหาอุทกภัยของประเทศไทยไดสรางความเสียหายใหกับพื้นที่ภาค
การเกษตร ประมาณการมูลคาความสูญเสียไมตํ่ากวา ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ผลกระทบที่เกิดขึ้น
นอกจากเกษตรกรไดรับความลําบากในดานชีวิตความเปนอยูแลว ยังสงผลในแงของการ
สูญเสียรายได พื้นที่นาขาวไดรับความเสียหายจํานวนมาก จนไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได
ทําใหเกษตรกรไมมีเมล็ดพันธุขาวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอสําหรับใชปลูกขาวใน
ฤดูตอไปได ขาวหอมชลสิทธิ์ทนนํ้าทวมฉับพลัน นับเปนอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในพื้นที่
เสี่ยงตอภาวะนํ้าทวม เนื่องจากเปนขาวที่ทนนํ้าทวมไดนาน ๒ สัปดาห โดยที่ผลผลิตไมเสียหาย
หรือเสียหายเพียงบางสวน หากทวมนานผลผลิตจะลดลงตามสวนความยาวนานของนํ้าที่แชขัง
แตดีกวาเกษตรกรไมไดอะไรเลย เพราะปกติขาวทั่วไปโดนนํ้าทวมไมกี่วันก็ตาย สิ่งที่แตกตาง
ระหวางขาวทนนํ้าทวมกับขาวทั่วไปคือ เมื่อเจอนํ้าทวมซึ่งระดับนํ้าจะทวมสูงแคไหนก็ตาม
ตนขาวทนนํ้าทวมจะไมตาย โดยจะหยุดการเจริญเติบโตและฟนขึ้นมาอีกครั้งหลังนํ้าลด
แตตนขาวปกติจะยังเจริญเติบโตแขงกับนํ้าทวม จนหมดพลังงานและตายในที่สุด ขาวพันธุนี้
ยังมีลําตนใหญ แตกกอดีและไมลมงาย ชอบฝน ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการพัฒนาพันธุใหมี
ความตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล”

นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

นักวิชาการหนวยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิ
ระท ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
“ไดนําเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมชลสิทธิ์คุณภาพดีสูเกษตรกร ในพื้นที่
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตป ๒๕๕๓ โดยดําเนินงานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่ ซึ่งหนวยงานหลัก คือ สหกรณการเกษตรผักไห ซึ่งเปนหนวยงานที่เขาใจ
ขอจํากัดของเกษตรกรในพื้นที่ตอการปลูกขาวเปนอยางดี รวมถึงมีสวนผลักดันใหเกิดแปลงนา
สาธิต และสรางขีดความสามารถของกลุมใหเปนศูนยกลางของเครือขายการทํางานระหวางกัน
เพื่อนําผลงานวิจัยการพัฒนาพันธุขาวสายพันธุใหมขยายผลตอไปยังกลุมเกษตรกรและชุมชน
การดําเนินงานดังกลาวจะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเผยแพรสายพันธุขาวใหมไปสูเกษตรกรใน
พื้นที่เปาหมายของประเทศไดอยางรวดเร็ว”

๓๒

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

นางวิไลลักษณ นาครุงเรือง

ผูจัดการสหกรณการเกษตรผักไห จํากัด
“ไดดําเนินงานรวมกับ สวทช.* ในการผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมชลสิทธิ์ ตั้งแตป ๒๕๕๓ และ
ไดเห็นถึงศักยภาพของขาวหอมชลสิทธิ์ที่สามารถแกปญหาใหกับเกษตรกรในชุมชนได ดังนั้น
ในฤดูนาปรังป ๒๕๕๔ สหกรณการเกษตรผักไห จึงรวมกับสหกรณการเกษตรอีก ๖ แหง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอางทอง ไดแก สหกรณการเกษตร
ทาเรือ จํากัด สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด สหกรณการเกษตรสรรพยา จํากัด สหกรณ
การเกษตรสรรคบุรี จํากัด สหกรณการเกษตรวัดสิงห จํากัด และสหกรณการเกษตรสามโก
จํากัด โดยมีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมชลสิทธิ์คุณภาพดี ใหมี
เมล็ดพันธุเพียงพอสําหรับปลูกในฤดูปลูกนาป ๒๕๕๔ ตอไป สหกรณการเกษตรผักไห รับซื้อ
ผลผลิตคืนจากเกษตรกร เพื่อนําไปแปรรูปเปนขาวสารจัดจําหนาย ภายใตโครงการ “สหกรณ
ไทยสรางสรรค” ซึ่งไดรับคัดเลือกใหเปนสหกรณตนแบบในการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
จัดโดย ๕ หนวยรวม คือ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมทรัพยสินทางปญญา กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ กรมสงเสริมสหกรณ และสันนิบาตสหกรณ มีทีมที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา
เพื่อใหสหกรณเปนตนแบบในการขยายงานเพื่อใหเปนที่พึ่งพาของมวลสมาชิกไดอยางแทจริง
สวนขาวสารที่แปรรูปจะนําไปวางจําหนายตามหางคาสงคาปลีกของไทย”

นายสุรชัย พงษแตง

เกษตรกรผูปลูกขาวหอมชลสิทธิ์ อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจาของแปลงนา ๑๖ ไร
“ผมและเกษตรกรในพื้นที่และชุมชนใกลเคียงไดเห็นแลววาขาวหอมชลสิทธิ์ทนนํ้าทวมได
จริงๆ พอใจกับขาวพันธุนี้ โดยเฉพาะลักษณะการติดเมล็ดดี รวงสวย การเจริญเติบโตเร็ว การ
แตกกอดี นอกจากนี้เมล็ดพันธุสามารถเก็บไวเปนเมล็ดพันธุคุณภาพดีเพื่อใชปลูกในฤดูตอไปได
และที่สําคัญมีตลาดรับซื้อที่แนนอน ไดราคาสูงกวาปลูกขาวพันธุอื่น”

คุณลุงศิศริ
ศริและคุณปาฉลวย

เกษตรกรผู
ตรกรผูผปปลลลูกขาวหอมชลสิทธิ์ อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไดถวายรายงานการปลูกขาวพันธุหอมชลสิทธิ์แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการประจําป ๒๕๕๔ สวทช. โดยคุณลุงศิริไดกลาวถึงความ
สําเร็จของการปลูกขาวหอมชลสิทธิ์ และกลาววา “แมกระทั่งเดินผานแปลงขาวยังไดกลิ่นหอม
โชยมา เมื่อนําไปหุงกินยิ่งอรอย มีกลิ่นหอมและนุม”
ขาวหอมชลสิทธิ์ทนนํ้าทวมฉับพลัน จึงนับเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่สําคัญของชาวนาไทย
ซึ่งจะตองเผชิญกับปญหาอุทกภัย และไดรับความสูญเสียในทุกๆ ป
* หมายเหตุ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผัก

การเพาะปลูกผัก จําเปนตองอาศัยปจจัย ๒ ดาน ควบคูกัน ไดแกปจจัยเกี่ยวกับพันธุ
และปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ไดแก ดิน นํ้า อากาศ และศัตรูพืช ซึ่งปจจัยทั้ง ๒ ดาน สงผล
ตอตนทุนและความยุงยากในการผลิต รวมทั้งคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ไดรับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการเพาะปลูกพืช
โดยเฉพาะผักที่มีตอรายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร จึงทรงคนควาวิจัยปรับปรุงพันธุ
และเทคนิคการเพาะปลูกในสภาพตางๆ โดยมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปรับปรุงการปลูกพืช
ทั้งในดานการพัฒนาพันธุและการจัดการสภาพแวดลอม ดังนี้
๑) การคัดพันธุ ทรงเห็นประโยชนของพันธุที่สามารถทนตอสภาวะแวดลอมของ
ทองถิ่น มีความตานทานโรคและแมลง โดยทรงโปรดใหเลือกพันธุดี ใหผลผลิตสูง มีความ
เหมาะสมในพื้นที่ที่แตกตางกัน เชน พื้นที่สูง ที่แลง ที่ดินเปรี้ยว ที่ดินเค็ม เปนตน
๒) การปรับปรุงพันธุ ในกรณีที่หนวยงานที่เกี่ยวของไมมีพันธุที่เหมาะสม พระองค
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนักวิชาการวิจัยในแปลงของศูนยศึกษาการพัฒนาตาม
พระราชดําริทั่วประเทศปรับปรุงใหเกิดพันธุดี เชน การนําเมล็ดพันธุพืชจากตางประเทศ
มาสรางเปนพันธุพืชลูกผสม ที่มีลักษณะดีเชนเดียวกับพันธุของตางประเทศ แตทรงมีพระ
ราชประสงคใหเกษตรกรทั่วไปสามารถปลูกและขยายพันธุไดเองโดยไมยุงยาก
๓) การพัฒนาระบบการเพาะปลูก นอกเหนือจากการพัฒนาพันธุแ ลว พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวยังพระราชทานแนวพระราชดําริใหมีการปรับปรุงเทคนิคการเพาะปลูกดวยวิธี
ตางๆ เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมของพืชใหเหมาะสม เชน การปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัด
วงจรการระบาดของโรคและแมลง การปลูกพืชผสมผสานเพื่อลดศัตรูพืชในไรนา และการทํา
โรงเรือนปองกันแมลงและควบคุมสภาพแวดลอมเปนตน
โดยในการเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรในทองที่ตางๆ จะมีพระราชกระแส
รับสั่งใหหนวยราชการที่เกี่ยวของนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถายทอดใหกับประชาชนเพื่อ
ยกระดับการผลิตของเกษตรกรไทย
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรไทยหลังประสบอุทกภัย :
กรณีการผลิตวัตถุดิบและเมล็ดพันธุพืชผัก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ปญหาอุทกภัยสรางความสูญเสียแกเกษตรกร ทั้งดานผลผลิต รายได รวมทั้งเมล็ดพันธุ
สําหรับการเพาะปลูกในฤดูถัดไป ดังนั้น เพื่อเปนการฟนฟูรายไดในระยะสั้นของเกษตรกรที่
ประสบปญหาความเสียหายจากอุทกภัย การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตในระยะยาว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับกลุมภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ
จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหแกเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
โดยถายทอดเทคโนโลยีดานพันธุ เทคโนโลยีการผลิต การจัดการโรคแมลงศัตรู ผานชองทาง
ตางๆ เชน การจัดทําแปลงสาธิตและการจัดฝกอบรมใหความรูแ กเกษตรกร รวมทัง้ ประสานงาน
ใหภาคเอกชนรวมมือรับซื้อผลผลิตตางๆ จากเกษตรกร เชน
๑) มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็ก (พันธุ snack slim) ซึ่งเปนผลงานวิจัยรวมกับ
บริษัท ทีเค อาร แอนด ดี จํากัด
๒) การถายทอดพันธุขาวโพดพันธุใหม ซึ่งเปนผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทั้งในสวนของขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนียวและขาวโพดเทียน เชน ขาวโพดหวานสลับสี
ฝกใหญ ขาวโพดขาวเหนียวหวาน “ขาวเหนียวหวานขอนแกน” ขาวโพดเทียนลายสามสี
ขาวโพดเทียนสลับสีขาวเหลือง ขาวโพดเทียนขาว และขาวโพดขาวเหนียวกํ่า
๓) การถายทอดสายพันธุพริกเผ็ด เพื่อใชเปนวัตถุดิบสกัดสารแคปไซซิน สําหรับ
เปนสวนผสมในยาบรรเทาอาการปวด ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรวมกับ
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด คอสเมติค จํากัด และมหาวิทยาลัยขอนแกน สงเสริมใหเกษตรกร
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ปลูกพริกพันธุยอดสนเข็ม ๘๐ โดยบริษัท บางกอกแล็ป แอนด
คอสเมติค จํากัด รับซื้อในรูปของพริกแหงในราคาประกัน
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การพัฒนาพลาสติกฟลมลดการสองผานของรังสี UV และ near IR จาก
แสงแดดและออกแบบโครงสรางและระบบควบคุมสภาวะแวดลอม สําหรับ
โรงเรือนเพาะชําสําหรับการผลิตผักและเมล็ดพันธุ

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ ไดวิจัยและพัฒนาโรงเรือนเพาะชําแบบใหมสําหรับผลิตผักและเมล็ดพันธุ
มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
๑) ใชพลาสติกฟลมประสิทธิภาพสูงเปนวัสดุคลุมโรงเรือน โดยเปนวัสดุที่ยอมใหรังสี
ที่มีประโยชนตอพืชผานไดเพียงพอตอความตองการ แตขณะเดียวกันก็ลดการสองผานของ
รังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเปนรังสีที่ทําอันตรายตอเซลลสังเคราะหแสงของพืชไดเกือบทั้งหมด
๒) ออกแบบโรงเรือนเพื่อใหอากาศไหลเวียนและถายเทไดดี
๓) มีระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมสภาวะแวดลอมภายในโรงเรือน เชน ความรอน
ความชื้น ระบบการใหนํ้าและปุย รวมทั้งเชื่อมโยงอุปกรณตรวจวัดผานอินเทอรเน็ตเพื่อความ
สะดวกในการเก็บขอมูลในโรงเรือน
โดยมีการทดสอบกับการปลูกผักตางๆ เชน พริกหวาน มะเขือเทศ ผักกาดหอมเรดโครอล
เมลอน พบวาทําใหพืชผักเจริญเติบโตดี มีการพัฒนาสีผลหรือสีใบที่ดี ขนาดผลใหญ ซึ่ง
กระทรวงวิทยาศาสาตรและเทคโนโลยี รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ทดสอบเทคโนโลยี
โรงเรือนในการปลูกพืชผักตางๆ ที่สถานีหนองหอย และที่สถานีแมสาใหม
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พืชเมืองหนาว

ในอดีตนั้นพื้นที่สูงบนเทือกเขาทางภาคเหนือหลายแหงเปนแหลงที่มีการปลูกฝนมาก
เพราะดินมีสวนประกอบและโครงสรางที่เหมาะสม ประกอบกับอากาศบนดอยหนาวเย็น
ตลอดป นอกจากนั้นชาวไทยภูเขายังมีการทําไรเลื่อนลอย ทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของปา
ดิน และแหลงนํ้าเปนบริเวณกวาง เปนภัยตอทั้งความมั่นคงและสภาพแวดลอมของประเทศ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปถึงหมูบานชาวเขาจังหวัด
เชียงใหมเปนครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดทอดพระเนตรเห็นปญหาที่เกิดจากการปลูกฝนและ
เรรอนอาศัยของชาวไทยภูเขา จึงทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อซื้อที่ดินและไรจาก
ชาวเขาบริเวณดอยอางขางสวนหนึ่ง จากนั้นจึงทรงให ม.จ. ภีศเดช รัชนี จัดตั้งสถานีทดลอง
ปลูกไมเมืองหนาวใหเปนตัวอยางแกชาวไทยภูเขา เพื่อใหชาวไทยภูเขานําวิธีการที่ถูกตอง
ไปใช ตามแนวพระราชประสงคคือ “ใหชาวเขาชวยตัวเอง”
ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ประเทศไตหวันสงผูเชี่ยวชาญมาศึกษาสภาพพื้นที่และความเหมาะสม
ในการปลูกไมเมืองหนาวที่ดอยอางขาง และตอมาไดจัดสงพันธุพืชตางๆ ถวาย เชน เห็ดหอม
และแอปเปล เมื่อมีการทดลองปลูกพืชเมืองหนาวควบคูกับแนวพระราชดําริใหการพัฒนา
พืน้ ทีส่ งู ตองสอดคลองกับการอนุรักษสภาพแวดลอม เชน การปลูกปาฟนฟูธรรมชาติ และการ
สรางแหลงนํ้าขนาดเล็กสําหรับการเกษตร ทําใหผลผลิตพืชเมืองหนาวในพื้นที่โครงการหลวง
มีคุณภาพสูง ประกอบกับพืชเมืองหนาวไมสามารถปลูกที่อื่นได และเปนการผลิตนอกฤดู
จึงเกิดประโยชนแกราษฎรชาวไทยภูเขาเปนอยางมาก
ทุกวันนี้พื้นที่บนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือไรรองรอยของไรฝนและไรเลื่อนลอยที่สราง
ละะ แ ห ล ง การเกษตรพื
ต ร พ ช เมื อ งหนาวที
วท่
ความเสี ย หายในอดี ต เพราะกลายเป น ป า ต น นํ้ า และแหล
หลง ดดําเเนินนชชีีวิต
อุดมสมบูรณ โดยชาวไทยภูเขาเปนผูมีอาชีพมั่นคงง มีีที่อยยููอาาศัศัยเปนหลักแแหล
งพพระ
จพ
จพพระเจ
ร าออยูยูห วั
อยางมีความสุขไดดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็
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โครงการวานิลลา

วานิลลาเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความตองการของตลาดสูง เนื่องจากความยุงยากในการ
เพาะปลูก ทั้งดานแรงงาน กระบวนการ และพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก ทําใหประเทศไทย
ตองนําวานิลลาจากตางประเทศ ทั้งรูปวานิลลาแท และวานิลลาสังเคราะห ซึ่งที่ผานมาไดมี
ความพยายามในการพัฒนากระบวนการเพาะปลูกวานิลลาภายในประเทศ แตยังไมประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากความยากในการถายละอองเรณูของดอกวานิลลาในธรรมชาติ
จากความตองการฝกวานิลลาแทในตลาดโลก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จึงรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง
วิจัยและพัฒนาการนําวานิลลาสายพันธุการคาไปเพาะปลูกในโรงเรือนควบคุมที่มีอากาศเย็น
บนพื้นที่สูง ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยประสบผลสําเร็จ วานิลลาจากแปลงทดลองเติบโตและใหผลผลิตคุณภาพดี
ฝกเมื่อบมแลวมีกลิ่นหอม คุณภาพสูงทัดเทียมกับตางประเทศ
ตอมา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน) จึงสนับสนุนเงินทุน เพื่อขยายผลนําเทคนิคการผลิตวานิลลาดังกลาวไปสู
การผลิตระดับฟารมใหกับเกษตรกรชาวเขาเผามงบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน
โรงเรือนวานิลลา ๑ โรงเรือนสามารถผลิตฝกวานิลลาสดได ๒๕๕ กิโลกรัม และมูลนิธโิ ครงการหลวง
รับซื้อในราคา ๓๐๐ บาทตอกิโลกรัม โดยมีการจําหนายในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนฝกบม
แลวสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจโรงแรม กิโลกรัมละ ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท
รวมทั้งนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน วานิลลาไซรัป และชาวานิลลา เปนตน จึงเกิด
การสรางอาชีพใหแกเกษตรกรและทดแทนการนําเขาวานิลลาจากตางประเทศไดเปนอยางดี

ตนและฝกวานิลลา

ดอกวานิลลา

๓๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
โครงการวิจัยและสังเคราะหเทคโนโลยีการผลิตไหลสตรอเบอรี่คุณภาพดี

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับมูลนิธโิ ครงการหลวง ในการวิจยั และพัฒนาการผลิตไหลสตรอเบอรี่
คุณภาพดีในพื้นที่สถานีวิจัยหลวง ดวยการเปลี่ยนระบบการชํารากของตนไหลภายใตโรงเรือน
โดยประสบความสําเร็จไดตนไหลคุณภาพดี มีตนสมบูรณ ระบบรากแข็งแรง ตานทานโรค
และแมลงศัตรู ใหผลผลิตตอไรดีกวาตนไหลที่ผลิตแบบเดิม และไดถายทอดเทคโนโลยี
การปลูกสูเกษตรกรจํานวน ๔๒ ราย ใน พ.ศ. ๒๕๔๙
ผลการปลูกของเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมในฤดูการปลูกป ๒๕๔๙/๒๕๕๐ มี
ผลผลิตเพิ่มเฉลี่ย ๕๐๐ กิโลกรัมตอไร และขณะนี้เกษตรกรที่เปนแกนนําไดนําความรู
ไปถายทอดตอใหกับเกษตรกรอีกประมาณ ๑๐๐ ราย โดยมีนักวิชาการของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความชวยเหลือและติดตามผลทุกเดือน

ไหลสตรอเบอรี่กอนไดรับการถายทอดเทคโนโลยี

๓๙

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการเห็ดเมืองหนาว

นับแตเริ่มกอตั้งโครงการหลวงใน พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนตนมา กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดมีโอกาสรับใช
โครงการสวนพระองคมาโดยตลอด โดยเริ่มตนจากการวิจัยและพัฒนาเห็ดเมืองหนาว และ
สงเสริมใหมีการเพาะเห็ดเมืองหนาวชนิดตางๆ เพื่อเปนอาชีพใหมทดแทนการปลูกฝนของ
ชาวไทยภูเขา โดยมีการจัดตัง้ ศูนยวจิ ยั และผลิตเชือ้ เห็ด ณ สถานีวจิ ยั ดอยปุย ซึง่ ในระยะเริม่ แรก
ของการดําเนินงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถเพาะเห็ดหอมซึ่งเจริญ
เติบโตในสภาวะแวดลอมปกติไดเปนครั้งแรกของประเทศไทย และไดถายทอดความรู
ดังกลาวแกเกษตรในพื้นที่โครงการหลวงใหเพาะเห็ดเปนรายไดเสริม
จากกระแสความนิยมของผูบริโภคที่ใสใจในสุขภาพ ประกอบกับความตระหนักถึง
คุ ณ ค า ทางอาหารของเห็ ด เมื อ งหนาว สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง
ประเทศไทย จึงวิจัยเห็ดเมืองหนาวชนิดใหมเพิ่มขึ้น โดยทดสอบการเพาะเห็ดในระบบ
ควบคุม หรือระบบปด ซึ่งควบคุมอุณหภูมิดวยเครื่องทําความเย็น และมีการผลิตเพื่อ
ทดลองตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ เ ห็ ด เขตหนาวและกึ่ ง เขตหนาว ทํ า ให ส ถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทยเปนหนวยงานแหงแรกของประเทศที่สามารถเพาะเห็ด
เข็มทอง เห็ดชิเมจิ เห็ดนางรมหลวง เห็ดไมตาเกะ และเห็ดปุยฝาย รวมทั้งยังสามารถเพาะเห็ด
กระดุม เห็ดโคนหลวง และเห็ดนางรมดอย ไดเปนผลสําเร็จ ขยายผลนําองคความรูเกี่ยวกับ
เห็ดเมืองหนาวไปสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในเขตอื่นดวย

๔๐

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
โครงการนํารองการผลิตเสาวรสในระดับฟารมโดยใชพนั ธุส มี ว งปลอดโรคไวรัส

เสาวรสเปนผลไมที่มีผูนิยมนําไปแปรรูปเปนนํ้าผลไม เนื่องจากมีนํ้ามาก รสเปรี้ยวและ
มีกลิ่นหอม ที่นิยมปลูกมี ๒ สายพันธุคือ พันธุสีเหลือง มีรสเปรี้ยวจัด กลิ่นหอม เปนพันธุ
ที่เหมาะสําหรับนําไปผลิตเปนนํ้าผลไม และทนทานตอการเกิดโรคไดดี และพันธุสีมวง
มีรสเปรี้ยวอมหวาน เปนพันธุที่นิยมรับประทานสด โดยแหลงผลิตเสาวรสที่สําคัญของโลก
ไดแก บราซิล เอกวาดอร โคลัมเบีย และเปรู ซึ่งสวนใหญเปนพันธุสีเหลือง แตปจจุบัน
เสาวรสพันธุสีมวงไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในประเทศไทยเริม่ มีการนําเสาวรสพันธุส มี ว งเขามาปลูกในป พ.ศ. ๒๔๙๘ และมีปริมาณ
ความตองการของตลาดเพิ่มขึ้นอยางมากทุกป สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรสูงถึง
กิโลกรัมละ ๑๗-๓๐ บาท แตที่ผานมาเกษตรกรผูปลูกเสาวรสพันธุสีมวงตองประสบปญหา
โรคไวรัสระบาดในตนแมพนั ธุด ี โดยเฉพาะโรคใบดาง ซึง่ เปนโรคทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของเสาวรส
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงใหการสนับสนุนงบประมาณใหแกมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับตอยอดผลการวิจัยปรับปรุงวิธีการปลูกเสาวรสพันธุสีมวง จากเดิมที่เปนการเพาะใน
ขวดกอนนําไปปลูกในแปลง ซึ่งทําใหไดตนที่ออนแอ มาเปนการนํายอดที่ไดจากการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อไปเสียบกับตนที่เพาะจากเมล็ด ทําใหไดตนพันธุปลอดไวรัสที่มีลําตนสมบูรณ
ใบไมหงิกงอ ไมมีจุดดางสีเขียวเขมจึงแข็งแรงและโตเร็วกวาตนพันธุปกติ โดยขยายผลจาก
การวิจัยระดับเรือนทดลองสูเกษตรกรในระดับฟารมนํารอง ดวยการสรางโรงเรือนปลูก
เสาวรสพรอมระบบนํ้าบนพื้นที่ของเกษตรรวม ๓ ฟารม

๔๑

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการวิจัยการผลิตมะเขือเทศนอกฤดู

มะเขือเทศเปนพืชที่มีผูนิยมบริโภคทั้งเปนผลสด และเปนผลิตภัณฑแปรรูปประเภท
ตางๆ ปจจุบันการปลูกมะเขือเทศสวนใหญเปนการผลิตเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งมีปริมาณการรับซื้อตามความตองการของตลาด มะเขือเทศสามารถเติบโตและออกดอก
ไดตลอดป แตการติดผลตองการอากาศเย็น ฤดูปลูกที่เหมาะสมจึงเปนฤดูหนาว แตเนื่องจาก
ความตองการของตลาดไมไดจํากัดอยูเพียงฤดูเดียว เกษตรกรจึงพยายามปลูกมะเขือเทศ
นอกฤดู ซึ่งมีอากาศรอนเกินไป ทําใหดอกมะเขือเทศรวง ไมติดผล แตเนื่องจากราคาผลผลิต
ในชวงปลายฤดูรอนคอนขางสูง จึงมีเกษตรกรยอมเสี่ยงปลูกโดยอาศัยเทคนิคตางๆ ซึ่งทําให
มีตนทุนการผลิตสูงตามขึ้นดวย
เพื่ อ เป น การลดความเสี่ ย งและต น ทุ น ของเกษตรกร กระทรวงวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จึงรวมกับ
มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง วิ จั ย การใช ส ารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ผลผลิตมะเขือเทศ ซึ่งประสบผลสําเร็จทําใหมะเขือเทศที่ไมไดรับการผสมพันธุสามารถ
เจริญเปนผลแกไดโดยไมมีเมล็ดและผลมีขนาดไมแตกตางกับผลซึ่งมีเมล็ด พรอมทั้ง
สามารถเพิ่มการติดผล ทําใหเกษตรกรสามารถปลูกมะเขือเทศนอกฤดูหนาวไดผลดี จึงชวย
สรางรายไดของเกษตรกร และลดการนําเขาผลผลิตในชวงที่มีความตองการสูง

๔๒

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

การจัดการศัตรูพืช
การเพาะปลูกในปจจุบันมีการใชสารเคมีเปนอยางมาก ทั้งที่เปนปุยเคมีและสารกําจัด
ศัตรูพืช ซึ่งการใชสารเคมีการเกษตรดังกลาวกอใหเกิดปญหาตนทุนการผลิตของเกษตรกร
และปญหามลพิษ โดยมีการปนเปอนของสารเคมีการเกษตรอยูในสิ่งแวดลอม เชน ดินและ
อากาศ และตกคางถึงอาหารและนํ้าดื่ม ยอนกลับมาทําลายสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง
เกิดเปนภาระของประเทศในการกําจัดสารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม และรักษาพยาบาลผูปวย
ที่ไดรับผลกระทบ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรที่มีการจําหนายทางการคา มีกวา ๑,๐๐๐ ชนิด
แบงออกเปนกลุมใหญๆ ตามชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใชในการควบคุมและกําจัด คือ สารเคมี
กําจัดแมลง สารปองกันกําจัดวัชพืช สารปองกันกําจัดเชื้อรา สารกําจัดหนูและสัตวแทะ
สารเคมีกําจัดหอยและปู เปนตน การลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมี ๒ แนวทางหลัก ไดแก
การเลือกใชสารเคมีที่ถูกตองเฉพาะในกรณีและปริมาณที่จําเปน และการทําการเกษตรแบบ
ยั่งยืน เชน การปลูกพืชผสมผสานและการใชสมุนไพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเนนความสําคัญของการเกษตรทีม่ งุ ใชประโยชนจาก
ธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวพระราชดําริเรื่องการประหยัด ทรงเนนความจําเปนที่จะลด
คาใชจายในการทํามาหากินของเกษตรกรลงใหเหลือนอยที่สุด โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเปน
ปจจัยสําคัญ หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีตางๆ ที่มีราคาแพงและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในระยะยาว ทําใหราษฎรอยูใ นชุมชนและสภาพสิง่ แวดลอมทีด่ ี และมีฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้
รวมทั้งทําใหประชาชนผูบริโภคมีความปลอดภัย

การควบคุมและกําจัดแมลงวันผลไม

แมลงวันผลไม Bactrocera dorsalis (Hendel) เปนศัตรูของผลทอ ผลบวย ผลสาลี่
และผลพลับที่ปลูกบริเวณดอยอางขาง โดยตัวเมียจะวางไขในผลไม เมื่อไขฟกเปนตัวหนอน
จะกัดกินเนื้อผลไมภายใน จึงจําเปนตองใชสารฆาแมลงเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต
ดังนั้นเพื่อแกไขปญหามลพิษจากสารฆาแมลง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (ในอดีตคือสํานักงานพลังงาน
ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ) จึ ง ได วิ จั ย และพั ฒ นาเทคนิ ค การควบคุ ม และกํ า จั ด แมลงวั น ผลไม
โดยปลอยแมลงวันผลไมทเี่ ปนหมันดวยรังสีออกไปผสมพันธุก บั แมลงในธรรมชาติ ซึง่ จะไมเกิด
ลูกหลานตอไป โดยเมื่อดําเนินการอยางตอเนื่อง จะทําใหจํานวนแมลงวันผลไมลดลง
ผลการดําเนินโครงการทําใหการปลูกทอพันธุพื้นเมืองในพื้นที่ทดลองดอยอางขางมี
ความสูญเสียลดลง โดยกอนการปลอยแมลงวันผลไมทําหมันในธรรมชาติใน พ.ศ. ๒๕๒๗
ทอพันธุพ นื้ เมืองถูกทําลายเฉลีย่ สูงถึงรอยละ ๕๔.๗ เปอรเซ็นต แตภายหลังการปลอยแมลงวันผลไม
ทําหมันในชวง พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๐ ทอพันธุพื้นเมืองถูกทําลายลดลงเฉลี่ยรอยละ ๔ จึงทําให
เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลไม ทําใหสภาพแวดลอมปลอดภัย และทําใหเกษตรกรมี
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แมลงวันผลไม

รายไดเพิม่ ขึน้ และตอมากรมสงเสริมการเกษตรไดนาํ เทคนิคนีไ้ ปทดลองใชรว มกับวิธีการอื่นๆ
ที่อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ใน พ.ศ. ๒๕๓๒
และอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีการสูญเสียของ
ผลผลิตเนื่องจากแมลงวันผลไมลดลง และตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมสงเสริมการเกษตรเขามา
รับชวงการปลอยแมลงที่เปนหมันที่ดอยอางขางตอจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากผลสําเร็จดังกลาว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีการรวมมือกับจังหวัด
จันทบุรี และองคการบริหารสวนตําบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี สนับสนุนการกอตั้งกลุม
ตอตานแมลงวันผลไมตําบลตรอกนอง ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มี
พื้นที่ปลูกผลไมมากที่สุดของประเทศไทย และตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เปนแหลงผลิตผลไมที่มีคุณภาพ เชน มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน เปนตน โดยสวนใหญจะขาย
ในประเทศและมีบางสวนทีส่ ง ไปขายตางประเทศ แตตอ งผานกรรมวิธกี าํ จัดแมลงทีอ่ าจปนเปอ น
ไปกับผลผลิตเหลานี้ ปญหาการระบาดของแมลงวันผลไมจึงทําใหเกษตรกรตองสูญเสีย
รายไดหลายรอยลานบาทตอป กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงใชการควบคุมและ
กําจัดแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวาง โดยการปลอยแมลงวันผลไมที่เปนหมันดวยรังสีรวมกับ
การใชกับดักแมลงวันผลไมแบบครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่ตําบลตรอกนอง ทําใหแมลงวันผลไม
ถูกทําลายอยางตอเนื่อง เกษตรกรที่ตําบลตรอกนองจึงสามารถขายผลผลิตไดมากขึ้น

สภาพภูมิประเทศ

สถานีเกษตรหลวงอางขาง

แปลงไมผลในสถานีฯ

ตัวอยางพืชอาศัยของแมลงวันผลไม

ชมพู

ฝรั่ง

มะมวง

กระทอน

มะเฟอง

พุทรา

แกวมังกร

สะตอ

ลองกอง

เงาะ

ลิ้นจี่

หมาก

ชมพูมะเหมี่ยว

กลวย
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ระบบการทดสอบความเปนพิษตอแมลงเปาหมาย (in vivo assays)
ของสารสกัดจากราแมลง

นอกจากเทคนิคการปลอยแมลงเปนหมันผสมพันธุกับแมลงในธรรมชาติ และการใช
กับดักแมลงแลว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ยังริเริ่มการพัฒนาเทคนิคการกําจัดแมลงดวยสารสกัดจากราแมลง
โดยใชวิธีพน ชุบสารบนใบ และใหกินผานอาหาร โดยทดสอบกับแมลงเปาหมาย ๓ ชนิด
ไดแก เพลี้ยออน Aphids (Myzus persicae) หนอนกระทูหอม (Spodoptera exigua)
แมลงหวี่ขาว white fly (Bemisia tabaci) โดยขณะนี้อยูระหวางการทดลองระดับโรงเรือน
ที่สถานีวิจัยทุงหลวง จังหวัดเชียงใหม รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม

แมลงหวี่ขาว

แมลงถูกทําลายโดยเชื้อรา

หนอนกระทูหอม
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การประมง
นอกจากการพัฒนาแหลงนํา้ แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ยังทรงสนพระราชหฤทัย
ในเรื่ อ งการพั ฒ นาการประมงควบคู  กั น ไปด ว ย โดยในการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไป
ในที่ กั น ดารทั่ ว ประเทศ ทํ า ให ไ ด ท อดพระเนตรเห็ น ความทุ ก ข ย ากจากความยากจน
และการขาดสารอาหาร ซึ่ ง แม ว  า ปลาจะเป น อาหารหลั ก ของชาวไทยมาช า นาน
แล ว แต จํ า นวนปลาตามแหล ง ธรรมชาติ ก็ ร  อ ยหรอลงเป น อั น มาก พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวจึงทรงทดลองเพาะพันธุปลาในบอปลาที่สวนจิตรลดา โดยทรงเลือกพันธุปลา
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย คือเลี้ยงงาย โตไว สามารถเพาะไดในแหลงนํ้าทั่วประเทศ
ซึ่งเมื่อทรงเห็นวาไดผลดีก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําไปแจกจายแกราษฎร เชน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เจาฟาชายอะกิฮิโต มกุฎราชกุมารแหงประเทศญี่ปุนในขณะนั้น ทูลเกลาฯ
ถวายลูกปลาหมอเทศใหทรงเลี้ยง ปรากฏวาปลาชนิดนี้ขยายพันธุไดรวดเร็ว ตอมาจึง
พระราชทาน ชื่อปลาพันธุนี้วา “ปลานิล” และทรงใหนําไปแจกจายแกราษฎรทั่วประเทศ
นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงตระหนักถึงปญหาการลดจํานวนปลา
ในแหลงนํ้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมประมงหาทางปองกันการสูญพันธุปลา
พื้นเมืองที่มีอยูในแหลงนํ้าดั้งเดิมตางๆ และรักษาพันธุแทเอาไว โดยในเวลาตอมาไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการทดลองเลี้ยงกุง กบ และสัตวนํ้าอื่นๆ โดยขยายผลเปนโครงการ
พัฒนาการประมงตามแนวพระราชดําริที่กระจายอยูทั่วประเทศ สงผลใหเกษตรกรไทยมีการ
เลี้ยงปลาเพื่อเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมอยางกวางขวาง เกิดความมั่นคงทางอาหารและ
เปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ
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การพัฒนาระบบการบําบัดและหมุนเวียนนํ้าสําหรับฟารมปลาเรนโบวเทราทแบบยั่งยืน
ณ ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม

การเลี้ยงปลาในพื้นที่จํากัดทําใหไมสามารถระบายของเสียที่ปลาขับถายออกมา เกิดเปนปญหานํ้าเนาเสีย
ทําใหนํ้ามีกลิ่นเหม็น ปลาโตชา เปนโรค และตายในที่สุด โดยทั่วไปเกษตรกรมักใชเทคนิคการเติมอากาศและ
จุลินทรีย รวมกับการเปลี่ยนถายนํ้าอยางสมํ่าเสมอเพื่อชะลอการเกิดนํ้าเสีย การบําบัดนํ้าเสียในฟารมปลาจึงเปน
เรื่องที่มีผลกระทบกับทั้งเกษตรกร ซึ่งตองแบกรับปญหาตนทุนการเลี้ยงปลา และกับชุมชนและแหลงนํ้าบริเวณ
ใกลเคียงที่ตองรองรับนํ้าเสียจากบอเลี้ยงปลา
เพื่อแกปญหาดังกลาว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จึงไดพัฒนา
ระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับฟารมปลาเรนโบวเทราท ในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท โดยออกแบบใหเปนระบบกึ่ง
ปด (semi-closed system) ซึ่งมีการหมุนเวียนนํ้ากลับมาใช (recirculation) ยกระดับและปรับปรุงฟารมใหได
มาตรฐาน และเปนระบบแบบยั่งยืนเนื่องจากชวยประหยัดและรักษาทรัพยากรนํ้า นอกจากนั้นยังทําใหผลผลิตปลา
เรนโบวเทราทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนทเพิ่มสูงขึ้น จึงเปนตนแบบใหเกษตรกรนําไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได
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กระบวนการผลิต
ในอดีต การเกษตรของไทยเปนการเกษตรเพื่อยังชีพเปนหลัก เนื่องจากเกษตรกร
สวนใหญขาดความรู พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทราบวาการเพิ่มมูลคาของผลผลิตทาง
การเกษตรของไทยจะนําไปสูการเพิ่มรายได สงผลใหเกษตรกรไทยมีฐานะความเปนอยูที่ดี
และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตยิ่งขึ้น อยางไรก็ดี การเพิ่มมูลคาของภาคเกษตรจําเปนตอง
ปรับกระบวนการผลิตแบบยังชีพที่เปนอยู ไดแก การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการขาย
ผลผลิต ไปสูกระบวนการเก็บรักษา ยืดอายุ แปรรูป และบรรจุหีบหอ เพื่อเพิ่มราคาผลผลิต
จากการขายวัตถุดิบไปสูการขายผลิตภัณฑที่มีราคาดียิ่งขึ้น ดังพระราชดํารัสในโอกาสที่
คณะกรรมการสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง และสมาชิกผูรับนมสด
เขาเฝาฯ ณ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เมื่อวันศุกร ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ วา
“…สมัยนี้ก็จะตองมีการดัดแปลงผลิตผลที่มี เชน ขาวก็ตองสี และในที่นี้ก็มีนมก็ตอง
ปรับปรุงนมนั้นใหขายได เชน การทําใหนมนั้นเก็บอยูนานกวา ๑ วัน เพราะตามธรรมดา
นมโดยเฉพาะในประเทศเขตรอนอยางประเทศไทยเก็บไวไมกี่ชั่วโมงก็จะเสีย ฉะนั้นก็ตอง
มีวิธีการที่จะดัดแปลงใหเก็บไวได เพื่อที่จะสงไปสูตลาดไดและเปนนมที่มีคุณภาพดี…”
พระราชดํารัสดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองคทาน ในการมอง
กระบวนการผลิตอยางครบวงจร ตั้งแตการเริ่มตนเพาะปลูกหรือเลี้ยง ไปจนถึงการนําสง
ถึ ง ตลาด ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งอาศัยความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกันเปนสหกรณเพื่อสราง
ความเขมแข็งและควบคุมคุณภาพของหนวยผลิต และทรงใหมีการจัดตั้งโรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปในพื้นที่ตางๆ เพื่อเปนตนแบบสําหรับถายทอดเทคโนโลยีการเก็บรักษาและ
แปรรูปอาหารสูกลุมเกษตรกร เชน การสงเสริมใหมีการผลิตผลิตภัณฑมะเขือเทศเขมขน
ปลากระปอง ขาวโพดฝกออนกระปอง และนํ้าผลไม ซึง่ เปนการเชือ่ มโยงวงจรการคาจากไรนา
ของเกษตรกร สูตลาดทั้งภายในและตางประเทศ โดยมีเกษตรกรชาวไทยเปนผูจัดการ
ผลผลิตและแบงสรรผลประโยชนดวยตนเอง

การเก็บรักษาและแปรรูป

สืบเนื่องมาจากการที่มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดําเนินโครงการพัฒนาการ
เกษตรขึ้นในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ทําใหผลผลิตของเกษตรกรมีมากขึ้น พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจึงทรงศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยทรงให
เริ่มตนดวยการตั้งโครงการแบบกึ่งธุรกิจภายในสวนจิตรลดา เพื่อเปนแหลงคนควาทดลอง
ผลิตภัณฑใหม ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูของเจาหนาที่ เชน โรงผลิตนํ้าผลไม โรงนมผง
สวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงผลไมอบแหงและขนมอบ
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เมื่อประสบความสําเร็จเกิดเปนรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสมในอุตสาหกรรม
การเกษตรดานตางๆ แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งวิสาหกิจ
ตนแบบขึ้นในพื้นที่ตางๆ โดยทรงเริ่มจากการตั้งโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป ซึ่งเปน
โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขนาดยอมสําหรับรองรับผลิตผลทางการเกษตรของ
ราษฎร โดยนํามาแปรรูปเพื่อถนอมผลผลิตและเพิ่มมูลคา กอนสงจําหนายในชองทางการ
ตลาดตางๆ เชนโรงงานหลวงทางภาคเหนือ ซึ่งเริ่มตนขึ้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
เชียงราย ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ และ พ.ศ. ๒๕๑๗ ตามลําดับ ภายใตโครงการอาหารสําเร็จรูป
ในพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรองรับผลผลิตผักและผลไม
เมืองหนาวของชาวเขาและชาวบานโดยรอบโรงงาน ทําใหเกิดการเพิ่มรายไดทดแทนการ
ปลูกฝนของราษฎรชาวเขาในพื้นที่
ต อ มาจึ ง มี ก ารขยายโรงงานหลวงอาหารสํ า เร็ จ รู ป ออกไปสู  พื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดบุรีรัมย ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ภายใตโครงการตาม
พระราชดําริ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่แทรกซึมของผูกอการราย
และในเขตใกลชายแดน โดยในระยะเริ่มแรกเปนการสนับสนุนราษฎรใหปลูกมะเขือเทศเพื่อ
สงโรงงานผลิตเปนมะเขือเทศเขมขนบรรจุกระปองสําหรับสงขายในกรุงเทพฯ และตอมา
ขยายกิจการไปสูการผลิตขาวโพดฝกออนกระปองสําหรับสงออกขายตางประเทศโดยตรง
การตั้งวิสาหกิจตนแบบ เชน โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป จึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวย
ยกระดับการผลิตของเกษตรกรใหครบวงจร กลาวคือมีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวใน
เชิงเกษตรอุตสาหกรรม มีการแปรรูปผลิตภัณฑในกระบวนการที่มีมาตรฐาน และมีการ
เชื่อมโยงการผลิตระดับทองถิ่นสูตลาด ซึ่งเปนแนวทางที่สวนราชการ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนของไทยนอมนํามาเปนแนวปฏิบตั ิจนประสบความสําเร็จตั้งแตนั้นเปนตนมา

การปรับปรุงระบบควบคุมความเย็นและระบบทําความชื้น

กระแสไฟฟาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญสําหรับโรงงาน ซึ่งในการผลิตอาหารมีความ
ตองการกระแสไฟฟาเปนอยางมากเนื่องจากโรงงานอาหารตองใชเครื่องจักรไฟฟาใน
กระบวนการผลิตหลักเกือบทุกขั้นตอน
โดยเหตุที่โครงการหลวงทุกแหงตั้งอยูในพื้นที่หางไกล จึงประสบปญหาการจายกระแส
ไฟฟาไมสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะปญหากับระบบทําความเย็นและควบคุมความชื้น ซึ่งตองการ
ใชกระแสไฟฟาจํานวนมาก และมักเกิดความเสียหายไดงายจากปญหากระแสไฟฟาไม
คงที่ ทั้งนี้ ระบบควบคุมความเย็นและระบบทําความชื้นนับเปนหัวใจของการเก็บรักษาและ
แปรรูปอาหารของโครงการหลวง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย จึงไดพัฒนาระบบควบคุมเครื่องทําความเย็น
และระบบทําความชื้นเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยมีการติดตั้งและทดลองใชที่ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงปาเมี่ยง และศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตโรงนมผงสวนดุสิต โครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา

การตัง้ โรงนมผงสวนดุสติ ในโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดานัน้ เกิดขึน้ เมือ่ พ.ศ.
๒๕๑๒ โดยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงทราบถึงความเดือดรอนของผูเลี้ยงโคนมที่ไม
สามารถจําหนายนมสดที่ผลิตได มีนมสดเหลืออยูมากเกินความตองการของตลาด จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินทดรองจาย รวมกับรายไดจากการจําหนายนมสด
สรางโรงงานผลิตนมผงขนาดยอมขึ้นภายในสวนจิตรลดา เพื่อผลิตนมผงจากนมสดที่รับซื้อ
จากสมาชิกผูเลี้ยงโคนม นอกจากนั้น โรงนมผงสวนดุสิตยังเปนตนแบบในการวิจัยทดลอง
เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตนมผงที่มีคุณภาพดีและไดมาตรฐาน เพื่อใหผูสนใจนําไปเปนแบบ
อยางในการทําธุรกิจได
ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดมีโอกาสรวมปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงนมผง
สวนดุสิตในการแกไขการระเหยของนมใหสัมพันธกับกระบวนการอื่น เพื่อสามารถผลิต
นมผงไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการกอสรางโรงระเหยนมใหมทั้งหมด ใชระบบระเหย
เปนแบบ Tubular Falling - Film ชนิด Double Effects ใหมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ
๓ เทา และทําการทดสอบระบบจนแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๒๙

การทํางานดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและการจัดการสถานีวิจัย
เกษตรหลวงรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง

สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ Good Manufacturing Practice (GMP)
หมายถึงแนวการปฏิบัติของผูผลิตที่ทําใหสามารถผลิตอาหารไดอยางปลอดภัย โดยเนนการ
ปองกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทําใหอาหารเปนพิษ เปนอันตราย หรือเกิดความไมปลอดภัย
ตตอผูผูบริรโภค โดยครอบคลุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผนการผลิต ระบบ
ควบคม บันทึกขอมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ เพื่อใหถึงมือผูบริโภคได
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บรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑทุกอยางจําเปนตองไดรับการปองกันความเสียหาย ตั้งแตในขั้นวัตถุดิบจาก
แหลงผลิตไปจนถึงชั้นวางสินคาในตลาด ซึ่งบรรจุภัณฑทําหนาที่ปองกันความเสียหายจากการ
ปนเปอน การเสื่อมสภาพจากอุณหภูมิ แสงแดดและความชื้น และการกระทบกระเทือนจาก
การขนสง ตั้งแตไรนาไปจนถึงโรงงานและผูบริโภค นอกจากนั้น บรรจุภัณฑยังเปนเครื่องมือ
คุมครองผูบริโภค โดยการแสดงรายละเอียดสวนประกอบและวิธีใชไวบรรจุภัณฑ และยังทํา
หนาที่ชวยในการขายดวยการเสริมรูปลักษณใหโดดเดนและแตกตางจากคูแขง บรรจุภัณฑจึง
มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเกษตรในยุคปจจุบันเปนอยางมาก
ในอดีต บรรจุภัณฑสวนใหญที่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีใชมักอยูในรูปของ
วัสดุธรรมชาติ เชน ไม เปลือกและใบ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเริ่มตนจัดตั้ง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ตางๆ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑจึงสามารถชวย
พัฒนาสินคาพื้นเมืองของชาวบานใหกาวไปสูมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล โดย
โครงการหลวงและโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปมีบทบาทสําคัญในการยกระดับบรรจุภัณฑ
ของชาวบาน จากวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไมหอ เขง ลังไม ไปสูวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตั้งแต กระดาษ แกว และพลาสติก จนกระทั่งถึงแผนฟลมและอลูมิเนียมฟลอยดสมัยใหม ซึ่ง
ชวยทั้งในเรื่องการลดความเสียหาย ยืดอายุ และเพิ่มความสวยงาม

ฟลมบรรจุภัณฑแอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด

เทคโนโลยี ด  า นบรรจุ ภั ณ ฑ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ในการส ง ออกผลผลิ ต ทาง
การเกษตร เพราะบรรจุภัณฑไมเพียงทําหนาที่ปกปองสินคาไมใหบอบชํ้า แตยังรักษาความ
สดใหมของผลิตผลทางการเกษตรใหถึงมือผูบริโภคอีกดวย
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดย สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดศึกษา วิจัย และพัฒนาฟลมควบคุม
การผานของกาซ (ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด) และไอนํ้า ที่เหมาะสมกับผัก ผลไม
แตละชนิด จากการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ทีมวิจัยสามารถพัฒนาฟลมพลาสติกตนแบบ
ระดับอุตสาหกรรมที่มีสมบัติหลากหลายและครอบคลุมการใชงานเปนบรรจุภัณฑเพื่อยืดอายุ
และรักษาคุณภาพของผัก ผลไม และดอกไมสด ที่มีอัตราการหายใจที่แตกตางกันได
ผลิตภัณฑตนแบบที่พัฒนาได จัดเปนเทคโนโลยีใหมที่ชวยเสริมประโยชนการใชงาน
ของฟลมพลาสติกที่ผลิตในอุตสาหกรรมไทย และเปนปจจัยเสริมที่สําคัญรวมกับการจัดการ
ผลิตผลสดทางการเกษตรอยางถูกตอง ไดแก ระบบการควบคุมอุณหภูมิ (cold chain system)
ชวยลดการสูญเสียในอุตสาหกรรมผัก ผลไมสดไดประมาณรอยละ ๑๐-๑๕ เพิ่มการ
สงออกผัก ผลไมและดอกไมสด ทดแทนการนําเขาฟลมยืดอายุผลิตผลสดราคาแพง ตนทุน
ลดล อยางน
ง อย ๓-๗ เทา และการสรางศักยภาพรองรับตลาดใหมทั้งในประเทศและ
ลดลงอย
อออกไป างประเทศ ไดแก บรรจุภัณฑสําหรับผลิตผลสดพรอมบริโภค (fresh-cut fruits &
สสงงออกไปต
vegetables) ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ ๑๕-๒๐ ตอป
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ฟลม พลาสติกยืดอายุผกั ผลไมนี้ เปนผลงานความรวมมือแบบครบวงจรตัง้ แตเกษตรกร
ผูปลูก ผูรับซื้อ/ผูจําหนายสินคา บริษัทที่ใชผักผลไมสดเพื่อผลิตอาหารและแปรรูป ผูผลิต
บรรจุภัณฑ และผูพัฒนาเทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตผลการเกษตรของไทย
อยางแทจริง ปจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอนุญาตใหใชสิทธิเทคโนโลยี
ดังกลาว ๓ บริษัท ไดแก บริษัท เซ็นทรัลเวิลดไวด บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) และบริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จํากัด

การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมสําหรับผลิตผลโครงการหลวง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย รวมกับ มูลนิธโิ ครงการหลวง พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับผลผลิตโครงการหลวง
ใชหลักการของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม (Eco-package design) ซึ่งประกอบดวย
หลักการ 6R’s ไดแก reduce, reuse, refill, recycle, renew และ responsibility
รวมกับหลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design, UD) ไดแก easy to identify
product, easy to understand, easy to open, easy to hold, easy to use, easy
to take out, easy to store, easy to dispose และ injury prevention โดยประสบ
ความสําเร็จในการผลิตกลองไดคัตพับไดจากกระดาษคราฟตที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ
และถาดพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมได
บรรจุภัณฑดังกลาวสามารถใชซํ้า มีนํ้าหนักนอย มีตนทุนการผลิตตํ่าเนื่องจากใช
กระดาษนอยลงและมีเศษเหลือจากการผลิตนอยมาก ลดการพิมพดวยการใชเทคนิคการ
ปมนูนและเจาะฉลุในการออกแบบกราฟก ทําใหไดรับรางวัล good packaging จากการ
ประกวด ThaiStar 2010 และรางวัล WorldStar 2010 ในสาขา food packaging ซึ่งจะมีการ
มอบรางวัล ณ ประเทศเยอรมนี

กลองใสผลพลับ

กลองใสผลกีวี
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หองปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

การใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติ
ในอดีต การนําวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยูในแตละทองถิ่น โดยเฉพาะสวนประกอบ
ของพื ช เช น เนื้ อ ไม ใบและเปลื อ ก มาใช ป ระโยชน ท างการเกษตรและเป น วั ต ถุ ดิ บ
สํ า หรั บ ผลิ ต ข า วของเครื่ อ งใช เป น สิ่ ง ที่ ช าวไทยทํ า กั น เป น เรื่ อ งปกติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
แต เ มื่ อ สั ง คมมี ค วามเจริ ญ ก า วหน า มากยิ่ ง ขึ้ น เกษตรกรและประชาชนทั่ ว ไปต า งหั น
ไปนิ ย มใช วั ส ดุ ส มั ย ใหม โดยเฉพาะวั ส ดุ สั ง เคราะห ในการประกอบอาชี พ และใช ใ น
ชีวิตประจําวัน สังคมไทยจึงหางเหินจากวัสดุธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหภูมิปญญาเกี่ยวกับ
การใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติเริ่มลบเลือนหายไป ซึ่งถึงแมวาการใชวัสดุยุคใหม
จะมีความทนทาน สวยงาม และชวยอํานวยความสะดวก แตขณะเดียวกันก็เปนตัวกอใหเกิด
ป ญ หาอื่ น ๆ ตามมา โดยเฉพาะเรื่ อ งของสิ่ ง แวดล อ มและการพึ่ ง พาแหล ง วั ต ถุ ดิ บ จาก
ตางประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องวัสดุจากธรรมชาติ ทรงเห็น
ความเปนไปไดและประโยชนที่จะไดรับจากการนําวัสดุธรรมชาติตางๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สมมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา แสดงใหเห็นถึงพระอัจริยภาพที่ทรงเห็นความสําคัญของ
สิ่งสามัญที่คนทั่วไปไมใหคุณคา แตพระองคทรงมีวิธีมองในมุมกลับกัน เพราะไมไดทรงเห็น
เฉพาะสิ่งที่ปรากฎแกสายตาเทานั้น แตทรงมองลึกลงไปถึงคุณคาที่ซุกซอนอยูภายใน และ
แนวทางในการนําคุณคาที่ซุกซอนอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะในการติดตามผลและคิดคนหาทางขยายผลการใชประโยชนจากเรื่องหนึ่งไปสูอีก
เรื่องหนึ่ง
ตัวอยางสําคัญของพระอัจริยะภาพเกี่ยวกับการใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติ คือ
เรื่องของหญาแฝก ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๔๐ วา
“…หญานั้นมีทั้งหญาที่เปนวัชพืชซึ่งเปนโทษ และหญาที่มีคุณอยางหญาแฝก ซึ่ง
เปนประโยชนอยางยิ่งแกการอนุรักษดินและนํ้า เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผกระจายลงไป
ตรง ๆ ทําใหอมุ นํา้ และยึดเหนีย่ วดินไดมนั่ คง และมีลาํ ตนชิดติดกันแนนหนาทําใหดกั ตะกอนดิน
และรักษาหนาดินไดดี…”
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โดยในเรื่องการใชวัสดุธรรมชาติ เชนหญาแฝกนี้ นับวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเปนผูบุกเบิกเรื่องของการใชเทคโนโลยีสีเขียว หรือ Green Technology อยางไดผล
เปนเวลาหลายสิบปกอนที่เรื่องนี้จะกลายเปนกระแสความนิยมในปจจุบัน ผลจากพระวิริยะ
อุตสาหะในการที่ทรงศึกษาทดลองเรื่องหญาแฝก ทําใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการ
ใชเทคนิคการอนุรักษดินและนํ้าดวยหญาแฝกที่มีความกาวหนามากที่สุดในโลก

การพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเมอรจากหญาแฝก

หญาแฝกนอกจากการใชประโยชนในการรักษาหนาดิน และเก็บกักนํ้าแลว ยัง
สามารถนํามาใชประโยชนอื่นๆ ไดอีก เชน ใชเปนอาหารสัตว ไมประดับ ทั้งในการปลูกลง
ดินและในภาชนะ ใชในการเพาะเห็ด และใชในงานหัตถกรรม เปนตน การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากหญาแฝกเพื่อเพิ่มมูลคานั้นเปนอีกแนวทางหนึ่งเพื่อสงเสริมการปลูกหญาแฝก และ
นําไปใชประโยชนอยางครบวงจรและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ไดใหการสนับสนุนการใชแสงซินโครตรอน
เพื่องานวิจัยแกผูชวยศาสตราจารย ดร. วิมลลักษณ สุตะพันธ และคณะอาจารยประจําสาขา
วิ ช าวิ ศ วกรรมพอลิ เ มอร สํ า นั ก วิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี
ในการศึกษาโครงสรางทางเคมีของเสนใยหญาแฝกสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑพอลิเมอรจาก
หญาแฝก จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน
พบวาหญาแฝกเมื่อนํามาสกัดเปนเสนใย หรือบดเปนผง จะสามารถนํามาใชเปนสารตัวเติม
ในพอลิเมอรเชิงประกอบได โดยสามารถใชปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลบางประการของ
พอลิเมอรได เชน เพิ่มความทนตอแรงดึงของพอลิเมอร และทําใหมีคุณสมบัติทนตอความรอน
ไดดีขึ้น สามารถนํามาขึ้นรูปไดงาย ตัวอยางเชน ขึ้นรูปเปนภาชนะใสของ ที่ตักขยะ ตะกรา
ใสผลไม และที่ปดภาชนะพลาสติก เปนตน

วัสดุพอลิเมอรคอมโพสิทจากเสนใยหญาแฝก

กลองจุลทรรศนอินฟราเรด
สําหรับศึกษาโครงสรางทางเคมีของเสนใยหญาแฝก
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โครงการวิจัยการใชประโยชนจากหญาแฝก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึงปญหาการชะลางพังทลายของหนาดิน
เนื่องจากการบุกรุกทําลายปาเพื่อทําการเกษตรบนพื้นที่สูงในทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ซึ่งนําไปสูการเกิดภัยธรรมชาติและพื้นดินเสื่อมโทรมแหงแลง เกิดความยากจนของเกษตรกร
ในระยะยาว พระองคทานจึงทรงคิดคนหาวิธีแกปญหาดินและนํ้า และทรงพบวา “หญาแฝก”
(vetiver grass) มีรากยาวยึดติดดิน สามารถใชประโยชนในการอนุรักษดินและนํ้าไดดี
ทั้งยังเปนพืชที่ชวยรักษาสภาวะแวดลอม และใชทําประโยชนอื่นไดอีกหลายประการ ใน
ประเทศไทยพบหญาแฝก ๒ ชนิดตามธรรมชาติ คือ หญาแฝกหอม (Vetiveria zizanioides
Nash) และหญาแฝกดอน (Vetivera nemoralis A. Camus)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ไดมีสวนรวมในแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก อันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ โดยรับผิดชอบงานวิจัยจํานวน ๒ โครงการดังนี้
(๑) โครงการศึกษาการใชหญาแฝกปองกันการเกิดกษัยการของดินในระบบการปลูก
พืช โดยปลูกหญาแฝกรวมกับพืชเศรษฐกิจ เชน ออย ขาวโพด และมันสําปะหลัง เพื่อลดการ
สูญเสียหนาดินและแรธาตุที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งการเพิ่มผลผลิต
ของพืชเศรษฐกิจดังกลาว ตลอดจนยืดอายุการใชงานของดิน งานศึกษานี้ไดทําที่จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดฉะเชิงเทรา
(๒) โครงการใชประโยชนหญาแฝก โดยเปรียบเทียบการปลูกหญาแฝกในภาชนะ
ตางๆ เชน เขง ถุงพลาสติก กับการปลูกบนพื้นดินที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้เพื่อศึกษาตนทุนการปลูกแฝกหอมเพื่อสกัดนํ้ามันจากราก ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชน
ในทางสมุนไพร และการผลิตเครื่องสําอางตอไป ซึ่งผลการวิจัยแสดงวาการปลูกหญาแฝก
ในถุงพลาสติกขนาดใหญทําใหไดผลผลิตหญาแฝกที่ดี หญาแฝกที่ไดมีรากยาวและสะอาด
สามารถนําไปใชประโยชนอื่นๆ ไดดี

๕๕

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการศึกษาและวิจัยการผลิตกระถางหญาแฝกเพื่อปลูกปา ณ ดอยตุง
จ.เชียงราย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๕๐ ป

สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ
และสถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย ร ว มกั น วิ จั ย และพั ฒ นา
การผลิตกระถางเพาะชํากลาไมโดยใชดินและหญาแฝก เพื่อใหกระถางดังกลาวสามารถ
ยอยสลายในดินและไมมีสารพิษกอใหเกิดมลภาวะแกพื้นที่ตนนํ้า และไมเกิดเปนปญหาขยะ
ดังเชนการเพาะชําโดยใชถุงพลาสติกหรือกระถางดินเผา
นอกจากนั้น กระถางหญาแฝกที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ยังมี
สมบัติพิเศษอื่น คือไมเกิดเชื้อราระหวางเก็บรักษาหรือระหวางใชงาน รวมทั้งยังเปนปุยในตัว
เพื่อใหกลาไมเติบโตไดดี สงผลใหบริเวณปาเสื่อมโทรมในพื้นที่ทรงงานฟนคืนสูสภาพเดิม
และพื้นที่สวนลางมีนํ้าใชเพียงพอไมเกิดสภาวะขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง และไมมีนํ้าทวม
ในชวงฤดูฝน
โครงการไดมีการสรางโรงงานผลิตกระถางหญาแฝกขึ้นที่ดอยตุง และฝกอบรม
ถายทอดเทคโนโลยีใหกับประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงใหเปนอาชีพใหมดวย
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ
ในขณะที่การพัฒนาประเทศในชวงที่ผานมามุงการตอบสนอง
บส นอง
ก า รใใ ช 
ความต อ งการเกี่ ย วกั บ การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการใช
ละ
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยขาดการวางแผนอนุรักษษและ
ความ
บริหารจัดการที่เหมาะสม ผลของการพัฒนาดังกลาวก็ไดสรางงความ
ไม
เสียหายตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก ทั้งนี้ ปญหาดังกลลาววไม
หารวมกั
มกัน
ไดเกิดขึ้นแตในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แตยังเปนปปญหาร
ะดับประเทศ
ป ระเ ท ศ
ของประเทศตางๆ ทั่วโลก สงผลกระทบใหเกิดปญหาทั้งในระดั
จนกระท่งั
เชน นํ้าเสีย การขาดแคลนนํ้า อุทกภัย ดินและปาเสื่อมโทรม จนกระทั
เฉฉพาะใน
ถึงปญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกตองรับผลกระทบรวมกัน โดยเฉพาะใน
แ ร ง ข้ึ น
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กําลังทวีความรุรุนแรงขึ
ทุกวันในปจจุบัน
ทรงงใชในการ
นกาาร
หนึ่งในแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใช
ตามวิถีธรรมชาติ
รรมชาติ
พัฒนาชวยเหลือประชาชนอยูเสมอ คือหลักการแกปญหาตามวิ
แข็งของชุ
ของชุมชน
ชน
และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น อันเปนทุนและความเขขมแข็
ากรธรรมชาติและ
ละ
มาแกปญหา โดยเฉพาะในการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ละฟนฟฟููในด
นดาน
สิ่งแวดลอม ที่ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินโครงการอนุรักษษและฟ
การจัดการภั
การภัยพิพิบัติ
ตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องนํ้า ปา และดิน รวมทั้งในเรื่องการจั
ว ข  อ งงยึยึ ด เป
เ ป  น หหลัลั ก
ซึ่ ง แนวพระราชดํ า ริ ที่ ท รงพระราชทานให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข
าติ” โโดยจะทรงเน
ดยจะทรงเนนน
ในการดําเนินงานอยูเสมอคือ “การใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
นเรื่องงปปญหหาา
การเอาประโยชนจากธรรมชาติรอบตัวมาใชในการแกปญหา เเชชน ใในเรื
การกอสสรรางงโรงงาน
โรง ง าน
นํ้าเสีย พระองคทานมิไดทรงมีพระราชประสงคใหแกไขดวยการก
ารใชผักตตบชวา
บช ว า
บําบัดนํ้าเสียที่มีมูลคาสูง แตกลับทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกักับกการใช
กซิิเจนด
จนดวยกั
ยกังหัหันนนํํ้า
และพืชนํ้าอื่นๆ มากรองนํ้าและดูดซับโลหะหนัก หรือเติมออกซิ
รงคนคคววา
ชัยพัฒนา ซึ่งเปนเครื่องจักรแบบงายๆ แตมีประสิทธิภาพสูสูงทีที่ทรงค
ประดิษฐขึ้นดวยพระองคเอง
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พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

ฝนหลวง
เมือ่ คราวเสด็จแปรพระราชฐานเพือ่ เยีย่ มราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงสังเกตเห็นวาทองฟามีเมฆมาก แตฝนกลับตกนอย ดังนัน้ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหเขากับสภาพธรรมชาตินาจะเปนการแกปญหาความแหง
แลงได จึงพระราชทานแนวพระราชดําริให ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ศึกษาความเปนไปได
และใน พ.ศ. ๒๕๑๒ จึงมีการปฏิบัติการทดลองการทําฝนหลวงประสบผลสําเร็จเปนครั้งแรก
แตก็ยังไมสามารถควบคุมฝนใหตกในบริเวณที่ตองการได จึงมีการศึกษาวิจัยตอเนื่องมา
โดยใน พ.ศ. ๒๕๑๔ มีการทดลองทําฝนหลวงที่สนามบินบอฝาย อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สามารถแกปญหาไดเปนผลสําเร็จ และตอมาใน พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดมีพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง “สํานักงานปฏิบัติการฝนหลวง” ขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เพื่อดูแลรับผิดชอบการทําฝนหลวงโดยตรง
การทําฝนหลวงเปนการศึกษาสภาพนํ้าในบรรยากาศในรูปของความชื้นหรือไอนํ้าที่มี
ตามธรรมชาติ และใชเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตรแปรสภาพไอนํ้าในอากาศใหเกิดเมฆ แลว
เรงใหกลุมเมฆรวมตัวกันหนาแนนขึ้น จนเกิดฝนตกในชวงเวลาที่ตองการ ประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญ ๓ ขึ้นตอนคือ
(๑) การกอกวน เปนการใชสารเคมีกระตุนใหมวลอากาศลอยตัวขึ้น เพื่อชักนํา
ความชื้นเขาสูระบบการเกิดเมฆ แลวจึงโปรยสารเคมีที่ใหปฏิกิริยาคายความรอน เพื่อกระตุน
ใหเกิดกลุมแกนรวมสําหรับใชเปนศูนยกลางที่จะสรางเมฆฝน
(๒) การเลี้ยงใหอวน เปนการโปรยสารเคมีฝนหลวงเขาไปในกอนเมฆในระยะที่เมฆ
กําลังกอตัว จนมีขนาดใหญใกลอิ่มตัวพรอมที่จะตกเปนฝน
(๓) การโจมตี เมื่อมีเมฆฝนหนาแนนพอ จึงนําเครื่องบินบินเขาไปในกลุมเมฆ จะมี
เม็ดนํ้าปะทะตามปกและกระจังหนา เพื่อเรงใหฝนตกลงสูพื้นที่เปาหมาย
ตลอดเวลาที่ผานมา โครงการฝนหลวงมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงเทคนิคการทํา
ฝนหลวงใหสมบูรณยงิ่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยนําเทคโนโลยีใหม เชน เครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม
และเรดาตรวจเมฆ มาประยุกตใชเพิ่มประสิทธิภาพและความแมนยํา ดังพระราชดํารัสวา
“…กิจการฝนเทียมก็เปนผลที่ดี เพื่อใหกิจการฝนเทียมไดผลดียิ่ง จะตองอาศัย
หลายอยาง นอกจากเงินสําหรับคาใชจายนั้น ก็ตองมีความรวมมือกันระหวางทุกฝาย
ทางด า นวิ ช าการก็ ต  อ งค น คว า อยู  เ สมอว า ลั ก ษณะใดจะทํ า ฝนเที ย มได เ ป น ผลสํ า เร็ จ
และตองพยายามหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ…”
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะชาวสวนจังหวัดจันทบุรี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕)
ซึ่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหการทําฝนเทียมของไทย
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และที่สําคัญ ทําใหประชาชนทั่วประเทศไมตองประสบภาวะ
ขาดแคลนนํ้า ซึ่งในชวงที่ผานมาเกิดความแหงแลงผิดปกติในฤดูรอนและตนฤดูฝนหลายครั้ง
โดยเฉพาะในฤดูรอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ การทําฝนหลวงในพื้นที่ตางๆ มีสวนชวยเหลือไมให
พืชผลของชาวไรชาวสวนไดรับความเสียหายไดมาก
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การใชประโยชนขอมูลดาวเทียมเพื่อการจัดทําฝนหลวง

จากคุณสมบัติของขอมูลจากดาวเทียมที่บันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น ทั้งในชวงคลื่น
ที่สายตามองเห็น และชวงคลื่นนอกเหนือสายตา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงคลื่นอินฟาเรด
กลาง (LANDSAT TM แบนด 5) ทําใหสามารถศึกษาสถานภาพความชื้นของพื้นที่ จําแนก
พื้นที่ที่มีความชื้นมากและนอยได รวมทั้งการศึกษาปริมาณพืชพรรณที่ปกคลุมดินวาบริเวณที่
มีความชื้นเพียงพอ ซึ่งแตกตางจากบริเวณที่ไมมีความชื้น นอกจากนี้ การที่ดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรโคจรกลับมาบันทึกภาพซํ้าบริเวณเดิมอยางสมํ่าเสมอและในชวงเวลาที่แนนอน
ทําใหสามารถศึกษาสภาพความชื้นของพื้นที่ทั้งกอนและหลังฝนตก ศึกษาเปรียบเทียบ
ปริมาณนํ้าในแหลงเก็บนํ้าตางๆ เชน อางเก็บนํ้า เขื่อน เพื่อเปรียบเทียบและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงความชื้นในดิน และภัยแลงที่จะเกิดขึ้น จึงชวยใหจําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแลง
เพือ่ วางแผนการทําฝนหลวงได
การติดตามภัยแลงโดยใชขอมูลจากดาวเทียม สามารถศึกษาไดทั้งในภาพกวาง และ
เจาะลึกเฉพาะพื้นที่ ดาวเทียม TERRA เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ซึ่งมีระบบบันทึก
ขอมูล MODIS ที่บันทึกไดเปนบริเวณกวางทุก ๑-๒ วัน จึงเปนประโยชนตอการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการศึกษาการกอตัวของเมฆเพื่อการวางแผนการจัดทําฝนหลวงดวย
โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานหนึง่
ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ข อ มู ล จากดาวเที ย ม เพื่ อ ใช ป ระโยชน ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผล
การทําฝนหลวงเพื่อแกไขปญหาภัยแลงวาประสบความสําเร็จในการเพิ่มปริมาณนํ้าใหแก
พื้นที่นั้นๆ หรือไม

ขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT ซึ่งสภาพความแหงแลงของพื้นที่และอางเก็บนํ้าบริเวณอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ
(ภาพซายเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ ซึ่งเปนชวงที่เกิดภัยแลงอยางหนัก) และหลังจากมีการทําฝนหลวงแลว (ภาพขวาเมื่อ
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๘) จะเห็นปริมาณนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความลึกของแหลงนํ้า
ก็จะสามารถคํานวณปริมาณนํ้าที่กักเก็บอยูในแหลงนํ้าดังกลาว เพื่อวางแผนบริหารนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไปได
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ภาพถายจากดาวเทียม THEOS แสดงบริเวณ
อางเก็บนํ้าหวยตนยาง จังหวัดเชียงราย

นํ้า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการพัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้านับเปนงานที่มีความสําคัญและ
มีประโยชนอยางยิ่งสําหรับประชาชนสวนใหญของประเทศ ชวยใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณ
ตลอดป ชวยรักษาตนนํ้าและบรรเทาอุทกภัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญกับการพัฒนา
แหลงนํ้าในลักษณะนํ้าคือชีวิต ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ วา
“…เรื่องนํ้านี้ก็เปนปจจัยหลักของมวลมนุษย ไมใชมนุษยเทานั้นเอง แมสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตวทั้งพืช
ก็ตองมีนํ้า ถาไมมีนํ้าก็อยูไมได เพราะวานํ้าเปนสื่อหรือปจจัยสําคัญของการเปนสิ่งมีชวี ิต….”
(พระราชดํารัส ในโอกาสที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ นําคณะเอกอัครราชทูต
และกงสุงใหญไทยประจําภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง พรอมดวยขาราชการชั้นผูใหญ
ของกระทรวงการตางประเทศ เฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแหลงนํ้าตามพระราชดําริในพื้นที่ตางๆ มากมาย ดังตัวอยาง
โครงการอางเก็บนํ้าหวยตนยาง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประสบปญหาเดือดรอนจากการ
ขาดแคลนนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพาะปลูก จึงไดมีหนังสือถึงราชเลขาธิการขอใหนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทานพระราชดําริ ในการสรางอางเก็บนํ้าหวยตนยางเพื่อเก็บกักนํ้า กรมชลประทาน โดย
สํานักงานชลประทานที่ ๒ ไดรับพระราชดําริไปดําเนินการ จึงไดกอสรางอางเก็บนํ้าหวยตนยางขึ้นที่บานปาบง
หมูที่ ๖ ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีขนาดความจุของอาง ๑,๖๔๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
มีพื้นที่ไดรับประโยชนประมาณ ๔,๐๐๐ ไร เปนประโยชนแกราษฎรใน ๖ หมูบาน จํานวน ๔๘๐ ครัวเรือน ไดมี
นํ้าใชอุปโภคบริโภค และทําการเกษตรตลอดทั้งป โครงการแหลงนํ้าตามพระราชดําริไดขยายไปทั่วทุกภูมิภาคเพื่อ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
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แกมลิง

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดเกิดนํ้าทวมหนักในลุมแมนํ้าเจาพระยา และในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
เปนเวลานานกวา ๒ เดือน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความทุกขยากเดือดรอนของราษฎร
จึงทรงใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันศึกษาหาแนวทางแกไข พรอมพระราชทานพระราชวินิจฉัยและแนว
พระราชดําริ โดยทรงเปรียบเทียบกับการกินอาหารของลิงวา
“…ตามปกติเวลาเราใหกลวยกับลิง ลิงจะเคี้ยว เคี้ยว เคี้ยวแลวเก็บไวในแกมลิง…”
“…เขาเคี้ยวแลว เอาไปเก็บในแกม. นํ้าทวมลงมา ถาไมทํา “โครงการแกมลิง” นํ้าทวมนี้จะเปรอะ
ไปหมด อยางที่เปรอะปนี้ เปรอะไปทั่วภาคกลาง. จะตองทํา “แกมลิง” เพื่อที่จะเอานํ้านี้ไปเก็บไว เวลา
นํ้ า ทะเลขึ้ น ไมสามารถที่จะระบายออก เมื่อไมสามารถระบายออก. นํ้าทะเลก็ขึ้นมา ดันขึ้นไปตามแมนํ้า
ขึน้ ไปถึงเกือบถึงอยุธยา ทําใหนํ้าลดลงไปไมได. แลวเวลานํ้าทะเลลง นํ้าที่เออขึ้นมานั้นก็ไมสามารถที่จะกลับ
เขาในแมนํ้าเจาพระยาก็ทวมตอไป. จึงตองมีแกมลิง เราพยายามที่จะเอานํ้าออกมาเมื่อมีโอกาส…”
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันจันทร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘)
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แนวคิดนี้ คือการหาพื้นที่วางหรือแหลงนํ้าธรรมชาติที่สามารถรองรับนํ้าไวไดในยามนํ้าหลาก กอนที่จะ
คอยๆ ระบายลงสูลํานํ้าหรือทะเลในภายหลัง แนวทางพระราชทานนี้ นําไปสูโครงการแกมลิงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โดยอาศัยการผันนํ้าจากพื้นที่ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ลงมาตามคลองในแนวทิศเหนือและ
ทิศใต มาพักเก็บไวในคลองขนาดใหญบริเวณชายทะเลซึ่งทําหนาที่เปนเหมือนแกมลิง และที่ประตูขนาดใหญ
สําหรับปดกั้นนํ้าบริเวณแกมลิงไว เมื่อเวลานํ้าทะเลลดลงใหเปดประตูระบายนํ้าออกไป จึงจะสามารถรับนํ้าชุดใหม
ตอได ดวยแนวพระราชดํารินี้ จึงมีแกมลิงกระจายอยูในพื้นที่เสี่ยงนํ้าทวมทั่วเขตกรุงเทพมหานคร ทําใหปญหา
นํ้าทวมคลี่คลายไปไดในที่สุด

© SISEA_2002

© DigitalGlobe_2005

ภาพถายจากดาวเทียม แสดงบริเวณพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่นี้
ถูกใชเปนพืน้ ทีร่ บั นํา้ หลายครัง้ ในคราวทีม่ นี าํ้ ทวมภาคกลาง
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ภาพถายจากดาวเทียม แสดงบริเวณสระเก็บนํา้ พระรามเกา
จังหวัดปทุมธานี

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการแกมลิงอเนกประสงค คลองสนามชัย - มหาชัย
กรุงเทพมหานคร - สมุทรสาคร

โครงการแกมลิงอเนกประสงค คลองสนามชัย- มหาชัย กรุงเทพมหานคร- สมุทรสาคร
เปนโครงการในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อชวยบรรเทาปญหานํ้าทวม
นํ้าเค็มรุก นํ้าเสีย และการตื้นเขินของลําคลอง ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) ดําเนินการรวมกับ
กรมชลประทาน สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี ภายใตการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา
นอกจากจะเปนการจัดทําพืน้ ทีร่ องรับนํา้ แบบแกมลิงแลว โครงการยังมีการใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า โดยติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้า
อัตโนมัติในพื้นที่โครงการ เพื่อติดตามสถานการณปจจุบันของระดับนํ้าขึ้น-ลง ตรวจวัด
ขอมูลทุก ๓๐ นาที เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนประกอบการวิเคราะหตัดสินใจ ติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าเมื่อมีการบริหารประตูระบายนํ้า และเปนขอมูลนําเขา
แบบจําลองทางคณิตศาสตร ในการจําลองและวิเคราะหการไหลของนํ้าในพื้นที่ ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากนํ้าทะเลหนุน เพื่อศึกษาหาเกณฑการบริหารประตูระบายนํ้าในพื้นที่คลองมหาชัย
อย า งเป น ระบบตามจั ง หวะขึ้ น -ลงของนํ้ า นอกจากนี้ ยั ง ได พั ฒ นาและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ
ควบคุมการเปด-ปดบานประตูระบายนํ้า จํานวน ๖ แหง จากระยะไกล รวมทั้งพัฒนา
ระบบควบคุมและระบบแสดงผลขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการควบคุ ม และการบริ ห ารจั ด การประตู ร ะบายนํ้ า จึ ง สามารถเป น ต น แบบในการ
จัดการนํ้าทวม นํ้าเค็มรุก นํ้าเสีย และการตื้นเขินของลําคลองในพื้นที่อื่นๆ ไดเปนอยางดี

คณะกรรมการบริหารโครงการติดตามความกาวหนา

สถานีโทรมาตรในพื้นที่โครงการ

อุปกรณควบคุมบานประตูระบายนํ้า
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แผนที่ภาพถายดาวเทียม IKONOS บริเวณโครงการแกมลิงสนามชัย-มหาชัย
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เครือขายการจัดการทรัพยากรนํ้า
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจําเปนตองอาศัยการดําเนินงานโดยใชเครือขายความ
รวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และประชาชน รวม
ทั้งมีการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือของแตละพื้นที่ใหมีการประสานแลกเปลี่ยนความรู
และขอมูลขาวสารระหวางกัน ซึ่งการสรางเครือขาย โดยเฉพาะการสรางความเชื่อมั่นและ
การรวมมือกับภาคประชาชนนั้น นับเปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะถึงแมวาภาครัฐจะมีการ
ทุมเทงบประมาณและเทคโนโลยีลงไปในโครงการดานทรัพยากรธรรมชาติมากเพียงใดก็ตาม
หากชาวบานในพื้นที่และประชาชนทั้งประเทศไมรวมใจเห็นดวยแลว งานดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติก็ยอมยากที่จะประสบความสําเร็จได
การสรางเครือขาย โดยเฉพาะในเรื่องเครือขายการจัดการทรัพยากรนํ้า การสรางความ
สมัครสมานรวมมือรวมใจ ระหวางชาวบานกับเจาหนาที่ราชการ จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
แหลงนํ้าของไทยยังคงมีคุณภาพและความมั่นคง สามารถรองรับชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ชาวไทยไดจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมิใชเปนเพียงแคการสรางความรวมมือกับชาวบานโดยการพูดและ
การสอนเทานั้น แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงเนนใหมีการดําเนินงานที่เกิดประโยชน
ซีง่ ชาวบานเห็นได สัมผัสได จากความอุดมสมบูรณทเี่ กิดขึน้ จริงของทรัพยากร ซึง่ จะเปนเครือ่ งมือ
สรางจิตสํานึกที่สําคัญ เมื่อราษฎรเกิดจิตสํานึกที่ถูกตอง รักชาติ รักในหลวง ก็เกิดความรูสึก
เปนเจาของทรัพยากรชวยกันปลูกปา ชวยกันรักษาตนนํ้า สรางระบบการบริหารจัดการและ
ความรวมมือขึ้นเอง
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โครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรนํ้าแหงประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริให
Massachusetts Institute of Technology (MIT) เขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
แหลงนํ้ารวมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตอมาจึงไดจดั
ใหมกี ารพัฒนากลไกการรวบรวมขอมูลและประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของเพื่อ
จัดการกับปญหาดานทรัพยากรนํ้า เกิดเปนโครงการระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากร
นํ้าแหงประเทศไทย เริ่มตนดําเนินงาน ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๑ มี สกว. และสํานักงาน กปร. เปน
แกนกลางในการดําเนินงาน โดยใหหนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สมรรถนะสูง ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ป จ จุ บั น
รับผิดชอบโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) เปนหนวย
งานหลัก ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมตอและเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรนํ้า
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวสําเนากระจายขอมูลนี้กลับไปใหหนวยงานไดใชขอมูลรวมกัน
เกิดเปนกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจ และดําเนินการได โดยระบบเริ่มใช
งานไดมาตัง้ แตป ๒๕๔๕ และไดมกี ารพัฒนาระบบตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั โดยแสดงผลทีเ่ ว็บไซต
www.thaiwater.net และ www.thaiweather.net
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ “การจัดทําภาพพิมพขอมูลดาวเทียมเชิงแผนที่”

โครงการจัดทําภาพพิมพขอมูลดาวเทียมเชิงแผนที่ เพื่องานชลประทาน มีความเปน
มาเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความหวงใยตอพสกนิกรที่ตองประสบปญหา
ขาดแคลนนํ้ากิน นํ้าใช และนํ้าสําหรับปลูกพืช โดยเฉพาะในทองถิ่นทุรกันดาร จึงทรงมุงมั่นที่
จะพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรดวยโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในชนบท เพือ่ ใหผทู ไี่ ด
รับความเดือดรอนมีนาํ้ เพียงพอแกการอยูอ าศัยและทํากินในทองถิน่ ตน
งานชลประทานเปนงานหนึ่งที่กระจายอยูในทองถิ่นทั่วประเทศ การนําขอมูลดาวเทียม
เขามาเผยแพรเพื่อใชประโยชนจะชวยใหผูปฏิบัติงานไดเห็นสภาพภูมิประเทศทั้งหมดและ
ผลงานที่เปนปจจุบัน การปรุงแตงขอมูลดาวเทียมรวมกับแผนที่ในแบบการใชงานเดิมจะให
ความสะดวกในการปฏิบัติงานตอเนื่องจากเดิม ทั้งการวางแผนและงานภาคสนามอยางมาก
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จึงจัดทําภาพพิมพขอมูลดาวเทียมเชิง
แผนที่เพื่องานชลประทาน ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับขอมูลดาวเทียมไปสูการพัฒนา
ทองถิ่น โดยคัดเลือกจังหวัดตัวแทนสําหรับแตละภาคมาดําเนินโครงการ ไดแก จังหวัดพะเยา
ในภาคเหนือ จังหวัดสกลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดกระบีใ่ นภาคใต และตอมา
ไดขยายผลใหจังหวัดอื่นๆ ไดใชเทคโนโลยีขอมูลดาวเทียมเพื่อการชลประทานตามแนว
พระราชดําริอยางตอเนื่อง
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ภาพถายจากดาวเทียม โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อชลประทาน เขื่อนเจาพระยา
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โครงการประกวดการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ

พ.ศ. ๒๕๕๐ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร (องคการมหาชน) รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานประกวด
การจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รับรางวัลถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเป น กิ จ กรรมที่ มุ  ง สนั บ สนุ น ให ชุ ม ชนมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า ตามแนว
พระราชดําริ ที่นําไปสูการพึ่งพาตนเอง มีการจัดการทรัพยากรนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดบทเรียนรูดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในชุมชนที่เขารวม
โครงการ เกิดเครือขายการเรียนรูเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระหวางชุมชน และเกิด
เครือขายความรวมมือเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
การประกวดการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ ไดจัดขึ้นตอเนื่องเปน
ประจําทุกป ซึ่งชุมชนที่ไดรับรางวัลจากการประกวดทุกชุมชน จะไดขยายผลการดําเนินงาน
เปนชุมชนแมขาย-เครือขาย ที่นอมนําแนวพระราชดําริไปปรับใชจนประสบความสําเร็จ
ในการจัดการนํ้าชุมชน ทําใหชุมชนมีนํ้าทําการเกษตรไดเพิ่มขึ้น เพิ่มผลผลิต ลดรายจาย
และรายไดเพิ่มขึ้นจากเดิม

การจัดการนํ้าชุมชน-ถนนลดระดับ

คณะกรรมการตัดสินสํารวจพื้นที่

คณะกรรมการตัดสินสํารวจพื้นที่

ชุมชนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ

๖๙

พิธีประกาศผลการตัดสิน

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการสร า งแม ข  า ยการจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า ชุ ม ชน ด ว ยวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ผลจากการประกวดการจัดการทรัพยากรนํา้ ชุมชนตามแนวพระราชดําริ ทําใหกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมหนวยงานที่เกี่ยวของ พบตัวอยางความสําเร็จของการ
จัดการทรัพยากรนํ้าในระดับชุมชนจํานวนมาก ชุมชนมีประสบการณและความรูในการ
จัดการทรัพยากรนํ้าที่เปนแบบอยางความสําเร็จไดอยางดี หลายชุมชนมีศักยภาพที่ใชเปน
ตัวอยางขยายผลสําเร็จของการจัดการทรัพยากรนํ้าในระดับชุมชนใหเพิ่มขึ้นได
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการ
เกษตร (องคการมหาชน) จึงไดดําเนินโครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาแมขายการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย ดวยการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ในการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรนํ้ า รายได และผลผลิ ต ของชุ ม ชน นํ า ไปสู  ก ารขยายผลแนวทาง
การจัดการทรัพยากรนํ้าไปสูชุมชนอื่นๆ ใหเกิดเครือขายพัฒนาการจัดการทรัพยากรนํ้าชุมชน
อยางยั่งยืนในที่สุด
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บานเขาพระ จ.สงขลา

บานปาสักงาม จ.เชียงใหม

บานเปร็ดใน จ.ตราด

บานแมละอุป จ.เชียงใหม

บานผาชัน จ.อุบลราชธานี

บานลิ่มทอง จ.บุรีรัมย

ชุมชนบานผาชัน รวมกันสรางฝายวังอีแรง

บานหวยปลาหลด จ.ตาก

ฝายวังอีแรง

๗๑

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

นางสนิท ทิพยนางรอง (นานอย)

รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระดับหมูบาน
ชุมชนบานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย

“นานอยมีความประทับใจจากองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทานไดทํางานเกี่ยว
กับเรื่องนํ้า และดานชุมชน คือมองเห็นภาพของทานที่ไดทํางานในพื้นที่ทุกสวนของประเทศไทย
แลวเกิดความรูสึกวาสิ่งไหนที่ชุมชนสามารถที่จะดําเนินตามรอยทานไดชุมชนก็พรอมที่จะทํา
เหมือนเปนสิ่งที่ทานไดตรัสออกมาแลวชีวิตของชาวบานดีขึ้น และชาวบานทานไหนไดทําตาม
และมองเห็นความสําคัญ มันจะเกิดความภาคภูมิใจและเปนมงคลตอชีวิตมาก
ปญหาเรื่องนํ้าของบานลิ่มทองคือ เรื่องฝนแลง ในชุมชนทํานาดวยระบบนํ้าฝนมากกวา
เพราะเราไมมีคูคลองไหลผาน ทําใหเรามีปญหาเรื่องฝนแลงอยูเปนประจํา เมื่อ สสนก.* ไดเขา
มาชวยใหชุมชนรูจักเทคโนโลยี ชาวบานลิ่มทองก็ไดนําเทคโนโลยี GPS และแผนที่ภาพถาย
ดาวเทียมมาชวยในการสํารวจ และวางแผนการขุดคลองสงนํ้า และสรางพื้นที่เก็บกักนํ้าเพิ่มเติม
โดยการขุดสระแกมลิงตามแนวพระราชดําริ
นานอยประทับใจ สสนก. ที่ลงมาทํางานรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง ไมไดทําแลวปลอย
และทํางานถึงชาวบานจริงๆ เขาถึงปญหาที่แทจริงของชุมชน แกปญหาภาพใหญจากจุดเล็กๆ
คือ จากชุมชนแลวขยายใหใหญขึ้น ทําใหชุมชนไดเรียนรูเกี่ยวกับการวางแผน และเทคโนโลยี
จนกลายมาเปนการบริหารจัดการนํ้า และ สสนก. เขาไปเรียนรูกับชาวบาน ชวยแนะนําใหชาวบาน
เกิดการมีสวนรวม คิดเอง ทําเอง แกไขปญหาเปน จนทําใหเกิดการแกไขปญหาเรื่องนํ้าอุปโภค บริโภค จนถึงนํ้าเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ สสนก. ยังไดเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ใหเห็นปญหา
ของชุมชน นําหนวยงานที่มีจิตอาสาอยากชวยเหลือสังคมใหเขาไปเห็นสภาพปญหาและรวมกัน
ชวยแกปญหานั้นๆ
ปจจุบันนี้ ชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และสามารถนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการนํ้าของชุมชน เมื่อเรามีคลองสงนํ้า และมีแกมลิง มันเปลี่ยน
ชีวิตของเรา คือเราสามารถเพาะปลูกไดทั้งป ทําใหคนในชุมชนไมทิ้งถิ่นฐานออกไปจากขางนอก
และมีอาชีพเสริมตลอดป”
* สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้ และการเกษตร (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
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นายจันทรที ประทุมภา

ประธานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบานโนนรัง ตําบลตลาดไทร อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

“สมัยกอนเกษตรกรแถวนีไ้ มมแี หลงนํา้ ตองอาศัยนํา้ ฝนอยางเดียว พอทําไปทํามาปไหน
ฝนแลง เกษตรกรก็ทํานาไมไดผล ทําใหเกษตรกรพบปญหาคือเปนหนี้เปนสิน ตอมาผมได
แนวความคิดจากในหลวงทานไดแนะนําเศรษฐกิจแบบพอเพียง หรือเกษตรทฤษฎีใหม ทําให
ผมคิดได จึงมาขุดสระในที่ไรนาของตัวเอง และเริ่มทําเกษตรประณีต คือตองวางแผนใหดี
บนคันคูตองปลูกพืชผักใหมีอยูมีกิน มีรายได รายวัน รายสัปดาห รายปใหมีตอเนื่อง
ผมมีแผนในการปลูกตรงนี้ และในนํ้าเราก็ตองเลี้ยงปลา เราปลูกผักบนขอบสระแลวเหลือ
จากที่เรากินยอดออนหรือใบแก เราก็เอามาเลี้ยงปลา ซึ่งจะหมุนเวียนแบบนี้ตลอด ถาเราทํา
จริงๆ จังๆ แบบนี้ พื้นที่เพียงไรเดียวก็พออยูพอกิน
ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ทําใหชุมชนอยูดีกินดี หมดหนี้หมดสิน
ทําใหครอบครัวอบอุน และชุมชนของเราเขมแข็งมากขึ้น ตอมาจึงไดมีการตั้งศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อใหเปนสถานที่เรียนรูและขยายผลไปสูชุมชนบานอื่นๆ เริ่มเกิดเปน
เครือขายขึ้นมา
ทางศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง และชาวบานจํานวน ๓ หมูบ า น ประกอบดวยบานโนนรัง
บานใหมโนนรัง และบานบรูพา รูสึกดีใจมากที่ไดรับการสนับสนุนจาก สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร โดยที่ทางสถาบันฯ ไดสงเสริมไมวาจะเปนวิทยาการตางๆ เชน
เครื่องรับสัญญาณอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร เครื่อง GPS สําหรับใชในการสํารวจเก็บขอมูล
คนหาความรูใหมๆ เพื่อประยุกตใชในชุมชน และที่สําคัญที่สุดคือการสงเสริมใหงบประมาณ
ในการจัดการระบบนํ้าใชในครัวเรือน ทําใหชาวบานมีนํ้าสะอาดสําหรับอุปโภคและนํ้าสําหรับ
ภาคการเกษตรอยางพอเพียงและเปนระบบ สงผลใหชาวบานมีความเปนอยูที่ดี
นอกจากนี้สถาบันฯ ยังไดใหเจาหนาที่ลงพื้นที่รวมกับชุมชน เพื่อนําเทคโนโลยีมา
ประกอบใชกับภูมิปญญาอยางลงตัว เหมาะสม ตรงจุด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนสิ่งที่ดี
และเปนตัวอยางใหกับการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานอื่นๆ ตอไปได เพราะชาวบาน
ทั้ง ๓ หมูบานไดรับประโยชนกับการสนับสนุนครั้งนี้มาก เนื่องจากมีการวิเคราะหและวางแผน
อยางดี ไดประโยชนจากการใชนํ้าจริง”
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โครงการพี่ นํ า น อ งรั ก ษ นํ้ า ตามแนวพระราชดํ า ริ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

โครงการพี่ นํ า น อ งรั ก ษ นํ้ า ตามแนวพระราชดํ า ริ เป น โครงการสนั บ สนุ น ให
เยาวชนได พั ฒ นาทั ก ษะและเรี ย นรู  ใ นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า ตามแนวพระ
ราชดํ า ริ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว โดยเน น การเรี ย นรู  จ ากประสบการณ ต รง
นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเยาวชนรูจักนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร
จั ด การทรัพ ยากรนํ้ า ชุ ม ชน อั น จะนํ า ไปสู  ก ารพึ่ ง พาตนเองด า นทรั พ ยากรนํ้ า ของชุ ม ชน
ที่เยาวชนเหลานั้นเปนเจาของ รวมถึงเชื่อมโยงไปสูเยาวชนกลุมอื่นๆ จนเกิดเปนเครือ
ข า ยการรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า ผ า นกระบวนการคิ ด
ไตรตรอง ตัดสินใจ และลงมือทํารวมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน
การประกวดพี่นํานองรักษนํ้า ตามแนวพระราชดําริ ได เ ริ่ ม ต น ขึ้ น เมื่ อ ป ๒๕๕๑
ภายใต “โครงการพี่นํานองรักษนํ้า สนองแนวพระราชดําริ” และจัดประกวดตอเนื่องมาแลว
๒ ป ในการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงไดขยายผลเปนการประกวดเปน
“โครงการพี่นํานองรักษนํ้า ตามแนวพระราชดําริ” ในป ๒๕๕๓ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) และมูลนิธิ
โคคา-โคลา ประเทศไทย ไดรวมมือกันจัดขึ้นเปนปที่ ๓

เยาวชนที่เขารวมโครงการ

เยาวชนที่เขารวมโครงการ

กิจกรรม

พิธีประกาศผล
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นํ้าเสีย
นํ้าเสีย หรือการเสื่อมคุณภาพของนํ้า เปนปญหาหลักอยางหนึ่งที่สงผลกระทบตอ
การพัฒนาประเทศ เพราะนํ้าเสียจากโรงงานและชุมชนสรางความเสียหายตอระบบนิเวศ
และการทํามาหากิน รวมทั้งการดํารงชีวิตโดยทั่วไปของประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสนพระราชหฤทัยเปนอยางมาก เนื่องจากในสวนจิตรลดา
ก็มีปญหาเรื่องนี้เชนเดียวกัน โดยใน พ.ศ. ๒๕๒๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนิน
โครงการทดลองกําจัดนํ้าเสียดวยผักตบชวา และใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหทดลองใชเครื่องบําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับมาใชใหม รวมทั้งใชสารเรงตะกอน และกังหันนํ้า
ชัยพัฒนา ทําใหเปนระบบนํา้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง มีนาํ้ หลังการบําบัดอยูใ นเกณฑทยี่ อมรับได
นอกจากการบําบัดนํ้าเสียในสวนจิตรลดาแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรง
สนพระราชหฤทัยในการ แกปญหานํ้าเสียของเมือง อันเกิดจากการระบายนํ้าทิ้งของชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม และรานคา ที่มีความรุนแรงมากขึน้ ตามอัตราการขยายตัวของเมือง โดย
แนวพระราชดําริในการแกไขปญหานํ้าเสียนั้น มีขั้นตอนสําคัญไดแก การใชนํ้าดีขับไลนํ้าเสีย
การกรองนํ้าเสีย โดยเฉพาะการใชผักตบชวาเปนเครื่องกรองตามธรรมชาติ และการบําบัด
นํ้าเสียโดยระบบสระเติมอากาศ ซึ่งขั้นตอนดังกลาว เปนแนวทางที่เขาใจไดงาย และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดผลจริงอยางรวดเร็ว
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โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหมีการทดลองบําบัดนํ้าเสียในสวนจิตรลดาจนเปน
ผลสําเร็จ ไดเทคนิคที่ไมยุงยากและราคาไมแพง โดยเฉพาะเทคนิคบําบัดนํ้าเสียดวยผักตบชวา
ซึ่งตอมาไดมีการนําแนวพระราชดําริเรื่องนี้ไปใชในการบําบัดนํ้าเสียที่บึงมักกะสัน ซึ่งเปนบึง
ขนาดใหญที่อยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยขุดขึ้น ในป พ.ศ. ๒๔๗๔
เพื่อใชเปนแหลงระบายนํ้าและรองรับนํ้าเสีย รวมทั้งนํ้ามันเครื่องจากโรงงานรถไฟมักกะสัน
ทําใหบึงมักกะสันตื้นเขินจากการตกตะกอนของสารแขวนลอย ประกอบกับรอบบึงมักกะสัน
มีชุมชนแออัด ซึ่งสวนใหญตางก็ถายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยลงสูบึงมักกะสัน จนเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและนํ้าเนาเสีย และเปนแหลงเพาะเชื้อโรค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงภัยแหงภาวะมลพิษนี้จึงไดพระราชทาน
พระราชดําริ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหหนวยงานตางๆ รวมกันปรับปรุงบึงมักกะสันเพื่อใช
ประโยชนในการชวยระบายนํ้า และบรรเทาสภาพนํ้าเสียในคลองสามเสน โดยสูบนํ้าจาก
คลองสามเสนเขาบึงทางหนึ่ง และสูบออกจากคลองสามเสนอีกทางหนึ่ง ระยะหางกัน ๑๐๐๒๐๐ เมตร หรือฝงทอระบายนํ้าออกทางระบายนํ้าอโศก-ดินแดง โดยตกแตงผักตบชวาใหดี
ไวบริเวณกลางบึงเพื่อกรองนํ้าเสีย นํ้าที่ใสสะอาดนี้จะระบายออกสูคลองธรรมชาติตามเดิม
แล ว รั บ นํ้ า เสี ย ใหม เ ข า มาเป น วงจร ทํ า ให ส ามารถบํ า บั ด นํ้ า เสี ย ได ถึ ง วั น ละ ๓๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเปรียบเทียบวาบึงมักกะสันเปนเสมือน “ไตธรรมชาติ”
ของกรุงเทพมหานคร ดังพระราชดํารัสทีพ่ ระราชทานไววา
“…บึงมักกะสันนี้ทําโครงการที่เรียกวาแบบคนจน โดยใชหลักวาผักตบชวาที่มีอยู
ทั่วไปนั้นเปนพืชที่ดูดความโสโครกออกมาแลวก็ทําใหนํ้าสะอาดขึ้นได เปนเครื่องกรอง
ธรรมชาติใชพลังงานแสงอาทิตยและธรรมชาติของการเติบโตของพืช…”
(พระราชดํารัส ในโอกาสที่คณะทํางานฝายวิชาการ และคณะทํางานฝายปฏิบัติการ
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน กับคณะกรรมการระบายนํ้าหนองหาน
เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดลอม เฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘)

๗๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

นอกจากนั้น โครงการนี้ยังมีผลพลอยไดหลายอยาง เชน ปุย เชื้อเพลิง เยื่อสานจาก
ผักตบชวา และการปลูกพืชนํ้าอื่นๆ เชน ผักบุง รวมทั้งการเลี้ยงปลาดวย บึงมักกะสันจึงเปน
แหลงคนควาทดลองที่สรางสภาวะแวดลอมที่ดีดวยวิธีธรรมชาติ เรียบงายและประหยัด

โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ไดเขามีสวนรวมในโครงการปรับปรุงบึงมักกะสันใน ๓ ดาน ไดแก
(๑) การศึ ก ษาศั ก ยภาพในการบํ า บั ด นํ้ า เสี ย ของบึ ง มั ก กะสั น พบว า ระดั บ นํ้ า ใน
บึงมักกะสันขึ้นอยูกับระดับนํ้าในคลองสามเสน คลองแสนแสบ และการสูบระบายนํ้าออกสู
แมนํ้าเจาพระยาที่ประตูระบายนํ้าปากคลองพระโขนง แตเดิมคุณภาพนํ้าในบึงโดยเฉลี่ย
อยูในเกณฑตํ่าและยังมีสภาพเนาเสีย หลังเขาไปดําเนินโครงการ สภาพนํ้าในบึงสะอาดขึ้น
และภูมิทัศนของบึงเปนระเบียบมากขึ้น พื้นที่ผิวหนาในบึงไดรับการสัมผัสกับแสงแดดมากขึ้น
มีการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติไดมากขึ้น ทําใหคุณภาพนํ้าในบึงดีขึ้น
(๒) การศึกษาและสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวมีกระดูกสันหลังที่พบอาศัยบริเวณ
บึงมักกะสัน ยกเวนจําพวกปลานํ้าจืด รวมทั้งไดศึกษาการใชประโยชนจากบึงมักกะสันของ
สัตวชนิดตางๆ โดยพบวา สัตวมีกระดูกสันหลังในบึงมักกะสันสวนใหญ ไดแก นก สัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม เชน หนู สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก และสัตวเลื้อยคลาน
(๓) การนําผักตบชวาที่งอกงามอยูเปนจํานวนมากในบึงมักกะสันมาอัดเปนแทง
เชื้อเพลิงแข็ง โดยใชเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งที่พัฒนาโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและ
สามารถใชผักตบชวาล
าลลวนๆ
นๆ หรื
หรออผสม
ผสมม
เทคโนโลยี ซึ่งการผลิตแทงเชื้อเพลิงแข็งจากผักตบชวา สามารถใช
นตตน
กับวัสดุเหลือทิ้งอื่นๆ เชน แกลบ กากออย ขี้เลื่อย เปนต
ดขอสสรุรปุ ววาบบึึงมัักกกะสั
ะสนม
ันมมศ
ภาพในการ น
จากการดําเนินการทั้ง ๓ โครงการ ทําใใหหไดดข
มีศักยยภาพในการเป
นคร แและเป
ละเเปนแแหล
หลงนํน้ําธรรมชาติ
รรม
รมมชช ิท่ีเอือื้อออําํ นนวยตตอกการคงอยู
ารค
าร
รคงอ 
แหลงบําบัดนํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร
ปใชเปนวั
นก ตแแท
ของสัตวชนิดตางๆ นอกจากนั้น ยังสามารถนําผักตบชวาไปใช
นวััตถถุุดิบใในการผลิ
แททง
เชื้อเพลิงแข็ง เพื่อใชประโยชนตอไป

๗๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเพชรบุรี เปนโครงการสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยการบําบัดนํ้าเสีย กําจัดขยะ
มูลฝอย และการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีจุดเริ่มตนตามที่ ดร. สุเมธ
ตันติเวชกุล ใหสัมภาษณไววา
“…เมื่อหลายปมาแลวพระองคไดทรงฝงพระทัยวา เรื่องการบําบัดนํ้าเสียนั้นสามารถ
ใชกระบวนการธรรมชาติที่ไดทดลองทดสอบมากอนหนานั้น คือที่บึงมักกะสัน บึงมักกะสันใช
ผักตบชวาเขาไปทําการกรองนํ้าเสีย ก็มีพระราชกระแสรับสั่งใหไปหาพื้นที่ประมาณสักพันไร
สามารถสรางบอตกตะกอนบําบัดนํ้าเสียไดอยางกวางขวาง ก็หาอยูนานทีเดียว ผลสุดทายก็
ในบานผมเองที่จังหวัดเพชรบุรี เผอิญมีที่วางอยูก็เลยไปจับจอง…”
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับโครงการดัง
กลาววา
“…โครงการทีจ่ ะทํานีไ้ มยากนัก คือวาก็มาเอาสิง่ ทีเ่ ปนพิษออก พวกโลหะหนักตาง ๆ
เอาออก ซึ่งมีวิธีทํา ตอจากนั้นก็มาฟอก ใสอากาศ บางทีก็อาจไมตองใสอากาศ แลว
ก็มาเฉลี่ยใสในบึงหรือเอานํ้าไปใสในทุงหญา แลวก็เปลี่ยนสภาพของทุงหญาเปนทุงหญา
เลี้ยงสัตว สวนหนึ่งเปนที่สําหรับปลูกพืช ปลูกตนไม…”
ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการประกอบดวย ระบบทอสงนํ้าเสียไปยังระบบบําบัด ที่
ประกอบดวยบอตกตะกอน บอบําบัดแบบผึ่งแดด บอปรับคุณภาพนํ้า ระบบบึงชีวภาพ ซึ่งเปน
บอดินตื้นๆ ปลูกพืชนํ้าลําตนขนาดเล็ก แตขึ้นกระจายหนาแนนเพื่อดูดสารพิษ สารอินทรีย
และสารอนินทรีย ระบบกรองนํ้าเสียดวยหญา และแปลงปาชายเลนเพื่อการบําบัดกอน
ระบายลงสูทะเลตอไป ซึ่งผลจากการดําเนินโครงการนี้ ไดถูกนําไปประยุกตใชในพื้นที่ตางๆ
ทั่วประเทศในปจจุบัน

๗๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
การใชภาพถายดาวเทียมศึกษาสภาพแวดลอม บริเวณพื้นที่โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และแนว
ชายฝง

เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวย
ดาวเทียม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ในขณะนั้น จึงไดนําขอมูลภาพถายดาวเทียม
สํารวจทรัพยากร SPOT ซึ่งใหรายละเอียดระดับ ๑๐ เมตร มาทําการศึกษาสภาพแวดลอม
บริเวณพื้นที่โครงการและแนวชายฝง จากการเปรียบเทียบขอมูลในชวงเวลา ๘ ป ตั้งแตป
๒๕๓๒ - ๒๕๔๐ พบการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาอยางชัดเจน ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงสวนใหญเปนการตกตะกอนของพืน้ ทีเ่ พิม่ ออกไปในทะเล โดยมีปา ชายเลนขึน้ ปกคลุม
จากการเปรียบเทียบภาพถายดาวเทียมในชวงป ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๘ พบวาชายฝงมีแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราสวนเฉลี่ยประมาณ ๐.๐๙๐ ตารางกิโลเมตร ตอป
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ภาพถายจากดาวเทียม แสดงบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๐

พ.ศ. ๒๕๓๗

พ.ศ. ๒๕๔๒

ภาพถายจากดาวเทียมแสดงการเปลี่ยนแปลงของ แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

๗๙

พ.ศ. ๒๕๔๕

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
การตรวจเชื้อโรคในนํ้าเสีย นํ้าชายฝงทะเลและนํ้าจากปุยขยะ

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ให ก าร
สนับสนุนการทดสอบระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการตรวจสอบนํ้าเสียและของเสียตางๆ ไดแก
(๑) การตรวจเชื้อโคลิฟอรมบักเตรีและเชื้ออหิวาตเทียมในนํ้าเสียและนํ้าชายฝงทะเล
(๒) การตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในนํ้าเสียที่ผานการบําบัดดวยระบบพื้นที่ชุมนํ้าเทียม
(๓) การตรวจหาการปนเปอนของเชื้อโรคในปุยหมักจากขยะ และการลดอันตราย
ของการใชปุยหมักโดยใชรังสีแกมมา
(๔) การตรวจเชื้อซัลโมเนลลา ในนํ้าเสียที่ผานการบําบัดดวยระบบแปลงหญากรอง
ซึ่ ง ผลการตรวจทดสอบเป น ส ว นสํ า คั ญ ของกระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินโครงการ อันมีสวนชวยเกิดการปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

๘๐

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

ดิน
ดินเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากประชากรจํานวนมาก
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการเกษตร อยางไรก็ดี จากการประเมินคุณภาพของดินเพื่อ
การเกษตรโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบวามีพื้นที่ประมาณเพียงรอยละ ๕๒ เทานั้น ที่จัดวามี
คุณภาพเหมาะสมกับการเกษตร พื้นที่ประมาณรอยละ ๑๖ จัดวามีคุณภาพทางการเกษตรตํ่า
เนื่องจากเปนดินที่มีปญหา สวนพื้นที่ที่เหลือจัดวาไมเหมาะสมกับการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่
ที่ควรสงวนไวเปนปาธรรมชาติ เมื่อรวมกับปญหาความตองการใชที่ดินของภาคเกษตรที่เพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อผลิตวัตถุดิบปอนภาคอุตสาหกรรม ทําใหเกษตรกรตองนําพื้นที่ที่มีคุณภาพ
การเกษตรตํ่ามาใช ประกอบกับยังมีการใชพื้นที่การเกษตรโดยขาดการอนุรักษหนาดินที่
มีความอุดมสมบูรณดวยธาตุอาหารของพืช เกษตรกรจึงมีตนทุนเกี่ยวกับปุยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ทําใหรายไดลดลง ในขณะที่ทรัพยากรที่ดินกําลังเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงมีพระราชดําริโครงการตางๆ เพื่อบรรเทาความ
ทุกขรอนของราษฎรเนื่องจากปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดิน โดยทรงเนนใหใชที่ดินอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใหมีการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินเพื่อลดตนทุนในการปรับ
สภาพ ทํานุบํารุงดินไมใหเสื่อมโทรม มีอายุการใชงานนาน และไมสงผลกระทบตอสภาพ
แวดลอม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่มีคุณภาพดินไมเหมาะสมกับการเกษตร เชน พื้นที่ดิน
เปรี้ยวจัดและดินเค็ม

๘๑

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการแกลงดินเพื่อแกไขปญหาดินเปรี้ยวเปนอีกตัวอยางหนึ่งของพระราชดําริ
ที่แตกตางไปจากแบบแผนหรือกรอบการทํางานแบบเดิมๆ ที่มีผูคิดทํามา หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คื อ เป น นวั ต กรรม โดยโครงการนี้ เ กิ ด ขึ้ น จากพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงเสด็ จ
พระราชดําเนินแปรพระราชฐานเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎรในภาคใตอยางสมํ่าเสมอ เมื่อทรง
ทราบวาราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียงมีความขาดแคลนที่ดินสําหรับ
ทําการเกษตร เนื่องจากที่ดินบางสวนเปนดินพรุที่มีนํ้าขังตลอดป เมื่อทําใหนํ้าแหงก็ยังเปน
ดินเปรี้ยว มีธาตุอาหารตํ่า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให “แกลงดินใหเปรี้ยว“ คือทําให
ดินแหงและเปยกสลับกันไป เพื่อเรงปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ทําใหดินเปนกรดจัด จากนั้น
จึงปรับปรุงดิน โดยการควบคุมระดับนํ้าใตดินเพื่อปองกันการเกิดกรดกํามะถัน รวมทั้งใชนํ้า
ชะลางความเปนกรด หรือใชปูนมารลผสมคลุกเคลากับหนาดิน จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอ
ที่จะใชในการเพาะปลูกได
ทั้งนี้ พระองคมีพระราชประสงคใหภาคใตเปนสถานที่ทดลองและเปนกรณีศึกษา
โดยทรงยึดหลักวิทยาศาสตรที่ตองทดลองซํ้าแลวซํ้าเลาจนไดผล กอนที่จะขยายผลไปสูพื้นที่
อื่นที่ประสบปญหาเชนเดียวกัน

โครงการนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี เ พื่ อ การฟ  น ฟู พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ระยะที่ ๒
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพนื้ ทีด่ นิ เค็มทีป่ รากฏคราบเกลือมากกวา ๑๗ ลานไร ความเค็ม
ของดินเปนสาเหตุที่ทําใหผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า และทําใหไมสามารถสรางระบบ
ชลประทานเพื่อชวยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่แหงแลง และพื้นที่รับนํ้าเพื่อชวยเหลือพื้นที่นํ้า
ทวม การแกไขปญหาดินเค็มที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนคือ การคืนผืนปาบนพื้นที่ดินเค็ม
หรือการปลูกสวนปาหรือสวนเกษตรไมยืนตนบนพื้นที่ดินเค็ม เนื่องจากตนไมมีกลไกการลด
การแพรกระจายของความเค็มไดโดยการดูดนํ้าใตดินที่จะละลายชั้นหินเกลือและซึมขึ้นสู
ผิวดิน และจากการแผกิ่งกานของตนไมทําใหสามารถรักษาความชื้นของผิวดินและลดการ
ซึมของเกลือขึ้นสูผิวดิน นอกจากนั้น ใบของตนพืชที่รวงหลนและยอยสลายจะแตกเปนประจุ
เกลือทําใหเกลือไมแสดงความเค็มออกมา
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ ไดดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชที่สามารถทนทานตอความเค็ม
จัด และสามารถยับยั้งการแพรกระจายของดินเค็มเพื่อคืนผืนปา โดยมีการพัฒนาสายพันธุ
ทนเค็ม ไดแก
(๑) พันธขาวทนเค็ม
(๒) พืชตระกูลถั่ว โสน และปอเทืองที่มีความสามารถในการทนเค็มที่ระดับรอยละ
๑.๕-๒.๐ เกลือ
(๓) ยูคาลิปตัสทนเค็ม
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รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเปนอาชีพทดแทนการทํานาเกลือสินเธาวแบบนาตาก
ในพื้นที่นํารองอําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี อําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน และอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากการวิจยั และพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียงั รวมกับกรมพัฒนา
ที่ดิน ในการจัดตั้งศูนยบมเพาะเกษตรกรบนพื้นที่ดินเค็ม เพื่อใหบริการถายทอดความรูและ
พัฒนาทักษะแกเกษตรกรในดานตางๆ เชน เทคโนโลยีการเพาะปลูก การตลาด และการผลิต
ปุยอินทรีย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในเรื่องการฟนฟูพื้นที่ดินเค็มดวย

ภาพการฟนฟูพื้นที่แปลงตากเกลือเกาอําเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี

ภาพเปรี ย บเที ย บการเจริ ญ ของ
ข า วในแปลงเกษตรกรที่ ป ลู ก ข า ว
(C) โดยวิ ธี ที่ ไ ม มี ก ารปรั บ ปรุ ง ดิ น
ด ว ยอิ น ทรี ย  วั ต ถุ แ ละปู น ขาว และ
(M) แปลงที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ดิ น ด ว ย
อินทรียวัตถุและปูนขาว
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โครงการพัฒนาเกษตรดินทรายชายทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ ดําเนินการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ทรัพยสินสวน
พระองค ชายทะเลบานนํ้าพุ หมูที่ ๕ ตําบลปากคลอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ที่มี
พระราชดําริใหเปนแปลงตัวอยางทางดานการเกษตรดินทรายชายทะเล สําหรับสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีลงสูเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง รวมทั้งในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศที่มี
สภาพสิ่งแวดลอมใกลเคียงกัน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยตนเองแบบเกษตรกรพอเพียง
เพื่อสนองพระราชดําริ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงถายทอดเทคโนโลยี
การปลูกพืชที่เหมาะสมกับดินทรายชายทะเล ที่มีสภาพแหงแลงและลมพัดรุนแรง โดยปลูก
พืชอายุสั้นในชวงปลายฤดูฝนที่ไดผลดี ไดแก กระเจี๊ยบแดง แตงโม ฟกทอง สับปะรด พืช
อายุยืนที่ไดผลดี ไดแก มะมวงหิมพานต มะพราว
ผลงานทีน่ า ภาคภูมใิ จอีกอยางหนึง่ คือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดวจิ ยั และ
พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีการปลูกตนไมบังลมชายทะเล (wind brake) ดวยตนสนทะเล
แบบสลับฟนปลาเปนชั้นๆ นับจากชายฝงทะเล ผลงานเปนที่ปรากฏอยางโดดเดน หลังจากเกิด
พายุไตฝุนเกยใน พ.ศ. ๒๕๓๑ พื้นที่ชายฝงทะเลนับตั้งแตอําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จนถึงอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงและ
มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ในขณะที่พื้นที่ทดลองของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีเพียงแนวตนสนทะเลชั้นนอกที่อยูริมทะเลเทานั้นที่ลมเสียหาย สวนแนวตนสนทะเลชั้นในยัง
คงสภาพดีอยู ตางจากพื้นที่รอบนอกที่ตนไมหักโคนลมตาย
นอกจากนัน้ บานพักในบริเวณพืน้ ทีข่ องกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซงึ่ กอสราง
ดวยอิฐดินซีเมนต อันเปนเทคโนโลยีที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น
เปนหนวยงานแรก มีความทนทานแข็งแรงมาก ยังไมไดรบั ความเสียหาย และสามารถใชเปนศูนย
อํานวยการพระราชทานความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน จากสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ไดดวย

ตนสนทะเล

๘๔
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ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไดวิจัยการปลูกตนกระถินเทพา (Acacia
mangium) ซึ่งเปนไมโตเร็วที่ตรึงธาตุไนโตรเจนและพืชพลังงาน ไดประสบผลสําเร็จ
จึงไดขยายงานไปยังพื้นที่ดินทรายชายทะเลบานบางมะนาว (ติดกับพระตําหนักทักษิณ
ราชนิเวศน) ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ภายใตการดําเนินงาน
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เยี่ ย มแปลงทดลองของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีการถวายรายงานชื่อ “กระถินเทพา” เปนครั้งแรก และ
ตอมาไดมีคณะบุคคลจากทั่วประเทศเขาเยี่ยมชมแปลงทดลอง จึงชื่นชมกับสภาพความโตเร็ว
ของกระถินเทพา และเก็บเมล็ดแกนําไปเพาะปลูก นับจากวันนั้นถึงวันนี้ กระถินเทพา
จึ ง กระจายไปทั่ ว ประเทศ เปลี่ ย นสถานะเปนไมโตเร็วเชิงเศรษฐกิจ มีความสําคัญตอ
อุตสาหกรรมไมอัดและอุตสาหกรรมกอสราง กระถินเทพาจึงเปนอีกหนึ่งผลงานที่สรางความ
ภาคภูมิใจใหกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย

กระถินเทพา

ในโรงงานผลิตบล็อกประสาน วว

๘๕
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ปา
ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแตภูมิประเทศชายฝงทะเล ที่ราบลุม
แมนํ้า จนถึงภูเขาสูง จึงเปนที่เกิดของปาไมหลายประเภท ไดแก ปาชายเลน ปาพรุ ปา
เบญจพรรณ ปาดิบ และปาสนเขา อยางไรก็ดี การใชประโยชนจากพื้นที่ปาอยางตอเนื่องใน
ชวง ๕ ทศวรรษที่ผานมาทําใหประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ปาไปแลวเกือบครึ่งหนึ่ง โดยจากสถิติ
ของกรมปาไม ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งเปนปเริ่มตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑ ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมประมาณรอยละ ๕๓.๓ ของพื้นที่ประเทศ และใน พ.ศ. ๒๕๓๒
ซึ่งเปนปที่รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานปาทั้งหมด ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไมประมาณ
รอยละ ๒๗.๙๕ ตอมาสถานการณมีแนวโนมดีขึ้น โดยใน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพื้นที่ปาประมาณ
รอยละ ๓๓.๔๔
สาเหตุสําคัญที่ทําใหพื้นที่ปาไมยังคงลดลงในหลายพื้นที่ ถึงแมวารัฐบาลไดยกเลิก
การสัมปทานทําไมในปาแลว เนื่องจากยังคงมีการประกอบกิจการเหมืองแรในพื้นที่ปา ยังมี
การลักลอบตัดไมที่ผิดกฎหมาย การบุกรุกทําลายปาเพื่อเพิ่มพื้นที่ทํากิน รวมทั้งจากธุรกิจ
กวานซื้อที่ดินทั้งในและนอกเขตปาเพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว โดยมีการขายที่ดินของ
ชาวบานใหกับผูซื้อซึ่งเปนคนภายนอกที่หวังเอกสารสิทธิ์ในภายหลัง และชาวบานผูขายที่ดิน
จะอพยพไปซื้อที่ดินใหมทั้งในและนอกเขตพื้นที่ปาไม นอกจากนั้น ยังมีปญหาไฟปาที่ทําลาย
ทรัพยากรปาไม สัตวปา และระบบนิเวศปาไดอยางรุนแรงและรวดเร็ว ทําความเสียหายตอ
พื้นที่ปาเปนบริเวณกวางขวาง สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดไฟปาในประเทศไทย ก็คือการจุดไฟ
เผาปาเพื่อการลาสัตวและหาของปาซึ่งมักเกิดบนเขา พื้นที่สูงชัน และการจุดไฟเผาพื้นที่ไร
เพือ่ เตรียมการเพาะปลูกใหม ซึง่ มักเกิดในทีร่ าบ ทีท่ าํ ไรของเกษตรกรทีอ่ ยูใ กลเคียงพืน้ ทีป่ า ไม
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เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราโชวาทถึงสาเหตุที่ทําให
สนพระทัยเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางปา นํา้ ดิน ซึง่ โยงใยมีผลกระทบตอกัน ตั้งแตเมื่อครั้งทรงพระเยาววา
“…ก็อาจมีบางคนเขาใจวาทําไมจึงสนใจ และบางคนไมเขาใจวาทําไมฉันเองทําไมสนใจเรื่องชลประทาน
หรือเรื่องปาไม จําไดเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแลว สอนเรื่องวิทยาศาสตร
เรื่องการอนุรักษดินแลวใหเขียนวาภูเขาตองมีปาไมอยางนั้น เม็ดฝนลงมาแลวจะชะดินลงมาเร็วทําใหไหลตาม
นํา้ ไป ไปทําใหเสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายนํา้ ไป ก็เปนหลักของปาไม เรือ่ งการอนุรกั ษดนิ
และเปนหลักของชลประทานที่วา ถาเราไมรักษาปาไมขางบน จะทําใหเดือดรอนตลอด ตั้งแตดินบนภูเขาจะ
หมดไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแมนํ้า ทําใหนํ้าทวม นี่นะ เรียนมาตั้งแต
อายุ ๑๐ ขวบ…”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะกรรมการสโมสรไลออนสสากล ภาค ๓๑๐
(ประเทศไทยและประเทศลาว) ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒)
การที่ทรงเห็นความสําคัญของปญหาปาเสื่อมโทรม ซึ่งสงผลกระทบตอปญหาดานอื่นๆ ไมเฉพาะแต
ปญหาเรื่องดินเรื่องนํ้าเทานั้น แตโยงใยถึงปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง จึงทําใหแนวพระราชดําริในการ
แกปญหาปามิไดเปนกิจกรรมที่ทําอยางโดดๆ แตรวมเอาหนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของทั้งหมด เขาไปทํางานในพื้นที่
อยางประสานสัมพันธกัน
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โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
มหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ป

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แห ง ประเทศไทย ได จั ด ทํ า โครงการปลู ก ป า ถาวรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ขึ้ น เพื่ อ ร ว มเฉลิ ม
พระเกียรติฯ และเพื่อเพิ่มและอนุรักษพื้นที่ปาไมของประเทศ มีการปลูกปารวม ๑๐๐ ไร
ไดแก พื้นที่บริเวณวัดและโรงเรียนหวยนํ้าเค็ม ตําบลอุดมทรัพย กิ่งอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา และพื้นที่บริเวณอางเก็บนํ้าลําตะคอง สถานีวิจัยพืชลําตะคอง ตําบลหนอง
สาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยคัดเลือกกลาไมที่เหมาะสม ๑๔ ชนิด เพื่อ
โครงการนี้
โครงการนีม้ กี ารนําเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน เชน
(๑) เครื่องปลูกปา TISTR Green Forest 101 ซึ่งเปนประดิษฐกรรมทางการเกษตร
ที่พัฒนาขึ้นใหสามารถปลูกปาไดในทุกสภาพภูมิประเทศ มีนํ้าหนักเบา ขนาดกระทัดรัด
มีสมรรถนะในการขุดเจาะ ๘๐ - ๑๐๐ หลุมตอชั่วโมง
(๒) ปุยชีวภาพจากสาหรายสีนํ้าเงินแกมเขียว ซึ่งเปนผลงานวิจัยของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุใหแกดิน
(๓) เทคโนโลยีการดักหมอกเพื่อเพิ่มความชุมชื้นใหแกกลาไม
(๔) ใชสารโพลิเมอร ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดนํ้าและความชุมชื้นใหแกกลาไมเพื่อ
เพิ่มอัตราการรอดตายของกลาไม
(๕) ใชแทงเพาะชํากลาไม ที่ทําจากวัสดุเหลือทิ้งโรงงานเยื่อกระดาษ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมในการเคลื่อนยาย ชวยใหการปลูกปาเปนไปไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
การนําเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในโครงการปลูกปา
ถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปรากฏผลเปนที่นาพอใจ สามารถปลูกปาไดสําเร็จตามเปาหมาย
จึงเปนการชวยสนับสนุนงานอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเปนการ
สาธิตตัวอยางความสําเร็จที่สามารถนําไปใชในพื้นที่อื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติเปนผลกระทบที่เกิดจากอันตรายทางธรรมชาติตอมนุษย มีความรุนแรง
หนักเบาตางกัน ตั้งแตระดับความไมสะดวกตอการดํารงชีวิต เชน ฝนตกตอเนื่องทําให
ไมสามารถเดินทางไดสะดวก จนกระทั่งถึงภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เชน อุทกภัยซึ่งกอความ
เสียหายตอพืชผล บานเรือน และชีวิต ทั้งนี้ ประเทศไทยนับวาโชคดีกวาหลายๆ ประเทศในแถบ
เอเซียและแปซิฟก เพราะตั้งอยูในภูมิประเทศที่เหมาะสม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณลมฟา
อากาศดี มี ฝ นตกต อ งตามฤดู ก าลเป น ส ว นมาก ทํ า ให ไ ม ต  อ งประสบกั บ ภั ย ธรรมชาติ
ขนาดรุนแรงบอยครั้ง แตภัยธรรมชาตินอยใหญลวนแตสามารถสงผลกระทบรายแรงได
หากมนุษยไมไดเตรียมการรองรับ และจําเปนตองใชทรัพยากรจํานวนมากเพื่อชวยเหลือ
และฟนฟูภายหลังประสบภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่พบในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน ๘ ชนิด ไดแก พายุหมุนเขตรอน แผนดินไหว อุทกภัย พายุ
ฟาคะนองหรือพายุฤดูรอ น แผนดินถลม คลื่นพายุซัดฝง ไฟปา และฝนแลง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชหฤทัยแนวแนในการบําบัดทุกขใหกับ
พสกนิกรของพระองค และเนื่องจากพระองคทรงเสด็จพระราชดําเนินไปศึกษาปญหาของ
ประชาชนทั่วประเทศอยางสมํ่าเสมอ ทําใหทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการปองกันบรรเทา
สาธารณภัยในเรื่องตางๆ ไวเปนจํานวนมาก ประกอบกับพระองคทรงเปนผูรอบรูและมี
พระวิสยั ทัศนกวางไกล ทันโลก ทันเหตุการณ และมีความสนพระราชหฤทัยในเรือ่ งการวางแผน
คาดการณ ทําใหพระองคทานทรงนําความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทั้ ง ในด า นธรณี วิ ท ยา คอมพิ ว เตอร วิ ศ วกรรมศาสตร และอื่ น ๆ มาใช พ ระราชทาน
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการภัยธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย ไดแก
ลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวของกับอากาศ เชน อุณหภูมิ ฝน ลม เปนตน ในความหมายตามกรอบของอนุสัญญาวาดวย
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ FCCC (Framework Convention on Climate Change) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนผลทางตรงหรือทางออมจากกิจกรรมของมนุษย ที่ทําใหองค
ประกอบของบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากความผันแปรตามธรรมชาติ
กิจกรรมของมนุษยที่มีผลทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรมที่ทําใหปริมาณกาซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เปนเหตุใหภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) รุนแรงกวา
ที่ควรจะเปนตามธรรมชาติ และสงผลใหอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) ซึ่ง
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน ระดับนํ้าทะเล และมีผลกระทบอยางกวางขวางตอพืช สัตว และมนุษย
ปจจุบันรัฐบาลและประชาชนทั่วไปตางมีความตระหนักเปนอยางดีถึงปญหาภาวะโลกรอน แตในอดีต
สัก ๒๐ ป กอนหนานี้มีผูสนใจศึกษาเรื่องนี้ไมมากนัก จึงเปนเรื่องที่แสดงถึงพระวิสัยทัศนอันสูงสงเมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒ วา
“…บางคนเขาบอกวา ฝรั่งมาชี้หนาและพูดวา “นี่ บางกอกนี่ก็จะอยูใตทะเล ภายในไมกี่ปนํ้าก็จะทวม”
ความจริงเราก็รูอยูแลววา กรุงเทพฯ นํ้าทวม แตเขาบอกวา นํ้าจะทวมจากทะเล เพราะวาสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลง เขาบอกวาเพราะวามีสารคารบอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทําใหเหมือนเปนตูกระจกครอบ แลว
โลกนี้ก็จะรอนขึ้น…”
“…การเผาเชือ้ เพลิง เชน ถาน ถานหิน นํา้ มัน เชือ้ เพลิง อะไร ๆ ตาง ๆ เหลานีท้ งั้ หมดทําใหคารบอน
ขึ้นไปในอากาศจํานวน ๕ พันลานตันตอป แลวก็ยังการเผาทําลายปาอีก ๑.๕ พันลานตัน รวมแลว เปน
๖.๕ พันลานตัน ถาขึ้น ๆ ไปอยางนี้ ก็เทากับเกือบสิบเปอรเซ็นต ของจํานวนที่มีอยูแลวในอากาศ ถาไมมี
อะไรที่จะทําใหใหจํานวนของสารนี้ในอากาศลดลง ก็จะทําใหสารนี้กลายเปนเหมือนตูกระจกครอบ ทําใหโลกนี้
รอนขึน้ ก็เกิดเรื่องยุงตามที่ไดกลาวแลว…”
(พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันจันทร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒)
ความรอบรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพระองคทาน มีสวนชวยใหสวนราชการ นักวิชาการ
และผูเ กีย่ วของผลักดันใหมกี ารศึกษาทําความเขาใจเกีย่ วกับปญหาโลกรอน และสรางความเขาใจกับประชาชนทั่วไป
จนเกิดความรวมมือในการเตรียมพรอมรองรับ แกไข และลดผลกระทบของโลกรอน เปนนโยบายระดับประเทศ
ภูมภิ าค และระดับโลก เชนในปจจุบนั
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ความรวมมือ 4 หนวยงาน-โครงการจัดทําฐานขอมูลลมของประเทศไทย

การศึกษาวิจยั การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการ
มหาชน) มีการศึกษาวิจัยเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใตโครงการจัดทําฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ ดังนี้
(๑) โครงการจัดทําฐานขอมูลลมของประเทศไทย ซึ่งเปนการพัฒนาฐานขอมูลลมของประเทศโดยใชแบบ
จําลองอุตุนิยมวิทยาสามมิติ (RAMS) โดยดําเนินการรวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(๒) งานวิจัยดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า รวมกับ The Institute of Atmospheric
Physics (IAP), Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศจีน
(๓) งานศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงนํ้าทวมนํ้าแลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเกษตร
ในพื้นที่ศึกษาลุมแมนํ้าโขง รวมกับ Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research
(IGSNRR), Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศจีน
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ซึ่งปจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
สมรรถนะสูงเพื่อใชในงานแบบจําลอง ทั้งแบบจําลองลม (RAMS) และแบบจําลองสภาพ
อากาศ (WRF) โดยเปนระบบ Cluster ที่ระบบงานสามารถเรียกใชทรัพยากรเพื่อใชใน
การประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะไดมีการติดตั้งระบบใหทํางาน
ในลักษณะ Grid Computing เชื่อมตอกับโครงขาย EuAsia Grid ซึ่งเปนการตอยอดความ
รวมมืองานวิจัยระหวางประเทศในแถบเอเซียและสหภาพยุโรป ทําใหสามารถใชประโยชน
จากคอมพิวเตอรอื่นที่เชื่อมตอบน Grid เดียวกันได

๙๒

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

อุทกภัย
พระปรีชาสามารถเกี่ยวกับการแกปญหาอุทกภัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สะทอนใหเห็นในพระราชดํารัสของพระองคทาน เกี่ยวกับนํ้าทวมในเขตกรุงเทพมหานครวา
“…พูดถึงวาทําไมมันทวม ก็เพราะวากรุงเทพ ฯ ทรุด กรุงเทพ ฯ ทรุดนี่ก็ไมแนวา
ทรุดแคไหนไมทราบ ทรุดเพราะเหตุใดก็ไมทราบ บางคนก็บอกวาทรุดเพราะขุดนํา้ บาดาลมาก
แตบางคนก็บอกวาเพราะขุดสันดอนทําใหพื้นดินทรุด แตความจริงตนเหตุของการทวมนั้น
ขอใหญคอื ไปสรางบานในบึง ไปสรางบานในที่ลุมนั่นเอง แตทั้งหมดนี้ก็ที่จะพูดวาเพราะวา
มนุษยเราไดไปแกไข ไดไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงธรรมชาติจนธรรมชาตินั่นเปลี่ยนออกมา
เปนคนละอยาง”
(พระราชดํารัส ในโอกาสทีค่ ณะบุคคลตางๆ เฝาทูลละอองธุลพี ระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย วันอาทิตย ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๖)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแนวพระราชดําริเพื่อแกปญหานํ้าทวม
หลายครั้ง เชน โครงการลุมนํ้าปาสัก และโครงการลุมนํ้านครนายกตอนบน จังหวัด
นครนายก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งบริเวณลุมนํ้าเปนทั้งที่สูงและเนินเขา เพื่อกักเก็บนํ้า
ไมใหไหลเขากรุงเทพมหานครมากเกินไปในฤดูนํ้าหลาก และมีนํ้าสํารองไวใชในฤดูแลง
นอกจากนั้นพระองคทานยังไดพระราชทานโครงการพระราชดําริแกมลิง เพื่อแกปญหา
นํ้าทวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกดวย

© SDS_2001
© CNES_2006

ภาพถายจากดาวเทียม แสดงบริเวณเขื่อนขุนดาน
ปราการชล จังหวัดนครนายก
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ภาพถายจากดาวเทียม
แสดงบริเวณเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๐

๒๗ มกราคม ๒๕๔๙

ภาพถายจากดาวเทียม แสดงการเปลี่ยนแปลงของบริเวณเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
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พระอัจฉริยภาพในการใชประโยชนจากแผนที่และขอมูลดาวเทียมในหลวงกับแผนที่อุทกภัย

การใชประโยชนจากแผนที่และขอมูลดาวเทียมในการจัดการอุทกภัย

เมือ่ กลาวถึงพระราชกรณียกิจทีเ่ กีย่ วกับงานดานการพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทรงเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวางแผน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชประโยชนจากสารสนเทศเชิงพื้นที่ อันไดแก แผนที่ ดังจะเห็นไดจากทุกครั้งที่ทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ ทรงถือแผนที่ไวในพระหัตถตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังทรงสนพระราชหฤทัยที่จะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาและ
ทันสมัย ทรงใชเทคโนโลยีการสํารวจขอมูลจากระยะไกลทั้งรูปถายทางอากาศ ภาพจาก
ดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ในการวิเคราะห ติดตาม และประเมินผล
การพัฒนา ตลอดจนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งภัยพิบัติ
ในคราวที่ภาคใตของประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญเมื่อเดือนพฤศจิกายน
๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรในพื้นที่
โดยทรงวินิจฉัยภาพถายจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร Landsat ระบบ Thematic Mapper
(TM) บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ บริเวณจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช พระองคไดพระราชทานคําแนะนําในการวางแผนชวยเหลือราษฎรที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยแกเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดวยพระองคเอง ทําใหความทุกขรอนของ
ราษฎรที่เกิดขึ้นในขณะนั้นผานพนไปได นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและบํารุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศ

ระบบโทรมาตร คืออุปกรณที่สามารถตรวจวัดคาอุณหภูมิ ความชื้น คาความเปนกรด
ดาง หรือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนํ้า ภาพถาย หรือขอมูลอื่นๆ แลวสงคาที่วัดไดไปยังที่
ทีก่ าํ หนดไวไดเอง ซึง่ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํา้
และการเกษตร (องคการมหาชน) ไดวิจัยและพัฒนาระบบโทรมาตรขนาดเล็กขึ้นสําหรับใช
ในการวางแผนจัดการทรัพยากรนํ้าที่มีการทํางานไมซับซอน สามารถสงขอมูลผานเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ GPRS ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อการใชงานตอไป และแสดงผล
ในรูปแบบตางๆ ผานทาง Web site หรือหนาจอโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหสามารถใชแทนหรือ
เสริมการทํางานของสถานีโทรมาตรขนาดใหญที่มีราคาสูงและเคลื่อนยายยากกวาไดเปน
อยางดี
ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมมือกับกรมชลประทาน บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) และ จังหวัดนนทบุรี ดําเนินการติดตั้งอุปกรณ
โทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ มาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหบริการ
ขอมูลจากระบบโทรมาตรผานเครือขายอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต www.thaiweather.net
พรอมทั้งพัฒนาระบบสงขอความแจงเหตุเตือนภัย เมื่อตรวจพบขอมูลที่มีแนวโนมจะกอใหเกิด
ภัยธรรมชาติ จากปริมาณฝนทีต่ กหนักในพืน้ ที่ โดยเตือนไปยังหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหเตรียมพรอม
รับสถานการณไดทันที

เจาหนาที่ดําเนินการตรวจเช็คสถานีโทรมาตร

สถานีโทรมาตร
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เนื่องจากปจจุบันระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศไดถูกใชงานมาเปนเวลากวา
๔ ปแลว จึงเริ่มชํารุดและเสื่อมสภาพลงไปตามอายุ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึ ง ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและบํ า รุ ง รั ก ษาสถานี โ ทรมาตรตรวจวั ด สภาพ
อากาศอั ต โนมั ติ ให อ ยู  ใ นสภาพที่ ส ามารถทํ า งานได อ ย า งปกติ ต  อ ไป เพื่ อ สร า งความ
พรอมใหแกสถานีโทรมาตรทั่วประเทศใหมีสภาพพรอมใชงานในการเตือนภัยจากกรณี
ฝนตกหนัก โดยหลังจากดําเนินการปรับปรุงพบวามีการสงขอมูลจากสถานีโทรมาตรกลับ
มายัง Server ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นรอยละ ๙๐ จากจํานวน
สถานีโทรมาตรทั้งหมด จากเดิมกอนดําเนินการปรับปรุง การสงขอมูลอยูที่ประมาณรอยละ
๕๐ – ๖๐

กราฟเปรียบเทียบจํานวนการสงขอมูลกอน-หลังการปรับปรุง
ระบบโทรมาตร

ระบบแสดงผลและระบบเตือนภัยจากโทรมาตร

ระบบแสดงผล
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โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา

ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาปตตานี กรมชลประทาน เริ่มติดตั้ง
อุปกรณโทรมาตรตรวจวัดระดับนํ้ารวม ๘ สถานี ประกอบดวย ในพื้นที่ลุมนํ้าสายบุรี ๔
สถานี ในลุมนํ้าปตตานี ๓ สถานี และลุมนํ้าโกลก ๑ สถานี โดยประสบความสําเร็จสามารถ
ติดตามและเฝาระวังระดับนํ้าที่อาจกอใหเกิดอันตราย และสามารถแจงเตือนไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหเตรียมรับสถานการณได แตยังไมรวดเร็วพอ
ตอมาจึงไดรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) ติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ
และตรวจวัดปริมาณนํ้าฝนเพิ่มเติม ๒ สถานี ที่อําเภอบันนังสตาและอําเภอเมืองจังหวัดยะลา
จากการใชขอมูลรวมกันสามารถใชแจงเตือนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหเตรียมพรอมรับ
สถานการณไดเปนที่นาพอใจ แตเนื่องจากระบบโทรมาตรที่ติดตั้งในพื้นที่มีจํานวนจํากัด และ
ไมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา ซึ่งนับเปนพื้นที่ที่เสี่ยง
ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และยังเปนพื้นที่ที่ขาดแคลนขอมูลที่จําเปนตอการเตือนภัย
สภาพอากาศ และจําเปนตอการบริหารจัดการนํ้า จึงไดมีการติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัด
ปริมาณนํ้าฝนและสภาพอากาศเพิ่มเติม ใหครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี
และ จังหวัดยะลา อีก ๓๑ สถานี พรอมทั้งจัดทําระบบแสดงผลขอมูลจากสถานีโทรมาตร
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ไดใชงานขอมูล สําหรับเตือนภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ และ
เตรียมการปองกันและลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตอชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน รวมทัง้
เปนขอมูลสําหรับสนับสนุนการบริหารจัดการนํ้าดวย

ติดตั้งระบบโทรมาตร

ระบบแสดงผล

สถานีโทรมาตร

ระบบเตือนภัย
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความยากจนเปนอุปสรรคที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชนบท โดยปกติ รัฐบาลและประชาชน
ทั่ ว ไปมั ก มองป ญ หาความยากจนในเชิ ง เศรษฐกิ จ คื อ พิ จ ารณาที่ ร ะดั บ รายได หรื อ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
บุคคล วามีรายไดไมเพียงพอกับการดํารงชีพตามมาตรฐานขั้นตํ่า เมื่อนิยามความยากจนอิงกับการขาดแคลน
รายไดเชนนี้ แนวทางในการแกไขปญหาก็มักจะมุงเนนที่การเพิ่มรายไดของครัวเรือน แตแนวคิดสมัยใหมใน
การแกปญหาความยากจนจะมีกรอบการวิเคราะหกวางมากขึ้น โดยธนาคารโลกไดใชหลักใหมวาความยากจน
มิไดจาํ กัดอยูท เี่ รือ่ งรายไดนอ ยและบริโภคนอยเทานัน้ แตยงั รวมถึงเรือ่ งการขาดโอกาสดานอืน่ โดยเฉพาะในเรื่องการ
เขาถึงปจจัยการผลิต บริการพื้นฐาน การศึกษา การพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ไม
สามารถพึ่งตนเองได ซึ่งเรื่องนี้ เปนเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริมากอนที่ธนาคารโลก
หรือสถาบันวิชาการอื่นๆ จะนํามาศึกษาเปนเวลานานแลว โดยพระองคทานทรงมีพระราชประสงคจะชวยใหราษฎร
พัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองไดมาโดยตลอด ตามแนวพระราชดําริ ดังนี้
“…การเขาใจถึงสถานการณและสภาพการของผูที่เราจะชวยเหลือนั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุด การชวยเหลือ
ใหเขาไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับตามความจําเปนอยางเหมาะสม จะเปนการชวยเหลือที่ไดผลดีที่สุด เพราะ
ฉะนั้น ในการชวยเหลือแตละครั้งแตละกรณี จําเปนที่เราจะพิจารณาถึงความตองการและความจําเปนกอน
และตองทําความเขาใจกับผูที่เราจะชวย ใหเขาใจดวยวา เขาอยูในฐานะอยางไร สมควรที่จะไดรับความ
ชวยเหลืออยางไรเพียงใด อีกประการหนึ่ง ในการชวยเหลือนั้น ควรจะยึดหลักสําคัญวา เราจะชวยเขา
เพื่อใหเขาสามารถชวยตนเองไดตอไป…”
(พระราชดํารัส ในพิธีเปดการประชุมการสังคมสงเคราะหแหงชาติ ครั้งที่ ๕
ณ หองประชุมศาลาสันติธรรม วันอาทิตย ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒)
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การพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็งใหชุมชนพึ่งตนเองได อาจใชผูนําในหมูบานที่ชาวบานเคารพนับถือ
เปนผูช กั นําชวยกันสรางสรรคความเจริญใหกบั หมูบ า นโดยเริม่ จากกิจกรรมเล็กๆ ไปกอน ทั้งนี้ ทรงใชคําวา “การ
ระเบิดจากขางใน” หมายความวา ทําใหชุมชนแข็งแรงกอน แลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก สิ่งที่พระองค
ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญในการทําใหชุมชนแข็งแรง คือ การที่ประชาชนรูจักรวมตัวกันในรูปของกลุมเพื่อไปสู
รูปของสหกรณเพื่อแกปญหาของชุมชนหรือเพื่อทํามาหากินรวมกัน แนวพระราชดําริดังกลาว ทําใหเกิดโครงการที่
มุงแกไขปญหาความยากจนของราษฎรโดยเนน “หลักการพึ่งตนเอง” ในลักษณะตางๆ มากมาย ดังเชน โครงการ
ธนาคารขาว โครงการธนาคารโค-กระบือ โครงการพัฒนาแหลงนํ้า การเกษตร การพัฒนาที่ดิน โครงการเหลานี้
มีจุดประสงคหลักคือ ใหราษฎรสามารถ “อยูได” หรือสามารถ “พึ่งตนเองได” นั่นเอง
การทีจ่ ะบรรลุเปาหมายเพือ่ การพึง่ ตนเองนัน้ จําเปนตองพัฒนาประชาชนใหมสี ขุ ภาวะทีด่ ี ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญตอปญหาพื้นฐานคือ เรื่องเกี่ยวกับปจจัยสี่ ไดแกตองมีอาหารการกินที่มีคุณภาพ
มีเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยที่ถูกตองตามสุขอนามัย การระวังรักษาสุขภาพรางกายของประชาชนใหพนจากโรคภัยที่
คอยเบียดเบียน ทั้งนี้ ทรงเห็นวาการพัฒนาตางๆ จะไดผลนั้นจะตองเริ่มตนดวยการที่มี “กําลังคน กําลังใจ” ที่ดี
เพื่อใหสามารถตอสูฝาฟนกับปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และมีความเขมแข็งที่จะพัฒนาเพื่อตนเอง และประเทศ
ชาติตอไป
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การพัฒนาชุมชนและสรางอาชีพ
ประชาชนในชนบทเปนรากฐานของสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย การพัฒนาชุมชน
ในชนบทจึงเปนเปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคง อยางไรก็ดี แมวาผลการพัฒนาที่ผานมาจะทําใหประเทศมีความเจริญ
กาวหนาไปอยางมากก็ตาม แตชุมชนชนบทยังตองประสบปญหาตางๆ หลายดาน โดยเฉพาะ
ในเรื่องการขาดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการ
ผลิตตามหลักวิชาการสมัยใหม โดยเฉพาะในการขาดความรูและชองทางที่จะนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชเปนเครื่องชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพปจจัยการผลิต คือ
ทุนทีด่ นิ และแรงงาน ทีม่ อี ยูอ ยางจํากัด

กิจกรรมอบรม เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาว

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีแนวพระราชดําริประการตอมาคือการสรางเสริม
สิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลนและเปนความตองการอยางสําคัญ คือความรู ทรงเห็นวาชาวชนบท
ควรจะมีความรูในเรื่องการทํามาหากิน การทําการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ใน
เรื่องนี้ทรงเนนถึงความจําเปนที่จะตองมี “ตัวอยางของความสําเร็จ” ในเรื่องการพึ่งตนเอง
ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหราษฎรในชนบทไดมีโอกาสไดรูไดเห็นถึงตัวอยางของความ
สําเร็จนี้และนําไปปฏิบัติไดเอง จึงทรงปรารถนาที่จะใหตัวอยางของความสําเร็จทั้งหลายได
กระจายไปสูทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศ และที่สําคัญคือ การนําเอาความรูในดานเทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหมเขาไปใหถึงมือชาวชนบทอยางเปนระบบและตอเนื่องเปนขบวนการ
เดียวกัน เปนเทคโนโลยีการผลิตที่ชาวบานรับไดและสามารถนําไปปฏิบัติอยางไดผลแทจริง
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หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ขณะนั้นใชชื่อวากระทรวง
วิทยาศาตร เทคโนโลยีและการพลังงาน) มีแนวความคิดที่จะใชวิทยาศาสตรในการเขาไป
ช ว ยเหลื อ ประชาชนในการประกอบอาชี พ ของชุ ม ชนในชนบท ซึ่ ง ป ญ หาที่ พ บในพื้ น ที่
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คื อ ขาดความรู  ใ นด า นการจั ด การที่ ถู ก วิ ธี ใ นการเลี้ ย งโค
พันธุผสม ผลผลิตที่ไดไมมีคุณภาพ ทําใหราคาตกตํ่า นอกจากนั้นยังขาดทุนจากการซื้อ
พ อ -แม พั น ธุ  หรื อ การซื้ อ นํ้ า เชื้ อ พ อ พั น ธุ  โ คเนื้ อ จากต า งประเทศมาผสม รวมถึ ง การ
ใช วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต และการผลิ ต และการแปรรู ป ผลผลิ ต
ทางการเกษตร อันจะเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตและมีรายไดเพิ่ม
การดําเนินงานในครั้งแรกศึกษาหมูบานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และขยายผลไปสูการหา
ขอมูลในพื้นที่จังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม อุดรธานี
หนองคาย เลย นครราชสีมา แลวนําขอมูลมาประมวลผล เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
โดยขณะนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน มีนโยบายใหนําเทคโนโลยี
ไปใชในหมูบานที่อยูในเขตโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา โดยคัดเลือกมา ๙ หมูบาน เพื่อเฉลิมฉลอง
ในวโรกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเกิดเปนโครงการ
“หมูบานเทคโนโลยี” โดยรวมมือกับกรมชลประทานในการจัดทําระบบสงนํ้า และกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน รับผิดชอบในเรื่องพลังงานจัดทําระบบสูบนํ้า
จากลํานํ้าสายหลักสูคูคลองชลประทาน นอกจากนั้นยังไดนําเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสราง
รายไดจากทรัพยากรที่อยูรอบๆ ชุมชนไปใชประโยชน
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สาธิตการใชเตาพลังงานชีวมวลในพื้นที่โครงการ

การถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารจั ด ทํ า ถั ง
หมักกาซชีวภาพเพื่อนําของเสียในชุมชน
ไปใชในการผลิตกาซชีวภาพเพื่อใชเปน
พลังงานทดแทน

ตอมาเพือ่ ใหเกิดการความเขมแข็งอยางตอเนือ่ ง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงสานตองานหมูบานเทคโนโลยี โดยใหเกิดหมูบานตัวอยางที่นําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เขาไปสนับสนุนชุมชนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอก
มากขึ้ น สามารถพึ่ ง พาตนเองได อ ย า งยั่ ง ยื น โดยประสานเชื่ อ มโยงร ว มกั บ หน ว ยงาน
สนับสนุนอื่นๆ เชน จังหวัด อําเภอ พัฒนาชุมชน เกษตรอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน เกิดเปนตนแบบการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เรียกวา
“หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา
หมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจงึ เปนเครือขายหมูบ า นทีม่ วี สิ ยั ทัศนรว มกัน
คือการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม และขยายผลไปยังชุมชนใกลเคียง ดวยการรับการถายทอดเทคโนโลยี สราง
องคกรภายในใหเขมแข็ง มีการบริหารจัดการที่เปนธรรมในหมูสมาชิก มีสวนรวมบูรณาการ
กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพึ่งพาตนเอง โดยในชั้นตน
มี ๓๕๕ หหมูมบานทีทีไ่ ดดรบั คคัดเลือกให
ใหหเขขารรวมโครงการนีน้

๑๐๔

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
หนึ่งในนั้นมี “หมูบานดาหลา” ของชุมชนบานบาลาและเจะเด็ง อําเภอแวง จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งไดรับความชวยเหลือจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จั ด ตั้ ง “หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ร ว มทาง
ธรรมชาติวิทยาปาพรุและปาดิบชื้นฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส” เพื่อสรางเครือขายทํางานและ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ ทั้งนี้มีโรงเรียน ๑๗ แหง ในจังหวัดนราธิวาส ใกลๆ
ปาฮาลา-บาลา เปนโรงเรียนเครือขายวิทยาศาสตรที่รวมวิจัยทางธรรมชาติวิทยา และทําให
โรงเรียนในเครือขายไดรับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ถึง ๒ ปซอน
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ภาพถายจากดาวเทียม แสดงบริเวณชุมชนบานบาลา และเจะเด็ง อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส

๑๐๕

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

โครงการการใช วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนชนบท
อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๒๓ ในระหวางที่ประทับอยูที่พระตําหนักภูพานราชนิเวศ จังหวัดสกลนคร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จไปยังหมูบานนางอย - โพนปลาไหล เมื่อวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ ทรงทอดพระเนตรเห็นความเปนอยูที่คับแคนของราษฎร จึงมี
พระราชดําริเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสภาพความเปนอยูและเพิ่มรายไดของราษฎร โดยจัด
ตั้งโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่ง
ตอมา โรงงานนี้มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการปลูกพืชระบบเกษตรอุตสาหกรรม รวม
ทั้งเปนตลาดรับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรูปและจําหนาย ซึ่งเรื่องนี้ รองศาสตราจารย
ดร. ศักรินทร ภูมิรัตน ไดใหสัมภาษณไววา

“…ชวงนั้นพระองคทานเสด็จอีสาน ซึ่งตอนนั้นยังเปนพื้นที่สีชมพูอยู ไดทอดพระเนตร
เห็นวาชาวบานทีน่ นั่ ยากจน… พระองคทา นทรงเห็นวา ตองเขาไปพัฒนาชาวบานใหมคี วามเปนอยู
ดีขึ้น และรับสั่งใหทําโมเดลทางอีสานขึ้นมา…
…ตอนนั้นประเทศไทยนําเขามะเขือเทศจากไตหวันเพื่อมาทําปลากระปอง เรามองวา
ทางเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสามารถปลูกมะเขือเทศไดดี ถาเราสอนใหชาวบาน
ปลูกมะเขือเทศได แลวก็ตั้งโรงงานเพื่อซื้อมะเขือเทศมาทํามะเขือเทศเขมขน…

๑๐๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
…พระองคทานรับสั่งเสมอวาหนาที่ของนักพัฒนา คือไปพัฒนาใหเขาพัฒนาตัวเองได
ตราบใดที่เขายังพัฒนาตัวเองไมได ก็แสดงวาเขายังไมไดรับการพัฒนา ฉะนั้นหลักก็คือจะทํา
อยางไรใหเขาหลุดจากความจําเปนที่เราจะตองเขาไปชวยเหลืออยูตลอดเวลา…”
การจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป จึงชวยลดการอพยพของประชาชนเพื่อไป
ทํ า งานนอกพื้ น ที่ สนั บ สนุ น การอยู  ร  ว มกั น เป น ครอบครั ว ลดการย า ยพื้ น ที่ ป ลู ก เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชเนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขาชวย และยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน
ตอมาโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปเตางอยเปลี่ยนมาอยูภายใตสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย จัดตั้งเปนบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด แตเนื่องจากมีผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายดานธุรกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงมีแนวพระราชดําริใหดําเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ใชโรงงานหลวงอาหาร
สําเร็จรูปเปนกลไกการพัฒนาพื้นที่ โดยหารูปแบบที่เหมาะสมในการสรางความสามารถให
ชุมชนดําเนินการเอง
ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หนวยงานพันธมิตรและชุมชนในพื้นที่ จึงจัดทํา “โครงการวิสาหกิจชุมชน- โรงงานหลวงอาหาร
สําเร็จรูป” มีเปาหมายใหกับเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดโดยใชโรงงานเปนเครื่องมือ
ของชุมชนในการสรางรายได ดวยการสงเสริมการรวมกลุมชาวบานเพื่อเปนวิสาหกิจ
ชุมชน โดยสรางศูนยการเรียนรูชุมชนเตางอยเปนกลไกสนับสนุน และปรับปรุงและพัฒนา
โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป มีกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรจํานวน ๕,๐๐๐ ครัวเรือน
ในพื้นที่รอบภูพาน ๓ จังหวัด (นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร)

๑๐๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร แมจะอยูหางไกลในถิ่นทุรกันดาร แตนํ้าพระราชหฤทัย
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็หลั่งไปถึง ดวยเหตุนี้ จึงเปนจุดเริ่มตนตั้งโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓
เตางอย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เกิดการรวมตัวกันเปนวิสาหกิจชุมชนใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทําใหชาวเตางอยมีความเปนอยู
ที่ดีขึ้นและอยูบนพื้นฐานของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

นายสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

นักวิชาการหนวยบริการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(อดีตผูจัดการโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ เตางอย)
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร
ชาวบานที่เปนคนแกจากบานนางอย และบานโพนปลาไหล ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย
จังหวัดสกลนคร รวมรับเสด็จฯ และไดเขาเฝา พรอมกับนอมเกลาฯ ถวายผาไหมแดสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระองคทอดพระเนตรแลวทรงโปรด แลวตรัสถามวาเปนใคร
มาจากไหน ชาวบานกราบทูลวา มาจากบานนั้นบานนี้ แลวเพียงเวลาไมกี่ชั่วโมงถัดมา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองค ทรงขับรถเขาไปในหมูบาน
ทามกลางความปลื้มปติของราษฎร เนื่องจากไมมีผูใดคาดคิดมากอน วาเจาฟาเจาแผนดิน
จะทรงมีพระเมตตาเสด็จฯ เยี่ยมเยียนหมูบานหางไกล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเห็นถึงความเปนอยูท ยี่ ากลําบากของราษฎร โดยชาวบาน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรทํานาแตเพียงอยางเดียว แตก็ไมไดผลดีเพราะแหงแลง
ดินไมดี ปลูกเทาไรก็ไมพอกิน ทั้งยังไมมีระบบการชลประทาน อาศัยเพียงนํ้าฝนทํานาเทานั้น
จึงทรงตั้งพระทัยที่จะชวยเหลือใหชาวบานมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทรงรับสั่งกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหเขามาชวยเรื่องเกษตรกรรม โดยเฉพาะเรื่องพืชอุตสาหกรรมหลังฤดูกาลทํานา
อางเก็บนํ้าหวยหวด อําเภอเตางอย จึงเปนโครงการอางเก็บนํ้าขนาดใหญในโครงการ
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมกันนี้ก็ยังมีการสรางอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก
อีก ๑ อางใกลกับพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบาน
หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยขอนแกน ชวยใหคําแนะนํา
เรื่องการเพาะปลูก ซึ่งจากพื้นที่แลวพบวาสามารถปลูกมะเขือเทศได เมื่อหมดฤดูทํานาก็
สามารถปลูกมะเขือเทศเพื่อจําหนายเสริมรายไดอีกทางหนึ่ง อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร
จึงเปนที่แรกในภาคอีสานที่ปลูกมะเขือเทศเปนพืชอุตสาหกรรม โดยนําสายพันธุมะเขือเทศจาก
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย มาถายทอดความรูและวิธีการปลูกใหกับชาวบานเตางอยและ
โพนปลาไหล จํานวน ๕๐๐ ครอบครัว พรอมกันนี้ไดสรางโรงงานเพื่อรองรับผลิตผล จึงเปนที่มา
ของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ เตางอย และเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๖

๑๐๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
ภายใตโครงการพระราชดําริ โรงงานนี้แปรรูปมะเขือเทศใหเปนมะเขือเทศเขมขน เพื่อสงตอใหกับ
โรงงานผลิตปลากระปอง และทําซอสเปนเครื่องเคียงอาหาร บรรจุกระปองสงขายตางประเทศ
ในระยะแรกผลผลิตนอย เพราะชาวบานไมเคยมีประสบการณปลูกพืชอุตสาหกรรม สมศักดิ์
เลาวา “บอกใหชาวบานเพาะกลาวันนี้ ก็ไมทําและไมเขาใจวาทําไมตองทํา ไมตองมากําหนด เกิดการ
ตอตาน เขาบอกวาในวิถีชีวิตที่ผานมากจะปลูกเมื่อไหรก็ได ขึ้นอยูกับดินฟาอากาศ แตในความจริง
แลว การกําหนดวันเพาะกลาทําใหรูวาจะไดผลผลิตเมื่อไหร เก็บผลผลิตเขาโรงงานไดตอนไหน
นอกจากนี้ พื้นที่ในการปลูกไดคนละ ๑ ไรเทานั้น จึงตองคิดการบริหารจัดการใหไดผลมากที่สุด
หากปลูกมากไปก็จัดการไมได เกษตรกรจะเสียหาย เจาหนาที่จึงไดพยายามถายทอดความรูใหอยาง
ตอเนื่อง และลงพื้นที่เพื่อดูปญหา จนกระทั่งชาวบานสามารถปลูกมะเขือเทศไดมากขึ้น”
เมื่อชาวบานปลูกไดผล จึงไดขยายพื้นที่ไปยังหมูบานใกลเคียง โครงการมีเครือขาย รวม
๗๕ หมูบานทั้งอําเภอเตางอย และอําเภออื่น อุตสาหกรรมมะเขือเทศในประเทศไทยจึงเติบโต
เป น อย า งมาก ประกอบกั บ สหรั ฐ อเมริ ก า “ยั ก ษ ใ หญ ” ประสบป ญ หาในการปลู ก เนื่ อ งจาก
ภัยธรรมชาติ มะเขือเทศจากประเทศไทยจึงเขาไปตีตลาดตางประเทศ
ป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนมา กําลังการผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้นเปน ๑๒๐-๑๕๐ ตันตอวัน
เกษตรกรพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกและการบริหารจัดการ มีการแบงเกรดมะเขือเทศเปน ๓ ระดับ
ดูจากผลผลิตและความมีวินัย พรอมทั้งเกษตรกรไดพัฒนาคุณภาพขึ้นเรื่อยๆ
โควตาในการปลูกก็เพิ่มมากขึ้น แตไมไดสงเสริมใหขยายพื้นที่ในการปลูก เกรงวาแรงงานจะ
ไมเพียงพอและขาดแคลนนํ้า มีการพาเกษตรกรไปดูงาน สนับสนุนการสรางความสามารถในสายพันธุ
ที่ใหผลผลิตสูงกวาก็สงเสริมใหเพาะปลูก ชาวบานตางถิ่นก็ขอมาดูงาน แตเรื่องที่หนีไมพนคือ พอคา
มาตัดราคาโรงงาน โดยเขาไปแยงซื้อผลผลิต ซึ่งเกษตรกรบางรายเห็นพอคาใหราคาดีกวาก็ขายให
ตองแกปญหาโดยไมใหพอคาเขาพื้นที่ ใหทหารลาดตระเวนไปเตือน เพราะโรงงานใชระบบ
“คอนแทรกต ฟารมมิ่ง” ไดผลผลิตและเขาสูโรงงานเมื่อไร ปญหาจึงลดลง แตในที่สุด ก็ใหเกษตรกร
แบงพื้นที่ปลูกใหชัดเจนโดยแบงเขาโรงงานและพอคาภายนอก ใชพันธุที่ปลูกตางสายพันธุกัน
โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปฯ ในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีสวนชวยในการ
สรางอาชีพและพัฒนาความเปนอยู โดยการสงเสริมการปลูกมะเขือเทศพืชอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ยังเปนตลาดในการรับซื้อ เกิดการจางงานในพื้นที่มากกวา ๕๐๐ คน ลดการไปทํางานในเมืองหลวง
ซึ่งเปนการเพิ่มรายไดใหกับชาวบาน เมื่อหักตนทุนแลวไดกําไร ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาทตอไร เปนการ
เสริมรายไดเพื่อการยังชีพ
ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต อ งใช เ งิ น ทุ น เพิ่ ม สํ า นั ก งานทรั พ ย สิ น ส ว น
พระมหากษัตริย จึงตั้งบริษัทนิติบุคคลเปนบริษัทที่ ๙๙ ชื่อวา “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร
จํากัด” ใหรับผิดชอบโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ ๓ เตางอย แนวคิดและนโยบายก็ไดเปลี่ยนไป
จากที่ใชชาวบานเปนตัวตั้ง โรงงานซื้อผลผลิตทั้งหมดจากชาวบานไมวาคุณภาพจะเปนอยางไร กลาย
เปนกลไกธุรกิจ ไมรับซื้อมะเขือเทศดอยคุณภาพ เนนการทํากําไร หากไดกําไรจึงมาชวยชาวบาน
ความสัมพันธที่ดีก็หายไป ไมใกลชิดกันเหมือนเดิม การดําเนินงานก็ทําไปไดไมนานก็ไมประสบความ
สําเร็จ จึงคิดปดโรงงานฯ

๑๐๙

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
ความทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งวา โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป
ที่ ๓ เตางอย เปนพืน้ ทีท่ รงงานแหงแรกของพระองค ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั จึงไมอยากใหปด และทรง
แนะนําวาอีกทางรอดหนึ่งของชุมชนคือ การมี “วิสาหกิจชุมชน” และไดเสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมโรงงานและทอด
พระเนตรความเปนอยูของราษฎร ยังความปลาบปลื้มและสรางขวัญกําลังใจใหราษฎรเปนอยางยิ่ง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ
หนวยงานตางๆ ไดสํารวจพื้นที่ พบวามีความพรอมดานพื้นที่เพาะปลูก มีผลผลิตจากพืชตามฤดูกาล มีแหลง
ปลูกพืชที่สามารถใชเปนวัตถุดิบปอนโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร มีอางเก็บนํ้า และระบบชลประทานที่
เหมาะสม จึงไดถายทอดความรูเรื่องของการทําวิสาหกิจชุมชน คือการประกอบการเพื่อจัดการ “ทุน” ของชุมชน
หรือทองถิ่นอยางสรางสรรคเพื่อการพึ่งตนเอง ทุนไมไดหมายถึงเงินเพียงอยางเดียว แตรวมถึงทรัพยากร ผลผลิต
ความรู ภูมิปญญา วัฒนธรรม และทุนทางสังคมของชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ
วิสาหกิจชุมชนมี ๗ ประการ คือชุมชนหรือทองถิ่นเปนเจาของและผูดําเนินการ ผลผลิตมาจากกระบวนการ
ของชุมชนหรือทองถิ่น ทรัพยากรหรือวัตถุดิบสวนใหญมาจากทองถิ่นหรือชุมชน การริเริ่มสรางสรรคเปนนวัตกรรม
ของชุมชน มีฐานภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับความรูสากล มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจและพึ่งตนเองของ
ครอบครัว ของชุมชนหรือทองถิ่นเปนเปาหมาย เมื่อถายทอดแนวคิดแลว ชาวบานรับฟง จึงกอตัวเปน ๓ กลุม
(๑) กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี มีสมาชิก ๑๑ คน เตางอยเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว แตประสบปญหา
โรคใบไหมอยางรุนแรง เกิดความเสียหายเกือบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไมสามารถเก็บเกี่ยวได สวทช. รวมกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรตั้งหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาวเพื่อพัฒนาพันธุขาว กข.๖ ตานทานโรคไหม และ
ขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนนํ้าทวม นําไปใหเกษตรกรปลูกเพื่อการบริโภคและผลิตเมล็ดพันธุจําหนายแกเพื่อน
เกษตรดวยกัน โดยมีศูนยวิจัยขาวสกลนครชวยอบรมใหความรูเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ
(๒) กลุมขาวปลอดสารพิษ มีสมาชิก ๒๖ คน อยูในระยะปรับเปลี่ยน ๓ ป เพื่อใหสารเคมีที่ตกคางในดินคอยๆ
สลายไป ศูนยวิจัยขาวสกลนครชวยในการอบรมในการผลิตขาวปลอดสารพิษ มีพื้นที่ปลูก ๖๕ ไร ผลิตไดจากขาว
๒ สายพันธุคือ กข.๖ ตานทานโรคไหม และขาวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ทนนํ้าทวม รวม ๑๘,๒๐๐ กิโลกรัม นําผลผลิต
ไปแปรรูปเปนขาวกลองงอก เพื่อเพิ่มมูลคาจําหนาย
(๓) กลุมแปรรูป มีสมาชิก ๑๘ คน ทําผลิตภัณฑแปรรูปจําหนาย เชน ขาวแตน กลวยตาก และกลวยทอด
โดยแตละวิสาหกิจทําใหเปนเครือขายแบงเปน ๔ ดาน ดานวัตถุดิบ มีเครือขายที่รับผิดชอบไดแก เกษตรและ
สหกรณจังหวัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และปราชญ
ชาวบาน ดานเทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณโรงงานคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดานการตลาดมีหอการคาจังหวัดสกลนคร
เครือขายวายซีแอล (YCL: Young Community Leaders) และดานผูสนับสนุนคือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ประชาคมสกลนคร และบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูชุมชนเตางอย และพิพิธภัณฑชุมชนเฉลิมพระเกียรติบานนางอย”
ดวยพระราชดําริและนํา้ พระทัยทีเ่ ปย มดวยพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทําใหเกิดโรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูป ชวยเหลือราษฎรของพระองคในอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรางฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความสามัคคีในชุมชน และองคความรูเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาชวยเหลือตนเอง
ที่ยั่งยืนตลอดไป

๑๑๐

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
โครงการตามแนวพระราชดําริการถายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดนอมนําแนว
พระราชดํ า ริ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา โดยเฉพาะหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาดํ า เนิ น
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง โดยนําผลงานวิจัยพัฒนาที่มีอยูหลายสาขา เชน
สารกรองสนิมเหล็ก ถานอัดแทง เซรามิก สมุนไพร และอาหาร ถายทอดสูชุมชนดวยการจัด
ฝกอบรมสงเสริมอาชีพอยางตอเนื่อง ตามความตองการและความพรอมของชุมชน ตลอดจน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
การดําเนินงาน เริ่มจากสํารวจความตองการและความพรอมของชุมชนเปนลําดับแรก
โดยเนนใหชมุ ชนรวมแสดงความคิดเห็น จากนัน้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคดั เลือก
องคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนําไปถายทอด เพื่อสรางอาชีพใหม หรือพัฒนาตอยอด
อาชีพเดิมใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนั้น ยังเนนการสรางวิทยากรตัวคูณในพื้นที่ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการถายทอดเทคโนโลยีใหเปนทวีคูณ และใหชุมชนที่ประสบความสําเร็จ
เปนตนแบบชวยถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนอื่นๆ นอกจากนั้น ยังจัดใหมีการนําองค
ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
วิทยากรกับผูรับการอบรมดวย โดยมีตัวอยางการดําเนินงานในชวงที่ผานมาดังนี้

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผักตบชวา

การแปรรูปอาหาร

การผลิตถานอัดแทงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิต
เครื่องกรองนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

๑๑๑

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
(๑) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑผักตบชวา กลุมหัตถกรรมผักตบชวาบานสันบัวบก
ตําบลบานสาง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
(๒) การผลิตถานผลไมดูดกลิ่นและประดับตกแตง ณ ศูนยการเรียนรูเพื่อพัฒนา
อําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
(๓) การผลิตถานอัดแทงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงคบาน
ปลาอีด ตําบลนาแก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
(๔) การยอมฝายดวยสีธรรมชาติ ณ กลุมวิสาหกิจสตรีทอผาบานปทุมแกว อําเภอ
พนา จังหวัดอํานาจเจริญ
(๕) การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครือ่ งกรองนํา้ เพือ่ การอุปโภคและ
บริโภค องคการบริหารสวนตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
(๖) การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชน ศูนยสาธิตสหกรณโครงการหุบกะพง
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
(๗) เทคโนโลยีอาหาร (การแปรรูปขาว ขาวแตน ผลิตภัณฑนํ้าผักผลไม) อําเภอ
คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร
(๘) การตกแตงลวดลายเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเนื้อดินแดง กลุมเครื่องปนดินเผา
บานกลาง อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม

การผลิตถานผลไมดูดกลิ่นและประดับตกแตง

การยอมฝายดวยสีธรรมชาติ

การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูชุมชน

เทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบเซรามิก
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การพัฒนาที่อยูอาศัยของชาวชนบทในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา จ.ปราจีนบุรี
ตามพระราชดําริ

พื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด อําเภอสระแกว (ปจจุบันคือจังหวัดสระแกว) อําเภอวัฒนานคร
อําเภอตาพระยา อําเภอนาที และอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ
๔๐๔,๗๓๐ ไร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ มี ๙๔ หมูบาน ๖,๙๑๖ ครัวเรือน จํานวนประชากร ๔๔,๑๗๙
คน โดยราษฎรที่อาศัยอยูในบริเวณนี้เดิมอพยพมาจากถิ่นอื่น และบุกรุกเขาไปทํากินในพื้นที่
ปาสงวน ทําใหปาสงวนในบริเวณที่ราบเชิงเขาบรรทัดกลายสภาพเปนปาเสื่อมโทรม ดินขาด
ความอุดมสมบูรณและขาดแคลนนํ้าเพื่อการเพาะปลูก ราษฎรอยูในสภาพยากจน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ได ท รงทราบถึ ง ป ญ หาความเดื อ ดร อ นของราษฎร
ที่อาศัยอยูในบริเวณดังกลาว จึงไดมีพระราชดําริใหมีการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาขึ้น โดย
พระราชทานแนวทางพัฒนาไว ๓ ดาน คือ
(๑) พัฒนาทางดานจิตใจ
(๒) พัฒนาทางดานความรู
(๓) จัดสรรที่ดินทํากินแกราษฎร
โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนา
พื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดําริขึ้น เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๑ แบงเปน
คณะทํางานสวนกลาง และคณะทํางานสวนทองถิ่น
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย เขารวมดําเนินโครงการในสวนของการวางแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยของราษฎร
เพื่อพึ่งพาไมใหนอยที่สุด และสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของราษฎร ทั้งนี้กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดถายทอดวิธีการผลิตบล็อกประสานดินซีเมนต และสาธิต
การกอสราง เพื่อสรางอาคารสาธารณะในบริเวณศูนยชุมชน เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศาลา
ประชาคม กุฏิพระ ฯลฯ และบานพักอาศัยของสมาชิกในกลุม ทําใหราษฎรในพื้นที่ชนบท
ดังกลาว สามารถชวยเหลือตนเองไดในดานทีอ่ ยูอ าศัย และพัฒนาความสามารถในดานการผลิต
บล็อกประสานเปนอาชีพเสริม จึงมีรายไดดขี นึ้ และสามารถบริหารจัดการชุมชนดวยตนเองได
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สุขภาพ
โครงการพระราชดําริในระยะเริ่มแรกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนโครงการดานสุขภาพของ
ราษฎรในพื้นที่ชนบทหางไกล ทุรกันดารและยากจน เพราะในสมัยนั้นปญหาที่สําคัญของประเทศไทยคือการ
ขาดแคลนบริการทางสาธารณสุขของประชาชน เนื่องจากโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เชน ถนนหนทางยังไม
เพียงพอ เปนปญหาในการคมนาคม คนยากจนและผูที่อยูในพื้นที่หางไกลจึงตองเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข
อยางยากลําบาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดํารัสในขณะนั้นวา การแกปญหาสุขภาพของราษฎร
เปนความจําเปนเรงดวนอันดับแรก
ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๘ พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของ
แกราษฎรชาวกะเหรี่ยง รวมทั้งไดใหแพทยที่ตามเสด็จใหบริการรักษาพยาบาลและปองกันโรคแกชาวกะเหรี่ยง ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนของหนวยแพทยเคลื่อนที่ของพระองคทาน ซึ่งไดใหบริการการแพทยและทันตกรรมแกประชาชนใน
ชนบทตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน และตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ตามเสด็จไปยัง
สถานที่ตางๆ ทั่วประเทศ ทําใหราษฎรในพื้นที่หางไกลไดรับบริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น

เครื่องมือแพทย

นอกจากการใหบริการสาธารณสุขแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงวางรากฐานเกี่ยวกับงานดาน
วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมการแพทยมาตั้งแตในอดีต เพื่อใหประเทศมีเทคโนโลยีการแพทยที่กาวหนาและ
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ทันสมัย และใหมีฐานการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสําหรับผลิตผลิตภัณฑทางการแพทยที่มีคุณภาพและสามารถ
พึ่งตนเองได แมเมื่อครั้งทรงพระเยาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ยังทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของ
สภากาชาดไทย โดยอดีตประชาชนประสบปญหาจากวัณโรคอยางรายแรง พระองคทานจึงพระราชทานทรัพยสวน
พระองคสรางอาคารสําหรับผลิตวัคซีน บี ซี จี ปองกันวัณโรค (ซึ่งตอมาใชปองกันโรคเรื้อนดวย) ใน พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชทานนามอาคารนี้วา “มหิดลวงศานุสรณ” เปนตึกที่ตองสรางขึ้นอยางพิเศษใหเหมาะสมกับการผลิตวัคซีน
ทําใหประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีน บี ซี จี ใชไดอยางเพียงพอ และกองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ
(UNICEF) ยังขอซื้อวัคซีนนี้สําหรับใชประเทศปากีสถานดวย โดยซื้อติดตอกันถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
ตอมาเกิดอหิวาตกโรคระบาดในประเทศไทยครั้งใหญ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ ทําใหเกิดการขาดแคลนวัคซีน
ขวดนํ้าเกลือ เครื่องใหนํ้าเกลือ เครื่องอบขวดนํ้าเกลือ มีผูปวยเสียชีวิตจากอหิวาตกโรคจํานวนมาก ดวยพระราช
หฤทัยที่ทรงหวงใยทุกขยากของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดําริสนับสนุนใหมีการศึกษา
คนควาวิธีผลิตนํ้าเกลือและวัคซีนขึ้นเอง โดยใหมีคุณภาพดีเทียบเทาของตางประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานเงินใหกับหนวยงานตางๆ รวมทั้งใหตั้งทุนสงเคราะหผูประสบภัยจากอหิวาตกโรค ซึ่งตอมามี
ประชาชนรวมสมทบทุนอีกจํานวนมาก จึงไดพระราชทานความชวยเหลือ ดังนี้
(๑) เครื่องกลั่นนํ้าเกลือ ใหโรงพยาบาลศิริราช
(๒) เครื่องมือวิจัย อุปกรณในการผลิตยา ตัวยา นํ้าเกลือ และเครื่องทําลายเชื้อ ใหแกสถาบันพยาธิวิทยา
กรมแพทยทหารบก
(๓) เครื่องกลั่นนํ้าขนาดใหญ ใหแกกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
(๔) เครื่องกลั่นนํ้าเกลือ และปรับปรุงสถานที่ผลิตนํ้าเกลือ ใหแกกองวิทยาศาสตร สภากาชาดไทย
(๕) พระราชทานเงินสงเคราะหครอบครัวที่ประสบภัยจากโรคอหิวาตกโรคระบาด
การที่หนวยงานตางๆ มีขีดความสามารถดานเทคโนโลยีการแพทยมากขึ้น ทําใหสามารถผลิตเวชภัณฑได
มากขึ้น และมีการแจกจายเวชภัณฑคุณภาพสูงเหลานี้ใหกับโรงพยาบาลเพื่อรักษาผูปวยไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
จึงชวยลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวย และทําใหประเทศไทยพึ่งพาตนเองในดานอุตสาหกรรมการแพทยได

รากฟ น เที ย มพระราชทาน ในโครงการรากฟ น เที ย มเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากที่มีปญหาดานสุขภาพชองปากและการบดเคี้ยวอาหาร ซึ่งสงผลใหรางกาย
เสื่อมโทรมลงและทําลายคุณภาพชีวิต โดยสวนใหญมักเกิดจากโรคฟนผุและโรคเหงือก โดยเฉพาะผูสูงอายุที่
สูญเสียฟนไปทั้งหมดและตองใสฟนเทียมทั้งปาก หรือเกือบทั้งปาก
กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทําโครงการฟนเทียมพระราชทานขึ้น มีเปาหมายเพื่อทําฟนเทียมใหผูสูงอายุ
จํานวน ๘๐,๐๐๐ ราย แมวาการใสฟนเทียมทดแทนฟนธรรมชาติจะสามารถบรรเทาปญหาการสูญเสียฟนในการ
บดเคี้ยวอาหารของผูสูงอายุไปไดในระดับหนึ่งก็ตาม แตจากการสํารวจผูสูงอายุทั่วประเทศ กลับพบวาผูสูงอายุอีก
สวนหนึ่งยังไมสามารถใชฟนเทียมในการบดเคี้ยวอาหารไดดี เนื่องจากมีการละลายตัวของสันกระดูกขากรรไกร
ทําใหฟนเทียมที่ใชอยูหลวม และไมสามารถบดเคี้ยวอาหารไดดี ดังนั้นการฝงรากฟนเทียมใหแกผูสูงอายุ จึงเปน
แนวทางในการแกปญหาดังกลาวได
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วันจันทรที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. พระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว เสด็ จ ฯ ออก
ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น ๑๔ อาคาร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ โรงพยาบาล
ศิ ริ ร าช พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสให ศาสตราจารย พิ เ ศษ
ทันตแพทยหญิง ทานผูหญิงเพ็ชรา
เตชะกั ม พุ ช ผู  อํ า นวยการหน ว ย
ทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว และประธาน
กรรมการมู ล นิ ธิ ทั น ตนวั ต กรรม ใน
พระบรมราชูปถัมภ พรอมดวยคณะ
ทันตแพทยผูวิจัยและพัฒนารากฟน
เทียม จากกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กับคณะวิศวกรผูออกแบบ
และผลิตรากฟนเทียมจากบริษัท พี
ดับบลิว พลัส จํากัด เฝาฯ ทูลเกลาฯ
ถวายรากฟนเทียมจํานวน ๙๙๙ ชุด
เพื่ อ ทรงใช หรื อ พระราชทานตาม
พระราชอัธยาศัย

๑๑๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
โดยปจจุบัน การรักษาทันตกรรมรากฟนเทียมในประเทศไทยยังมีคาใชจายสูงถึง
๔๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาทตอราก เนื่องจากตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหผูปวยหลายราย
ไมสามารถเขาถึงการรักษาได
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ โดยศูนยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ไดทําการวิจัยและพัฒนารากฟนเทียม เพื่อ
ลดการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
(๑) วิจัยและพัฒนารากฟนเทียมที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในราคาตํ่า รวมทั้งวัสดุและ
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการรักษาดานทันตกรรมรากฟนเทียม
(๒) ทดลองการรักษาดานทันตกรรมรากฟนเทียม ดวยการใชเทคโนโลยีขั้นสูงเขามา
ชวยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) เปนศูนยการศึกษาและอบรมดานเทคโนโลยีทนั ตกรรมรากเทียมใหกบั ทันตแพทยไทย
ผูสนใจ โดยเฉพาะสถานบริการของหนวยงานราชการ
(๔) เผยแพรดา นนวัตกรรม โดยรณรงคสง เสริมการใชรากฟนเทียมจากผลงานวิจยั ไทย
เพื่อลดการนําเขาวัสดุทางทันตกรรมจากตางประเทศ
เนื่องในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐
พรรษา ในป ๒๕๕๐ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข
จึงทูลเกลาถวายโครงการ “รากฟนเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” แดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อพระราชทานแกผูสูงอายุ ใหมีโอกาสรับการฝงรากฟนเทียม
เพื่อยึดติดกับฟนเทียม โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โดยใหบริการ
ผู  สู ง อายุ ที่ ใ ส ฟ  น ปลอมทั้ ง ปาก และมี ป  ญ หาเรื่ อ งการละลายตั ว ของกระดู ก ขากรรไกร
จํานวน ๑๐,๐๐๐ ราย เพื่อทําการฝงรากฟนเทียมจํานวน ๒ ราก ลงในสันกระดูกสวนหนา
ของขากรรไกร ตําแหนงของฟนเขี้ยวลางทั้ง ๒ ขาง เพื่อใหใชงานไดดีทั้งการพูดและการบด
เคี้ยวอาหาร สงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

โครงการพั ฒ นาข อ เข า ขาเที ย มแบบสี่ จุ ด หมุ น และส ว นประกอบแกนใน
เชิงพาณิชยเพื่อการทดสอบการใชงานทางการแพทยในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ในปจจุบันมีผูพิการแขนขาขาดเปนจํานวนมาก จากรายงานการสํารวจคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวามีผูพิการมือแขนขาขาด/ดวนทั้งหมด
๕๐,๘๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๔.๖ ของผูพิการทั้งหมด หากรวมผูที่มีนิ้วมือขาด/ดวนดวย
จะเพิ่มเปน ๑๐๐,๕๐๕ คน (รอยละ ๙.๑ ของผูพิการทั้งหมด) และหากรวมผูที่มีนิ้วเทาขาด/
ดวนดวยจะเพิ่มเปน ๑๒๒,๐๔๒ คน (รอยละ ๑๑.๑ ของผูพิการทั้งหมด)

๑๑๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
ความพิการเกิดแตกําเนิด หรือเกิดจากอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บตางๆ ซึ่งการฟนฟู
สมรรถภาพจะชวยใหผูพิการสามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น ดํารงตนอยูในสังคมได และ
ยังสามารถทําประโยชนตอสังคมได
การผลิตขาเทียมในประเทศไทยยังตองพึ่งพาการนําเขาวัสดุจากตางประเทศ ซึ่งมี
ราคาสูง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ จึงรวมกับบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด และศูนยสิรินธรเพื่อ
การฟ  น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย แ ห ง ชาติ พั ฒ นาขาเที ย มประสิ ท ธิ ภ าพสู ง โดยใช
เทคโนโลยี แ ละวั ส ดุ ใ นประเทศ ด ว ยการวิ จั ย และพั ฒ นาสร า งข อ เข า ขาเที ย มแบบสี่
จุดหมุน และสวนประกอบแกนในไมรวมฝาเทาขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ในการขึ้นรูป ใชวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน รวมทั้งมีระบบล็อคขอเขาเพื่อปองกันการพับงอ
ของขอเขา ซึ่งจะเปนอันตรายตอคนพิการ เชน การหกลม การติดล็อคของขอเขาขาเทียม
ขอเขาขาเทียมแบบสี่จุดหมุนที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น ผาน
การรับรองจากแพทย และการทดสอบทางวิศวกรรมดวยมาตรฐานการทดสอบของ ISO
10328 และมีการทดสอบโดยผูพิการขาขาดเหนือเขาใชงานจริงแลว
ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
จะปรับปรุงขอเขาขาเทียมใหมีคุณสมบัติดีขึ้น และรวมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศทดสอบใช
งานทางการแพทย รวมทั้งใหการฝกอบรมเจาหนาที่กายอุปกรณ ใหสามารถประกอบและ
แกไขใหกับคนพิการ และติดตามผลการใชตอไป

๑๑๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
เครื่อง CPM เขาสําหรับกายภาพบําบัด

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นําผูบริหารระดับสูงของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เฝาทูลละออง
พระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๔
และนอมเกลาฯ ถวายเครื่องตนแบบสําหรับกายภาพบําบัดขอเขา (Continuous Passive
Motion - CPM) หลังการผาตัดซึ่งชวยในการเคลื่อนไหวของขอเขาและลดการเกิดพังผืด
และการยึดติดบริเวณขอเขา เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เครื่อง CPM เขาสําหรับกายภาพบําบัด เปนผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
มีสวนประกอบหลักคือ สวนรองรับนอง สวนรองรับตนขา และสวนขับเคลื่อน การบําบัด
ทําโดยนําผูปวยจัดใหอยูในทานอน และวางสวนขาที่ตองการบําบัดลงบนสวนรองรับนอง
และสวนรองรับตนขาของเครื่อง หลังจากนั้นสวนขับเคลื่อนจะเลื่อนสวนนองและตนขาใหเกิด
การงอและยืดออกในชวงองศาที่กําหนดอยางชาๆ โดยเครื่อง CPM เขาสําหรับกายภาพบําบัด
ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สามารถปรั บ ช ว งการงอของข อ เข า ได
ตั้งแต -๑๐ ถึง ๑๒๐ องศา และปรับความเร็วในการเคลื่อนไหวได ๓๐ องศาตอนาที
ถึง ๑๕๐ องศาตอนาที ดวยลักษณะการเคลื่อนไหวของขอเขาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง
ในองศาที่ถูกตอง จึงชวยลดการยึดติดกันระหวางมัดกลามเนื้อหรือการเกิดพังผืดลดนอยลง
เพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของขอเขาใหไดมุมกวางขึ้น

เครื่อง CPM เขาสําหรับกายภาพบําบัด

๑๑๙
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สาธิตการใชงาน

ปจจุบันเครื่อง CPM เขาสําหรับกายภาพบําบัด ตองนําเขาจากตางประเทศ ทําให
มีราคาแพง มีการนําไปใชงานเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ หรือโรงพยาบาลที่มีความ
พรอมดานงบประมาณ สงผลใหการบริการดานกายภาพบําบัดทําไดไมทั่วถึง ประกอบกับ
การทํ า กายภาพบํ า บั ด ต อ งทํ า อย า งต อ เนื่ อ งและสมํ่ า เสมอ ทํ า ให ผู  ป  ว ยต อ งสู ญ เสี ย
คาใชจายและเวลาในการมาบําบัดรักษามาก เครื่อง CPM เขาสําหรับกายภาพบําบัดที่
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนา และไดยื่นจดสิทธิบัตรแลว จึงเปนทางเลือกใหม
โดยเปนเทคโนโลยีของไทยที่มีตนทุนตํ่ากวาการนําเขา แตมีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน
จึงชวยเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการกายภาพบําบัดชั้นสูงสําหรับผูปวยที่มีฐานะยากจน และ
เปนการสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการแพทยในประเทศ นอกจากนั้น ยังสามารถ
ขยายผลสูการประยุกตใชในการทํากายภาพบําบัดสําหรับสวนอื่นๆ ของรางกาย เชน ไหล นิ้ว
มือ และขอเทา ไดดวย

โครงการสรางเครื่องอัลตราโซนิกสกายภาพบําบัดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย นอมเกลาฯ ถวายเครื่องอัลตราโซนิกสกายภาพบําบัด จํานวน ๘๙ เครื่อง แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อพระราชทานแกโรงพยาบาลหรือสถานบําบัดชุมชนที่อยู
หางไกลตามพระราชประสงค

๑๒๐
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กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัลตราโซนิกส
กายภาพบําบัดมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ และโดยพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหเหมาะสมกับการใชงานกายภาพบําบัดทั่วไป เนื่องจากเครื่องอัลตราโซนิกสกายภาพบําบัด
เปนเครื่องมือพื้นฐานสําหรับนักกายภาพบําบัดในการใชนวดกลามเนื้อ เพื่อบรรเทาอาการ
เจ็บปวด และกระตุนใหกลามเนื้อที่เสื่อมสภาพ จากการเคลื่อนไหวในทาที่ซํ้าๆ เปนเวลานาน
หรื อ ผู  ป  ว ยจากการผ า ตั ด ที่ มี อ าการยึ ด ของเส น เอ็ น ให ส ามารถทํ า งานได ดี ขึ้ น รวมทั้ ง
มีประสิทธิภาพสูงในการนวดใบหนาและคลายกลามเนื้อ เหมาะอยางยิ่งสําหรับใชในสถาน
เสริมความงามหรือโรงพยาบาล
เครื่องอัลตราโซนิกสกายภาพบําบัดทํางานโดยการสงคลื่นอัลตราซาวดที่มีความถี่สูง
ประมาณ ๑ เมกกะเฮิรต ความเขมของคลื่นสูงสุด ๑.๕ วัตตตอตารางเซนติเมตร ผาน
ผิวหนังไปยังกลามเนื้อ สงผลใหของเหลวภายในเซลลเกิดการหมุนเวียนดีขึ้น บรรเทาอาการ
เจ็บปวดของผูปวย และทําใหกลามเนื้อที่มีอาการอักเสบกลับคืนสูสภาพปกติไดรวดเร็วขึ้น
เครื่องอัลตราโซนิกสกายภาพบําบัดที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น
มีระบบควบคุมการทํางาน ไดแก การตัง้ เวลาการสงคลืน่ รูปแบบการสงคลืน่ ทีเ่ ปนแบบตอเนือ่ ง
และแบบชวง มีระบบควบคุมกําลังหรือความแรงของคลื่น เพื่อสามารถปรับใหเหมาะสม
สําหรับการใชงานในสวนตางๆของรางกายได
นอกจากนั้น เครื่องอัลตราโซนิกสกายภาพบําบัดของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ยังมีราคาตํ่ากวาเครื่องที่นําเขาจากตางประเทศถึง ๖ เทา โดยเครื่องนี้ไดผาน
การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 601 - 1:1988 รวมกับโรงเรียนกายภาพบําบัด ศิริราช
พยาบาล ทําการทดสอบประสิทธิผลการใชงานในผูปวยเปนระยะเวลา ๑ ป จึงทําใหไดรับ
อนุญาตการผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบรอยแลว
ขณะนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหกับ
ผูประกอบการชาวไทยผลิตเพื่อจําหนายในเชิงพาณิชยแลวทั้งในประเทศและตางประเทศ

เครื่องอัลตราโซนิกสกายภาพบําบัด
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สมุนไพร

สมุนไพรคือ พืช สัตว หรือแรธาตุ ที่ใชเปนอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสําอาง
ในอดีตเมื่อประมาณ ๓๐-๔๐ ปกอนขึ้นไป คนทั่วไปจะรูจักสมุนไพรในเรื่องการใชประโยชน
ในแพทยแผนไทยหรือแผนโบราณเทานั้น ทําใหคนสวนใหญขาดความนิยมในการใชสมุนไพร
และการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสมุนไพรขาดความตอเนื่องกับสิ่งที่คนยุคโบราณคนควาไว
อยางไรก็ดี ผูที่เกี่ยวของหลายฝายในปจจุบันตางก็ใหความสนใจกับการใชสมุนไพร
ในชี วิ ต สมั ย ใหม เ พิ่ ม ขึ้ น เป น อย า งมาก ทํ า ให นั ก วิ ท ยาศาสตร นั ก เภสั ช ศาสตร และ
แพทย แ ผนป จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หาทางใช ป ระโยชน จ ากสารในพื ช สั ต ว
หรื อ แร ธ าตุ โดยมี ก ารรื้ อ ฟ  น ภู มิ ป  ญ ญาสมั ย โบราณกลั บ มาศึ ก ษาทบทวน และใช
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ทั้ ง ในทางเภสั ช วิ ท ยาและทางคลี นิ ค รวมทั้ ง ทางอุ ต สาหกรรมและ
วิทยาศาสตรที่กาวหนา เพื่อวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูและผลิตภัณฑสมัยใหม จึงเริ่ม
มีการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวันอยางกวางขวาง เกิดเปนศาสตรความรู การคาและบริการ
และอุตสาหกรรมสมัยใหมที่มีความเกี่ยวของกับสมุนไพร ทําใหกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพร
กลายเปนภาคการผลิตสําคัญทางเศรษฐกิจ มีการผลิต สงออก และนําเขาสมุนไพรประเภท
ตางๆ อยางกวางขวาง สวนในทางสาธารณสุข ภาครัฐไดมีการยอมรับการใชสมุนไพร
ในการแพทยสมัยใหม โดยแตงตั้งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดวย
แมวาเรื่องการใชประโยชนจากสมุนไพรจะเปนเรื่องใหมสําหรับหนวยงานหลายแหง
แตการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรกลับเปนเรื่องที่มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มตนมาตั้งแตชวง
เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริ จัดตั้งมูลนิธิโครงการ
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หลวงในป พ.ศ. ๒๕๑๒ แลว โดยในระยะแรกเปนการรวบรวมภูมิปญญาพื้นบานตามความ
สนใจของเจาหนาที่ทั้งในเรื่องอาหาร ยา และพิธีกรรมของชนเผา ตอมาจึงมีการศึกษาวิจัย
อยางเปนระบบเกี่ยวกับพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูงและในพื้นที่โครงการหลวง และสามารถ
รวบรวมพันธุไมตางๆ ไวไดมากขึ้น
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนมา โครงการหลวงไดนําเมล็ดพันธุสมุนไพรตางประเทศ เชน
คาโมมายด ออริกาโน มินท โรสแมรี่ เบซิล ลาเวนเดอร ทามย เจอราเนี่ยม และเสจเขามา
ทดลองปลูก โดยมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มจํานวนกลาใหไดมากพอสําหรับปลูกอยาง
เปนการคา ปลูกเพื่อจําหนายใหกับภัตตาคารอาหารตะวันตก อีกดานหนึ่งเริ่มมีการทดสอบ
เรื่องการแปรรูป การสกัดนํ้ามันหอมระเหย และอบแหง
ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๘ โครงการหลวงไดเริ่มศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรทองถิ่นอยางเต็ม
รูปแบบ โดยมีการศึกษาสัณฐานวิทยา อุปนิสัยของพืชและเก็บรวบรวมไวเปนฐานขอมูล
รวมทั้งเก็บตัวอยางพืชมาเพาะปลูกไวที่ศูนย/สถานีเพื่ออนุรักษเชื้อพันธุ และเผยแพร
องคความรู เกิดเปนประโยชนทั้งในดานการสืบทอดตํารับยาสมุนไพรของชุมชนที่มีการใช
ประโยชนมาแตโบราณและกําลังจะสูญหายไป และการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ จากสมุนไพร
พื้นที่สูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหาร ยา เครื่องสําอาง และสารควบคุมศัตรูพืช จากพืชพื้นถิ่น
ที่มีศักยภาพ เชน เจียวกูหลาน ตะไครตน การบูร มะแขวน และวานนํ้า ที่มีการตรวจสอบ
ฤทธิ์ทางยา การสกัดสารออกฤทธิ์ การเพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ในชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๔๕ มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มมีผลิตภัณฑสมุนไพรออกจําหนาย
โดยในป จ จุ บั น มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม ากกว า ๕๐ ชนิ ด เช น นํ้ า มั น หอมระเหยที่ นํ า ไปใช ใ น
สุคนธบําบัดในสปา ผลิตภัณฑยา เชน ใชรักษาโรคไวรัส สเปรยคารโมมายดเพื่อลดการ
อักเสบและกลิ่นปาก ลูกอมสมุนไพรที่มีสารแอนติออกซิแดนท สารสกัดจากโรสแมรี่ใชแก
ปญหากลิ่นหืนของผลิตภัณฑที่มีไขมันคอนขางสูง หรือใชเปนครีมหนาขาว ซึ่งในอนาคตยังมี
ความจําเปนตองศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการใหไดมาตรฐาน
สากล สามารถรองรับการแขงขันในระบบเศรษฐกิจโลก
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คุณคาทางโภชนเภสัชของชาจากพืชปาในโครงการหลวง

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ทําการวิจัยพืชปาในเขตสถานีเกษตรหลวง
ดอยอางขาง สําหรับเปนชาสมุนไพรจากพืชปาที่มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ โดยศึกษา
ผลของกระบวนการผลิตชาตอปริมาณโพลีฟนอล (Pholyphenols) สารประกอบคาทิชิน
(Catechin) และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ (Antioxydant) ของสารสกัด
ชาสมุนไพร ๔ ชนิด ไดแก
(๑) อัญจาริกา [Angelica acutiloba (Siebold &Zucc.) Kitagawa]
(๒) เบ็ญจขัณฑ [Gynostemma pentaphyllum (Thunb.ex Murray) Makino]
(๓) ปูเฒาลืมไมเทา (Aspidistra sp)
(๔) กอหยุม [Castanopsis argyrophylla King ex Hook. f.]
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สารโพลีฟนอลและคาทิชินมีคุณสมบัติในการลดโอกาสเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร
การเกิดเนื้องอก การเกิดออกซิเดชั่น ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ยับยั้งความดันโลหิตสูง
ยับยั้งนํ้าตาลในเลือด ฆาแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดได พืชสมุนไพรหลายอยางที่มีสาร
โพลีฟนอลและคาทิชินจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับเสริมสุขภาพและ
ความงามได แตยังตองมีการศึกษาวิเคราะหทางโภชนเภสัชตอไป ชาสมุนไพรจากพืชปาจึงมี
ศักยภาพในการเปนผลิตภัณฑสุขภาพแบบใหมที่สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับชาวบานบริเวณ
รอบพื้นที่โครงการหลวงได โดยปจจุบันอยูระหวางศึกษาและจําแนกชนิดสารในชาอยาง
ละเอียดเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงการตอไป

องคความรูเ รือ่ งพืชปาทีช่ าวเขาใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย (ระยะที่ ๓)

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ไดรวบรวมรายชื่อพืชตางๆ ที่ชาวเขา
ใชประโยชนจากสถานีทดลองเกษตรหลวง และศูนยพัฒนาโครงการหลวง รวม ๓๖ แหง
ไดขอมูลพืชปาทั้งสิ้น ๑๒๒ ชนิด โดยมีการตรวจสอบ เก็บขอมูล รายละเอียดของพืช ไดแก
ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อทองถิ่น ลักษณะพืช การขยายพันธุ ถิ่นที่พบ การใชประโยชนโดยชาวเขา
การใชประโยชนโดยชาวบานพื้นลาง และการใชประโยชนโดยชาวบานในตางประเทศ
นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ เชน ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สารในพืช
เปนตน เพื่อจัดพิมพเปนหนังสือเผยแพรสําหรับการสืบคนและอางอิง ทั้งในวงการอนุรักษ
และการวิจัยเพื่อใชประโยชนตอไป

หนังสือองคความรูเรื่องพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย
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อุทยานสมุนไพรพุทธมณฑล

ใน พ.ศ. ๒๕๒๖ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดรับการรองขอจากกรมการศาสนาใหจัดสรางอุทยาน
สมุนไพรพุทธมณฑลขึ้น โดยกําหนดพื้นที่สวนหนึ่งในบริเวณพุทธมณฑลใหเปนแหลงปลูกพืช
สมุนไพรโดยเฉพาะเพื่อใชประโยชนในหมูสงฆและประชาชนผูสนใจ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเริ่มดําเนินการใน พ.ศ. ๒๕๒๗ และโครงการนี้
ได รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น โครงการเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ และพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษก ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ พืชสมุนไพรที่ปลูกโดยในอุทยานสมุนไพรพุทธมณฑล ไดมี
การปลูกพืชตามกลุมอาการของโรคและสรรพคุณทางยา ๒๐ กลุม ไดแก
(๑) สมุนไพรแกโรคมะเร็ง
(๒) พืชหอมตางๆ
(๓) ยาถาย
(๔) ยาถายพยาธิ
(๕) ยาแกไข ลดความรอน
(๖) ยาขับปสสาวะ
(๗) ยาแกอักเสบปวดบวม
(๘) ยาแกบิด ทองเดิน ปวดทอง
(๙) ยาเจริญอาหาร
(๑๐) ยาบํารุงหัวใจ และยาแกออนเพลียบํารุงกําลัง
(๑๑) พืชถอนพิษตางๆ
(๑๒) สมุนไพรพิกัดและเบ็ดเตล็ด
(๑๓) ยาแกโรคผิวหนัง
(๑๔) ยาแกโรคเรื้อน
(๑๕) ยาขับเสมหะแกไอ
(๑๖) ยาบํารุงเลือดและยาสําหรับสตรี
((๑๗)
๑๗) ยาแก
ยาแกริดสีดวง
((๑๘)
๑๘๘) ยาบํ
ยาบาํ รุุงปอด
ปอด
((๑๙)
๑ ) ยาระงั
ย ับปประสาท
ระสาท นอ
อ หลับ
นอนไม
((๒๐)
๒๐) แปลงเพาะสมุ
แปลงเเพาะสสมมุนไไพร
พร
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาพลังงาน
เนื่ อ งจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม โดยใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหเหลือถึงคนรุน
หลัง ทําใหทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทุมเทศึกษาวิจัยการใชพลังงานเหมาะสม โดยพยายามนํา
ทรัพยากรที่มีอยูแลวในประเทศมาพัฒนาเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศ พรอมทั้ง
นําทรัพยากรที่ใชแลวมาสรางประโยชน
พระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถือเปน
ทิศทางดานพลังงานไมเพียงแตของประเทศเทานั้น แตยังเปนทิศทางอนาคตของมนุษยชาติ
เนื่องจากพระองคทานทรงพระราชทานแนวทางในการศึกษาใชประโยชนจากพลังงานทาง
เลือกแหลงตางๆ ไมวาจะเปนพลังงานจากลม พลังงานจากดวงอาทิตย และพลังงานจากนํ้า
รวมทั้งพลังงานจากการนําวัสดุไรประโยชนกลับมาใชใหม เพื่อใชเปนทางเลือกทดแทน
เชื้อเพลิงปโตรเลียมมากวา ๓๐ ป ตั้งแตเมื่อนํ้ามันยังมีราคาถูก จนถึงปจจุบันเมื่อโลก
เริ่มขาดแคลนนํ้ามัน ทําใหผลิตภัณฑปโตรเลียมมีราคาแพง ขึ้นอยูกับกลไกการควบคุมของ
ตางชาติ
แนวพระราชดําริเรื่องการพัฒนาพลังงานนั้น ลวนมาจากพระวิริยะอุตสาหะในการ
ศึกษาคนควาดวยพระองคเอง รวมทั้งจากการหารือกับผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ซึ่งพระองค
ไดทรงนําแนวคิดและความรูมาทดลองเปนโครงการพลังงานจํานวนมากในสวนจิตรลดา เชน
การผลิตกาซชีวภาพที่ทรงทดลองมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนเรื่องของการนําของเสียจาก
การเกษตรกลับมาใชใหมเปนพลังงาน โดยผลิตกาซจากมูลโคไดประมาณวันละ ๒ ลูกบาศกเมตร
ในชั้นตนใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม ทําความสะอาดเครื่องรีดนม ตมนํ้าเพื่อผสมอาหาร
สําหรับลูกโค และนํากากตะกอนมาเปนปุยใสตนไม
ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงศึกษาแนวทางทีจ่ ะพัฒนาระบบผลิตกาซชีวภาพ
ขนาดใหญ เพื่อใชกับโรงงานหรือฟารมเลี้ยงสัตวระดับอุตสาหกรรม จึงทรงมีพระราชดําริ
ใหทดลองที่สถานีวิจัยทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยสถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดสรางระบบกาซชีวภาพแบบปลั๊กโฟลวขนาด
๑๗๐ ลูกบาศกเมตรถวาย และไดนําความสําเร็จของการทดลองไปขยายผลเพื่อกอสราง
ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นที่ศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหงชาติ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และที่คณะสัตวบาล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ทําใหปจจุบันมีผูประกอบการใหความสนใจนําระบบผลิตกาซชีวภาพขนาดใหญ
ไปใชในฟารมสุกรทั่วประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากพระราชดําริเกี่ยวกับพลังงานจากมูลสัตวนี้
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เอทานอล
เอทานอล (ethanol) หรือเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) เปนเชื้อเพลิงเหลวที่ได
จากการยอยสลายแปงและนํ้าตาลดวยเอนไซม ผลิตจากพืชหลายประเภท เชน ธัญพืช พืช
นํ้าตาล และเสนใย สามารถใชในอุตสาหกรรมหลายดาน เชน สี การแพทย เครื่องสําอาง
รวมทั้งนําไปกลั่นใหมีความบริสุทธสูงเพื่อเติมผสมกับนํ้ามันเบนซิน หรือที่เรียกวานํ้ามัน
แกสโซฮอลล ซึ่งปจจุบันมีการใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตอยางกวางขวาง
การทดลองผลิ ต เอทานอลในโครงการส ว นพระองค ส วนจิ ต รลดาเริ่ ม ตั้ ง แต เ มื่ อ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยมโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา และมีพระราชดํารัสใหศึกษาตนทุนการผลิตแอลกอฮอลจากออย
เพื่อเปนการเตรียมการรับปญหานํ้ามันขาดแคลนหรือราคาออยตกตํ่า โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานเงินทุนเพื่อใชในการวิจัย รวมทั้งการจัดสรางอาคารและอุปกรณ
ตางๆ ในขั้นตน
การศึกษาวิจัยของโครงการสวนพระองคเริ่มตนอยางเปนขั้นตอน ดวยการทดลอง
ปลูกออยหลายพันธุ เพื่อคัดเลือกพันธุที่ดีที่สุดมาทําแอลกอฮอล และมีการกอสรางเครื่อง
หีบออย ถังหมัก หอกลั่น โดยเริ่มเดินเครื่องผลิตใน พ.ศ. ๒๕๒๙ และเมื่อมีวัตถุดิบไมพอ
ก็ทดลองใชกากนํ้าตาลดวย โดยแอลกอฮอลที่ผลิตไดในชวงแรกนําไปทํานํ้าสมสายชูและ
แอลกอฮอลแข็งสําหรับอุนอาหาร
ตอมามีการปรับปรุงเทคนิคการกลั่น ทําใหสามารถผลิตแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ
๙๕ แตยังไมสามารถนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซินได เนื่องจากมีนํ้าผสมอยู ตองนําไปกลั่นแยก
นํ้าเพื่อใหไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ ๙๙.๕ จึงตองปรับปรุงใหมีกระบวนการแยกนํ้ากอน
จึงประสบผลสําเร็จตามพระราชประสงค และใน พ.ศ. ๒๕๓๗ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
ขยายกําลังการผลิตเอทานอลใหเพียงพอสําหรับผสมนํ้ามันเบนซิน ๙๑ ในอัตราสวน ๑ : ๙
ไดเปนนํ้ามันแกสโซฮอลล เติมใหกับรถยนตทุกคันของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
ในนํ้ามันปโตรเลียมซึ่งเปนสารไฮโดรคารบอน จะมีสารที่เผาไหมไมหมดเหลืออยู
จากการเผาไหม อาทิ คารบอนมอนนอกไซดซึ่งเปนมลภาวะ แตในแกสโซฮอลล แมจะมี
สัดสวนของเอทานอลเพียงรอยละ ๑๐ ก็สามารถลดมลภาวะไดมาก เนื่องจากในเอทานอล
มีออกซิเจนเปนสวนประกอบ ทําใหชวยในการเผาไหมใหสมบูรณ รวมทั้งเปนสารเพิ่มคา
ออกเทนดวย
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โครงการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอลของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

ในการผลิตเอทานอลของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดานัน้ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย มีโอกาส
ถวายงานในการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอล โดยเริ่มจากการคัดเลือกพันธุยีสตสําหรับหมัก
แอลกอฮอลรวม ๘ สายพันธุ และทดลองควบคุมปจจัยอื่นๆ ในการหมัก เชน อุณหภูมิ pH
และความเขมขนของกากนํ้าตาล เพื่อใหไดสายพันธุยีสตที่ดีที่สุด และกระบวนการหมักที่
เหมาะสมที่สุด โดยมีสารเจือปนไมมาก
หลังจากนั้น จึงทําการพัฒนาเทคนิคการกําจัดสารเจือปนตางๆ ดวยวิธีการทางเคมี
ทั้งการใชผงคารบอน แผนดูดซับ ซิลิกาเจล และซีโอไลท รวมทั้งการปรับปรุงหอกลั่นและ
กระบวนการกลั่น โดยติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม และในระหวางที่ทําการปรับปรุงกระบวนการ
กลั่นอยูนั้น ยังไดทดลองนําแอลกอฮอลรอยละ ๙๕ ของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
ไปกลัน่ ทีโ่ รงงานตนแบบของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อทดสอบหลักการกลั่น
จนไดแอลกอฮอลบริสุทธิ์รอยละ ๙๙.๕ สําหรับผสมกับนํ้ามันเบนซินเพื่อเปนแกสโซฮอลเปน
ผลสําเร็จ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฯ ตอนรับผูเยี่ยมชมงานจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๑๓๐

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

โรงงานตนแบบผลิตแอลกอฮอลหรือเอทานอลไรนํ้าแหงแรกของประเทศไทย

เพื่ อ สร า งองค ค วามรู  แ ละความชํ า นาญของนั ก วิ ท ยาศาสตร ไ ทยในการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพแอลกอฮอลใหมีความบริสุทธิ์สูงพอที่จะผสมกับนํ้ามันเบนซินเปนแกสโซฮอลได
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย จึงรวมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมการหมักแหงประเทศญี่ปุน จัดสรางโรงงาน
ตนแบบผลิตแอลกอฮอลหรือเอทานอลไรนํ้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยกอสรางแลวเสร็จ
ใน พ.ศ. ๒๕๒๖
โรงงานดังกลาว นับเปนโรงงานแหงแรกและใหญที่สุดของประเทศไทย ที่มีกําลัง
การผลิตเอทานอลไรนํ้า ๑,๕๐๐ ลิตรตอวัน โดยมีเครื่องจักรอุปกรณที่พัฒนาขึ้นเปนพิเศษ
สําหรับใชในการผลิตแอลกอฮอลหรือเอทานอลจากวัสดุการเกษตร ดวยกระบวนการผลิต
ที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานในเครือขายที่
เกี่ยวของ ไดใชประโยชนจากโรงงานแหงนี้ในการศึกษาวิจัยและฝกอบรมบุคลากรมาจนถึง
ปจจุบัน ในเรื่องตางๆ ไดแก
(๑) การใชเอทานอลไรนํ้าเปนเชื้อเพลิง
(๒) การทดลองตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ แ ก ส โซฮอล จ ากวั ต ถุ ดิ บ มั น สํ า ปะหลั ง สด
มันสําปะหลังเสนและนํ้าเบียรที่หมดอายุ
(๓) การตั้งโรงงานผลิตเอทานอลในประเทศไทย โดยศึกษาครอบคลุมถึงวัตถุดิบ
สถานที่ตั้งโรงงาน ความเปนไปไดทางเทคนิค รูปแบบโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ การ
บริหารโรงงาน การนําผลพลอยไดมาใชประโยชน ผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
แวดลอม

๑๓๑

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

นายธีรภัทร ศรีนรคุตร

ผูเชี่ยวชาญวิจัย (หัวหนาโครงการพัฒนาคุณภาพแอลกอฮอลของโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทําไมจึงสนใจทํางานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก

“เหตุจากวิกฤตพลังงานโลก โดยเฉพาะนํ้ามันดิบ มีราคาแพงและปริมาณที่จํากัด
ประกอบทั้งประเทศไทยตองนําเขากวารอยละ ๙๐ สงผลกระทบตอความเปนอยูของ
ประชาชนและการเจริญเติบโตของประเทศอยางมาก ปญหาการขาดเสถียรภาพดานพลังงาน
ของประเทศ รวมถึงปญหาสิ่งแวดลอมเนื่องจากการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากการใช
พลังงานฟอสซิล ที่กอใหเกิดภัยพิบัติในปจจุบนั เชน พายุ นํ้าทวม โรคระบาด เปนตน ทําใหผม
สนใจการพัฒนาพลังงานทางเลือก และคิดวาจะเปนทางออกของปญหาขางตน โดยมองไปที่
เชือ้ เพลิงเอทานอล เพราะสามารถผลิตจากวัตถุดบิ ทีเ่ ปนผลิตผลและของเหลือใช หรือเหลือทิง้
ทางการเกษตร เหมาะสมกับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรม เอทานอลที่ผลิตได
สามารถนําไปผสมกับนํ้ามันเบนซิน เปนนํ้ามันแกสโซฮอลใชในรถยนต หรือจะใชโดยตรง
แตตองมีการปรับแตงเครื่องยนต นอกจากนั้น การนําผลิตผลและของเหลือใช หรือเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรมาผลิตเปนเชื้อเพลิงเอทานอลสามารถชวยแกปญหาราคาผลผลิตการเกษตร
ที่ตกตํ่า ชวยใหเกษตรกรซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศมีความเปนอยูที่ดีขึ้น”

เลาถึงความเปนมาของโครงการนี้โดยสรุป

“เนื่องจากเอทิลแอลกอฮอล หรือเอทานอล ที่ผลิตจากโรงแอลกอฮอลของโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา มีคุณภาพไมเหมาะสมตอการนําไปผลิตเครื่องสําอางจําหนายเปน
รายไดของโครงการฯ และไมเหมาะจะนําไปผสมเปนแกสโซฮอลเพื่อใชกับยานพาหนะของ
โครงการฯ จึงไดเสนอเปนโครงการวิจัยปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล และการนําแอลกอฮอล
ของโครงการฯ ไปกลั่นตอใหเปนเอทานอลไรนํ้า ซึ่งมีความเขมขนแอลกอฮอลไมตํ่ากวา
ร อยละ ๙๙.๕ โดยปริ มาตร โดยใช โรงงานต นแบบของสถาบั นวิ จั ยวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

๑๓๒

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
ในชวงที่ผานมาโครงการนี้มีผลการดําเนินการอยางไร ประสบความสําเร็จ
อยางไร

“โครงการประสบความสําเร็จอยางดี และทําใหผูวิจัยไดเรียนรูในหลายๆ ดาน ไดแก
(๑) ไดทราบปจจัยที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑเอทิลแอลกอฮอลที่มีสิ่งเจือปนตํ่า
ปจจัยดังกลาวไดแก สายพันธุยีสต ความเขมขนของกากนํ้าตาล ปริมาณอาหารเสริม ความ
เปนกรดดาง และอุณหภูมิ
(๒) ไดทราบวิธีทางเคมีที่ใชในการกําจัด fusel oils ในแอลกอฮอล
(๓) ไดปรับปรุงหอกลั่นของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา เพื่อนําไปใชกําจัด
สิ่งเจือปนในนํ้าหมักแอลกอฮอล ดวยการติดตั้งอุปกรณตางๆ และทําระบบทอ/ระบบรีฟลักซ
ของหอกลั่น”

นอกจากการดําเนินโครงการนี้แลว เทคโนโลยีดานพลังงานทางเลือกของ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จะพัฒนาไปในทิศทางใด สามารถนําไปขยายผลตอ
ไดอยางไร

“เทคโนโลยีดานพลังงานทางเลือกของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ โดยเฉพาะพลังงาน
ชีวภาพทั้งเอทานอลและไบโอดีเซล ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฯ เปนเจาภาพหลักในการ
พัฒนาเรื่องนี้มาตั้งแตตน ควรจะเนนการนําไปใชในภาคขนสงเปนหลัก เพราะมีการใชใน
ปริมาณมาก การนําไปขยายผลตอสามารถทําไดโดยตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายและแนวทางการสนับสนุนและสงเสริมอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนตอไป”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนตนแบบในการทํางานของทานอยางไร

“พระองคทานทรงเปนบุคคลตนแบบของพสกนิกรชาวไทยและของคนทั้งโลก ดวยการ
ปฏิบัติภารกิจเพื่อสวนรวม พระองคทรงสนพระทัยในเรื่องการวิจัยเพื่อสรางเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหมๆ สําหรับนําไปใชในการแกปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ของประเทศ โดยมุงหวังใหเกิดความผาสุกแกพสกนิกรทั่วหลา พระองคทานทรงงาน
อยางหนักและตอเนื่องตลอดมาโดยมิเคยปริปากบนตอความเหนื่อยยากที่เกิดขึ้น แมจะมี
พระชนมายุสูงแลวแตก็ไมไดทรงยอทอ สมควรเปนแบบอยางที่ดียิ่งสําหรับคนไทยทุกคน
ในการปฏิบัติตาม”

๑๓๓

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

ไบโอดีเซล
นอกจากการผลิ ต เอทานอลเพื่ อ ทํ า เป น แก ส โซฮอล สํ า หรั บ เครื่ อ งยนต เ บนซิ น แล ว พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวยังทรงเล็งเห็นการณไกลเรื่องสถานการณการขาดแคลนพลังงานจากปโตรเลียม และราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกตํ่า จึงทรงมีพระราชดําริมาเปนเวลานาน ใหมีการเตรียมการจัดการปญหาโดยหาแหลงพลังงาน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาการใชปโตรเลียม
ไบโอดีเซลจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งโดยไบโอดีเซล คือนํ้ามันพืชหรือนํ้ามันสัตว รวมทั้งนํ้ามันที่ใชแลวจาก
การปรุงอาหาร มาทําปฏิกิริยาเคมีกับแอลกอฮอล เรียกวาสารเอสเตอร มีคุณสมบัติใกลเคียงนํ้ามันดีเซล และมี
ผลพลอยไดจากการผลิตเปนกลีเซอรอล ซึ่งใชในอุตสาหกรรมและเครื่องสําอางดวย
ในช ว งที่ โ ครงการส ว นพระองค ส วนจิ ต รลดาเริ่ ม ต น พั ฒ นาการผลิ ต เอทานอลนั้ น พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลดวย โดยใน พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สรางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมขนาดเล็กที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัด
กระบี่ และใน พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหสรางโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์ขนาดเล็กที่ศูนย
การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหกองงานสวนพระองคดําเนินการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตนํ้ามันปาลมสําหรับเครื่องยนตดีเซล โดยมีการใชกับเครื่องยนตดีเซลของกองงานสวนพระองค
วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๔๓ ไดผลวาการใชนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์รอยละ ๑๐๐
ไมสงผลกระทบในทางลบตอเครื่องยนตดีเซลที่มีปมและหัวฉีดนํ้ามันที่ผลิตงานละเอียด
จากผลสําเร็จดังกลาว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาใหนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองคยื่นจดสิทธิบัตร “การใชนํ้ามันปาลมบริสุทธิ์
เปนนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนตดีเซล” โดยในปนั้น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดอัญเชิญผลงานชิ้นนี้
ไปแสดงรวมกับผลงานทฤษฎีใหมและโครงการฝนหลวง ในนิทรรศการสิ่งประดิษฐนานาชาติ ณ กรุงบรัสเซลล
ประเทศเบลเยี่ยม โดยโครงการนํ้ามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากนํ้ามันปาลมไดรับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดี
เทิดพระเกียรติคุณพรอมถวยรางวัล ทําใหพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขจรขจายในนานาชาติ
อีกครั้งหนึ่ง

๑๓๔

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืช

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย รับสนองแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาไบโอดีเซล ทั้งในการผลิต
ระดับชุมชนเพื่อการลดคาใชจายและสงเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร และการผลิต
ระดับอุตสาหกรรม เพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม และแกปญหาการขาดดุลการคาจากการ
นําเขานํ้ามันดิบและนํ้ามันสําเร็จรูปจากตางประเทศ โดยมีผลงานสําคัญ ไดแก
(๑) เครื่องตนแบบ
(๑.๑) เครื่องตนแบบขนาด ๑๕๐ ลิตรตอวัน เปนเครื่องตนแบบชนิดตอ
เนื่อง สามารถเคลื่อนยายโดยติดตั้งบนรถบรรทุกหกลอ ภายใตโครงการการศึกษาออกแบบ
การจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลนํารองระดับชุมชน โดยการสนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๑.๒) เครื่องตนแบบขนาด ๑,๕๐๐ ลิตรตอวัน เปนเครื่องตนแบบชนิด
ตอเนื่อง ภายใตโครงการการศึกษาสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน โดยการ
สนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(๑.๓) เครื่องตนแบบขนาด ๒๐๐ ลิตรตอวัน เปนเครื่องตนแบบชนิดกะ
มีวิธีการทํางานที่ไมซับซอน งายตอการควบคุม เหมาะสมกับระดับชุมชน ภายใตโครงการ
โรงงานสาธิตผลิตไบโอดีเซลสําหรับชุมชนแบบครบวงจรเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้ง ณ อําเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี
(๒) งานวิ จั ย ไบโอดี เ ซลอื่ น ๆ โดยครอบคลุ ม ตั้ ง แต วั ต ถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต
การกําหนดมาตรฐาน การใชประโยชนจากผลพลอยไดของการผลิต และการบําบัดมลพิษ
จากการผลิต ไดแก

เครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซล

เครื่องตนแบบผลิตไบโอดีเซล

๑๓๕

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

ตัวอยางไบโอดีเซลและนํ้ามันจากพืช

ผลผลิตปาลม

(๒.๑) การวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากนํ้ า มั น พื ช เพื่ อ ใช เ ป น
สารเติมแตงเพิ่มคุณสมบัติในการหลอลื่น ในนํ้ามันดีเซลกํามะถันตํ่า เปนความรวมมือ
ระหว า งวิ ท ยาลั ย ป โ ตรเลี ย ม จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(๒.๒) โครงการการสร า งมาตรฐานและพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พิ่ ม คุ ณ ภาพ
ของเชื้อเพลิงไบโอดีเซล เปนความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย และ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
(AIST) ประเทศญี่ปุน
(๒.๓) การวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบประเภทตางๆ เชน
กรดไขมันปาลม (PFAD) สบูดํา และนํ้ามันพืชใชแลว
(๒.๔) การวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากผลพลอยไดของกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล (กลีเซอรีน) ในรูปของการกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ และการใชเทคโนโลยี
ชีวภาพ
(๒.๕) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซล
(๒.๖) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลคาการผลิตไบโอดีเซลจาก
นํา้ มันปาลม

เซลลเชื้อเพลิง
พระราชดําริในเรื่องการพัฒนาพลังงานเพื่อทดแทนการใชปโตรเลียมเปนเรื่องที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมองปญหาของประเทศและของโลกในระยะยาว โดยทรง
มองเห็นทางออกของปญหาดวยการใชทรัพยากรในประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีโดย
คนไทยเอง เพื่อใหคนไทยพึ่งตนเองได ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม
เพื่อสนองแนวพระราชดําริเรื่องการพัฒนาพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจึงเห็นถึงความจําเปนในการมองตอไปในอนาคต ที่การผลิตพลังงานจากพืช
แสงแดด ลม ซึ่งมีการใชงานในปจจุบันอาจมีจํานวนและประสิทธิภาพไมพอกับความตองการ
เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและกิจกรรมการผลิต จึงจําเปนตองใชความรูทาง
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงในการหาแหลงพลังงานใหมๆ เพิ่มขึ้น ใหเกิดความมั่นคง
ทางพลังงานของประเทศ เซลลเชื้อเพลิงจึงเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหความสนใจศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศในการกาวสูการใช
พลังงานทดแทนแบบใหมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เซลลเชื้อเพลิง คือการทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี - ไฟฟา ระหวางออกซิเจนกับไฮโดรเจน
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิงไปเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง ไมตองผานการ
เผาไหม ทําใหไมกอมลภาวะทางอากาศ ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงกวาเครื่องยนตเผาไหมที่ใช
อยูในปจจุบัน เซลลเชื้อเพลิงมีหลายชนิด ที่นิยมใชคือเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน - ออกซิเจน
เพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาในเซลลแลว นอกจากจะไดรับพลังงาน ยังมีผลพลอยไดเปนนํ้า
บริสุทธิ์และความรอน ซึ่งสามารถนําไปใชตอได นอกจากนี้เซลลเชื้อเพลิงชนิดนี้ยังไมทําลาย
ชั้นบรรยากาศ เพราะไมกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด อยางไรก็ดี ปจจุบันเซลลเชื้อเพลิง
ยังมีราคาสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานจากแหลงอื่น จึงยังจําเปนตองมีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนตอไป กอนที่จะนํามาใชอยางกวางขวางเชนเดียว
กับนํ้ามันปโตรเลียม ถานหิน และกาซธรรมชาติได

โครงการหนวยตนแบบผลิตไฟฟาจากเซลลเชื้อเพลิง ๑-๓ กิโลวัตต สําหรับ
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กเพื่อนําไปใชในชุมชนที่หางไกลจากโรงไฟฟา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงมีโครงการวิจัยและพัฒนา
สรางตนแบบเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กจากเซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง โดยผลิต
ไฮโดรเจนจากกาซมีเทน ซึ่งไดมาจากกาซชีวภาพจากการหมัก และแปลงพลังงานเคมีเปน
พลังงานไฟฟาคือ โดยใหไดพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง ประกอบดวย

สวนประกอบตางๆ สําหรับการผลิตไฟฟา
จากเซลลเชื้อเพลิงโดยใชกาซชีวภาพ

เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง

๑๓๗
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(๑) เซลลเชื้อเพลิงแบบออกไซดของแข็ง (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC) ที่ใชใน
โครงการนี้ มีลักษณะเปนทอเซรามิกสอิเล็กโทรไลตเคลือบดวยชั้นของอาโนดดานในทอ
และคาโทดที่ดานนอกของทอ ซึ่งมีอุณหภูมิการทํางานที่สูงประมาณ ๘๕๐–๑,๐๐๐ องศา
เซลเซียส ออกแบบเพื่อใหสามารถผลิตกําลังไฟฟาไดขนาด ๑ กิโลวัตต ใชเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิงหลัก
(๒) ชุ ด บํ า บั ด ก า ซชี ว ภาพ เนื่ อ งจากก า ซชี ว ภาพที่ จ ะนํ า มาใช ใ นเซลล เ ชื้ อ เพลิ ง
มีกาซมีเทนและคารบอนไดออกไซด และไฮโดรเจนซัลไฟดปะปนอยู จึงมีผลตอกระแสไฟฟา
ที่ผลิตได จําเปนตองมีการบําบัดกาซชีวภาพใหเหมาะสมกอนนําไปใชงาน
(๓) ชุดปฏิรูปเชื้อเพลิงจากกาซชีวภาพ โดยกาซชีวภาพที่ผานการกําจัดสิ่งเจือปน
จะถูกนําเขาสูเตาเพื่อปฏิรูปเชื้อเพลิงไปเปนไฮโดรเจนและคารบอนมอนออกไซดที่อุณหภูมิสูง
สําหรับเปนกาซเชื้อเพลิง
(๔) ชุ ด ควบคุ ม และดึ ง กระแสไฟฟ า เป น อุ ป กรณ แ ปลงกระแสไฟฟ า จากเซลล
เชื้อเพลิง จากกระแสตรงเปนกระแสสลับ
(๕) ระบบควบคุม สําหรับแสดงผลและควบคุมการทํางาน เชน อุณหภูมิ ความดัน
อั ต ราการไหล แรงเคลื่ อ นไฟฟ า และกระแสไฟฟ า โดยมี ก ารบั น ทึ ก ค า เพื่ อ วิ เ คราะห
ในภายหลังดวย

ชุดบําบัดกาซชีวภาพ

ชุดปฏิรูปกาซมีเทนจากกาซชีวภาพ เปนกาซไฮโดรเจน
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนรู
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีแนวพระราชดําริวา การพัฒนาใหประชาชน
พึ่งตนเองได ประชาชนตองมีการศึกษาที่เหมาะสม โดยประชาชนนั้น หมายถึงทั้งเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่เปนผูใหญในวัยทํามาหากินและวัยชราดวย กลาวคือ ตองมีการ
ศึกษาตลอดชีพ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักวาปญหาเรื่องการขาดการศึกษามีความ
รายแรงมากในเขตชนบท เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาความยากจน การทําลายทรัพยากร
และปญหาความมั่นคงอื่นๆ ตอเนื่องกัน จึงทรงชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นกันดารในดาน
การศึกษามาโดยตลอด เชน ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เรียกวา โรงเรียน
รมเกลา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและกระจายการศึกษาใหแกบุตรธิดาของประชาชน
ใหมากที่สุด การสนับสนุนการศึกษานี้ มิไดทรงเจาะจงเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา
เทานั้น แตยังทรงคํานึงถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สําหรับแกปญหาใหนักเรียนธรรมดาที่
ประสงคจะศึกษาตอไดมีโอกาสเขาเรียนไดอยางทั่วถึงเทาที่จะทําไดอีกดวย
ทัง้ นี้ การพัฒนาการศึกษาในแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั มิไดเปน
เพี ย งการรํ่ า เรี ย นทางวิ ช าการ แต ท รงมี พ ระราชประสงค ใ ห นํ า ความรู  ไ ปประยุ ก ต ใ ช
เพื่ อ ประกอบอาชี พ และพั ฒ นาตนเอง จึ ง ทรงพระราชทานโอกาสทางการศึ ก ษาให กั บ
ผูใหญที่ไมสามารถเขาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนอื่นๆ ไดดวย เชน ทรงมีพระราชดําริ
ให มี ก ารศึ ก ษาลั ก ษณะเดี ย วกั บ สมั ย โบราณ ที่ ผู  ต  อ งการหาวิ ช าต อ งดั้ น ด น ไปหาพระ
อาจารย ซึ่งเปนพระดาบสมีสํานักอยูในปาแลวฝากฝงตัวเปนศิษย จึงทรงใหตั้งโรงเรียน
พระดาบส ใชสถานที่ของสํานักพระราชวัง รับสมัครผูเรียนไมจํากัดเพศ วัย วุฒิ ความรู
หรือฐานะ เปดสอนครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๑๙ มีผูเขาศึกษาจํานวน ๖ คน นักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบส มีความรูความสามารถประกอบอาชีพได ครูผูสอน
สวนมากเปนผูทรงคุณวุฒิ อาสาสมัคร โดยถือวาการสอนวิชาความรูใหศิษยเปนวิทยาทาน
ไมคิดคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น โรงเรียนนี้มีองคมนตรีและผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ เปนผูดําเนินการ
วิชาที่โรงเรียนเปดสอนครั้งแรก ไดแก วิชาซอมเครื่องไฟฟา วิทยุติดตั้งไฟฟา พรอมกับการ
เรียนการสอนนี้ ผูเรียนสามารถหารายไดในรูปสหกรณดวย
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นอกเหนือไปจากการจัดตั้งโรงเรียนแลว ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการจัดทํา
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนขึ้น สารานุกรมชุดนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากสารานุกรม
ชุดอื่นๆ คือเปนสารานุกรมอเนกประสงคที่บรรจุเรื่องราวตางๆ ที่เปนสาระไวครบทุกแขนงวิชา
โดยจัดแบงเนื้อหาของแตละเรื่องออกเปนระดับ เพื่อที่จะใหเยาวชนแตละรุน ตลอดจน
ผูใหญที่มีความสนใจ สามารถที่จะศึกษาคนควาหาความรู ไดตามความเหมาะสมของพื้นฐาน
ความรูของแตละคน
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษานั้นมีความเกี่ยวของอยางใกลชิด
กับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในทางหนึ่งทรงเนนในมีการถายทอดความรู
ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนําไปประยุกตพัฒนาการประกอบอาชีพ
และคุณภาพชีวิตใหเหมาะสม ในอีกทางหนึ่งทรงมีพระราชดําริใหใชความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาขยายโอกาสทางการศึกษาของผูขาด
โอกาส และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรูของนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเปนที่มา
ของการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล และการพัฒนาสื่อการศึกษาแบบใหมๆ ทําให
เกิดการนําสังคมไทยเขาสูสังคมแหงความรูได ดวยพระอัจฉริยภาพของพระองคทาน
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การสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
วิทยาศาสตรคือความรูที่มีรากฐานจากความเปนจริงตามธรรมชาติ เปนความรู
สามารถพิสูจนตรวจสอบได โดยวิทยาศาสตรไมไดหมายความถึงสาระทางวิชาการใน
ตําราหรือหองเรียน ซึ่งเปนเรื่องของนักวิชาการและนักศึกษาเทานั้น แตหมายถึงการนําไป
ปฏิบัติ และความตระหนัก ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตของทุกคน
การสร า งความตระหนั ก ด า นวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เป น หลั ก
พื้นฐานของการศึกษาและใชประโยชนจากวิทยาศาสตร และเปนพื้นฐานของการพัฒนาใน
ทุกสาขา ประกอบดวยการคิดอยางเปนเหตุเปนผลไมหลงงมงายในเรื่องที่พิสูจนไมได และมี
ความสนใจใครรูในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเมื่อเรียนรูแลว ก็ตองรูจักนําไปประยุกต
ใชกับชีวิตประจําวัน
การสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหกับประชาชน
ชาวไทย จึงเปนภารกิจหลักดานหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการ
สรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงวิทยาศาสตร และเปนหลักที่กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียึดปฏิบัติในการทํางานสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในทุกๆ เรื่อง ตลอดมา

มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๕ ใหวันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกป เปน
“วันวิทยาศาสตรแหงชาติ” เพื่อเทิดทูนพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ผูทรงเปน “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เนื่องจากวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ เปนวัน
ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ขณะนั้นใชชื่อวากระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการ
พลังงาน) จึงรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
เปนประจํา เพื่อยกยองสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
และเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร โดยตอมาใน พ.ศ. ๒๕๒๗
ไดขยายการจัดงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติใหเปนสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โดยมี
กิจกรรมตางๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน นิทรรศการ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ
การแขงขันโครงงานทางวิทยาศาสตร และมอบรางวัลแกนักวิทยาศาสตรดีเดนในสาขาตางๆ
ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปน “พระบิดาแหงเทคโนโลยีไทย” โดย
กําหนดใหวันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปเปน “วันเทคโนโลยีของไทย” และคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ เห็นชอบการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

เป น “พระบิ ด าแห ง นวั ต กรรมไทย” โดยกํ า หนดให วั น ที่ ๕ ตุ ล าคมของทุ ก ป เป น
“วันนวัตกรรมแหงชาติ” และมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดงาน
และกิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ ร ว มกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให
ประชาชนทั่วไปตระหนักในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งใหเกิดความเขาใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนศักยภาพของกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยในการพัฒนาประเทศ
เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ ๒๐๐ ป ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูหัว “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป ๒๕๔๗ ณ ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปดงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยเมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. ไดทรงตัดแถบแพรเปดงาน
และทรงเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน พรอมพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการ
พัฒนาใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง
สําหรับวงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ตอมากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดขยายขอบเขตการจัดงานเพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ ใหเปนงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยจัดงานเปนประจํา
ทุกป มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
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(๑) การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย”
(๒) การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย”
และ “พระบิดาแหงนวัตกรรมไทย”
(๓) การมอบรางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนในสาขาตางๆ
(๔) การจัดนิทรรศการ โดยมีการแสดงผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อเผยแพรความกาวหนาและแนวโนมทางเทคโนโลยี
(๕) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยมีผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศ เปนผูบรรยายใหความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิทยาการ ใหแกนักวิจัย
ผูประกอบการ ลูกจาง นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวไทยทั่วไปที่สนใจ
(๖) การประกวดและการแขงขันทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหผูประกอบการ เยาวชน
และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถในการประดิษฐ คิดคน หรือพัฒนาผลงานทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เปนประโยชน
(๗) การถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการประกอบอาชีพทั้งในระดับ
ชุมชนและสถานประกอบการ

พิพิธภัณฑพระรามเกา

เนื่องในโอกาสอันเปนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยองคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ จึงเตรียมการจัดสรางพิพิธภัณฑ
พระรามเกาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
(๑) เปนแหลงเรียนรูหลักการทรงงานของพระพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(๒) เปนแหลงเรียนรูดานระบบนิเวศวิทยาที่สําคัญของประเทศ
(๓) เปนศูนยรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับดิน นํ้า และปาของประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
(๔) พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
โดยมีพื้นที่ใชสอย ๓๖,๕๐๐ ตารางเมตร ในเนื้อที่ ๔๒ ไร ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนแมบท
ออกแบบรายละเอียดนิทรรศการและอาคารพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑพระรามเกานี้ นับเปนแหลงเรียนรูหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปน
พิพิธภัณฑแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่รวบรวมนําเสนอขอมูลทรัพยากรนํ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
และการจัดแสดงระบบนิเวศทีส่ มบูรณ ซึง่ มีความสําคัญอยางยิง่ ตอมนุษยชาติ อันจะสงผลใหพนื้ ทีบ่ ริเวณเทคโนธานี
เปนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมที่สมบูรณแบบที่สุดแหงหนึ่งของโลก
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สื่อการเรียนรู
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยดานการศึกษาเปนอยางมาก โดยทรงถือวา “การศึกษา
เปนกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย” ซึ่งคําวากระบวนการนั้นหมายความกวางกวาการเรียนการสอนในหองเรียน
แตเปนการสรางโอกาสในการเรียนรูในทุกระดับ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และคําวาพัฒนาชีวิตนั้น ก็ไมไดหมายความวาเปนการเรียนตามวิชาการสาขาหลักเทานั้น แตเปนการวางรากฐานที่
ดีของชีวิตทั้งหมด ไดแกรางกาย จิตใจ และความรู
สื่อการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเสริมการเรียนรูตามตํารา โดยสื่อการเรียนรูจะชวยกระตุนใหผูเรียน
สามารถรับขอมูลขาวสารที่เปนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีรูปแบบที่นาสนใจ และมีชองทาง
การสื่อสารหลายอยาง ทั้งที่เปนภาพ เสียง วัตถุ โดยเฉพาะสื่อสมัยใหมที่อยูในรูปแบบมัลติมีเดียที่สามารถโตตอบ
กับผูเรียนได
เมื่อประเทศไทยมีระบบการสื่อสารผานดาวเทียม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหนําเทคโนโลยีดาวเทียมมาใชสนองพระราชดําริเรื่องการพัฒนาการศึกษา โดยใหมีการถายทอดการเรียนการ
สอนผานดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน เพื่อสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห และโรงเรียน
ในเครือขายทั่วประเทศ ทําใหเกิดเปนโครงการการศึกษาผานดาวเทียมโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ซึ่งชวยแกปญหาการขาดแคลนครูและปญหามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในชนบท โดยนอกจากการถายทอด
เนื้อหาการสอนสายสามัญศึกษาแลว โครงการการศึกษาผานดาวเทียมยังมีการถายทอดรายการการศึกษาชุมชน
ตามหลักสูตรวิชาชีพของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และรายการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเขต
วังไกลกังวล และรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดวย
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งของการพัฒนาสื่อการเรียนรู สําหรับใหเยาวชนใชศึกษารวมกับการเรียนตามระบบ และใชหาความรู
ตามความสนใจนอกเวลาเรียน โดยเปนการบูรณาการวิชาการและขอมูลขาวสารสาขาตางๆ เขาไวดวยกัน ดัง
พระราชดํารัสที่ไดพระราชทานไว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ วา
“…จุดประสงคสําคัญที่สุดคือ ใหเด็กเขาใจ และผูใหญเขาใจวาหลักวิชาทุกสาขานั้นรวมกัน อันนี้ก็เปน
หลักที่จะสรางความสามัคคีและสรางพลังแกประเทศชาติ สรางพลังแกมวลมนุษย ก็คือวาใหทุกคนทราบวา คน
นี้เปนผูเชี่ยวชาญอีกสาขาหนึ่งเหมือนกัน ในสารานุกรมจะเห็นวาหลักวิชาเชนวาเศรษฐกิจกับวิทยาศาสตรนี่ เปน
วิชาที่ใหมหรือวาอะไร แตวามันรวมกันอยางใกลชิดที่สุด เพราะสถิติเพราะอะไรพวกนี้ ก็จะตองใชวิทยาศาสตร
ใชคํานวณ ใชคอมพิวเตอร ตองใชประกอบกัน เพราะฉะนั้น ก็ทํามากเหมือนกัน ตองใชในดานประวัติศาสตร
ตองใชในดานภาษาศาสตร ใชในดานภูมิศาสตร ทุกสิ่งทุกอยางมันรวมกันหมดในเรื่องนี้ สารานุกรมนี้จุด
ประสงคอันแรกอันสําคัญที่สุดก็คือใหผูที่ใชสารานุกรมนี้ใหเกิดความรูสึกวาโลกนี้มันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน…”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะกรรมการสโมสรไลออนสสากล ภาค ๓๑๐
(ประเทศไทยและประเทศลาว) ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒)

๑๔๕

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการจัดทําเนือ้ หาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

สัญลักษณโครงการ
eDLTV

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชนและ
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรู
เพื่อเปนการสนองพระราชปณิธานของพระองค กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงรวมมือกับสมาพันธเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงประเทศไทย กลุมผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จัดทําโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเปนปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาผูดอยโอกาส เชน นักเรียนในชนบท
ที่หางไกล คนพิการ ผูตองขัง และเด็กปวยในโรงพยาบาล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ดําเนินโครงการ eDLTV ซึ่งเปนการนํา
เนื้อหาของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ มาลงบน
ระบบ e-Learning มีเนื้อหารวม ๖ สาระวิชา สําหรับระดับมัธยมศึกษา ๑ – ๖ ไดแก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อใชเผยแพรแก
โรงเรียนในชนบทใหไดใชสอน สอนเสริม หรือใหนักเรียนใชทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียน
แบบ Off-line รวมทั้งมีการเผยแพรแบบ On-line ผานทางอินเทอรเน็ต (http://edltv.
thai.net) ใหแกครู นักเรียน และผูสนใจทั่วไปไดใชประโยชนในการเรียนการสอนหรือศึกษา
เพิ่มเติม ซึ่งในชวงที่ผานมาไดรับความนิยมเปนอยางสูง โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ eDLTV
แบบ On-line มีสถิติการเขาชมเปนลําดับที่ ๔ จาก ๖๖ เว็บไซต e-Leaning ในประเทศไทย
(สถิติจาก http://truehits.net/)

สื่อเกมส สสวท. การเคลื่อนที่แบบ Projectile

วิดีทัศนการทดลองวิทยาศาสตร

๑๔๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

เว็บเพจหนาแรก

นักเรียนทดลองใชงาน

๑๔๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
นอกจากการทําเนือ้ หาสําหรับการศึกษาในโรงเรียนแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหนําสาระการสอนวิชาชีพ
ตางๆ มาใสในระบบ eDLTV ดวย เพื่อใหผูดอยโอกาสที่สนใจการเรียนรูสามารถศึกษาพัฒนา
ตนเองเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพได โดยโครงการนี้มีเนื้อหาครอบคลุม ๗๐ อาชีพ
รวม ๑,๓๖๕ เรื่อง เชน ครัวการอาชีพวังไกลกังวล เสื้อสมัยนิยม ปกสวยดวยมือ และการ
นวดแผนไทย ฯลฯ โดยผูสนใจสามารถเรียนรูผานทั้งชองทาง Off-line ในโรงเรียน และทาง
On-Line ผานระบบอินเทอรเน็ต (http://edltv.vec.go.th) โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
เว็บไซต edltv.vec.go.th มีสถิติการเขาชมเปนลําดับที่ ๑๐ จาก ๖๖ เว็บไซต e-Leaning
ในประเทศไทย (สถิติจาก http://truehits.net/)

หนาจอ eDLTV เสริมสวย

๑๔๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

นายขวัญแกว วัชโรทัย

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
“การศึกษาพระราชทานจากโรงเรียนวังไกลกังวลในลักษณะ “การถายทอดสด ๑ ชอง ๑ ชั้น
ป.๑ – ม.๖” ๑๒ ชั้น ๑๒ ชองจากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และอีก ๓ ชอง คือ ชองวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล และชองนานาชาติ รวม “๑๕ ชอง ๒๔ ชั่วโมง” เปนการสอนทางไกล
ผานดาวเทียมหนึ่งเดียวในโลกที่ไมไดลอกเลียนความคิดมาจากที่ใด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมดําเนินการมา ๑๓ ป สอนสดตั้งแต ๘.๓๐ น. นักเรียนจาก
โรงเรียนตางจังหวัดทั่วประเทศ และโรงเรียนในประเทศเพื่อนบานก็ไดเรียนจากครูคนเดียวกัน คุณภาพ
เดียวกัน วิชาเดียวกัน เหมือนที่โรงเรียนวังไกลกังวล
การศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย มช ว ยให นั ก เรี ย นมุ ส ลิ ม ในภาคใต ได เ รี ย นเหมื อ นโรงเรี ย น
วังไกลกังวล ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ นักเรียนในภาคใตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ สามารถสอบเขาศึกษาตอ
อุดมศึกษาไดคิดเปนรอยละ ๗๕ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา นักเรียนจบ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๓๑๙ คน เขาศึกษาตอในอุดมศึกษาได ๒๗๙ คน คิดเปนรอยละ ๘๗
ตอมา ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (หรือ เนคเทค) นําเนื้อหาใน
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๖ สาระการเรียนรูคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และสุขศึกษาและพลศึกษา จัดเปน e-Learning โดยโครงการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เผย
แพรใหโรงเรียนโดยไมคิดมูลคา ซึ่งลิขสิทธิ์เปนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และ
ครูผูสอนเปนเจาของเนื้อหา
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดใหประโยชนมากมาย เนคเทคเห็นวาเปนประโยชนกับโรงเรียน
ตางๆ ผมดีใจอยากใหความรวมมือ เปนสิ่งที่ดีที่สุดถาเราสามารถตอยอดขึ้นไปไดเยอะๆ”

๑๔๙

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

นายไพรัช ธัชยพงษ

รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“โรงเรียนในชนบทขาดแคลนครูผูสอน แตประเทศไทยโชคดีที่มีโครงการที่ดีคือ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ทีไ่ ดชว ยประเทศไทยมาหลายปแลว
จากการไปสํารวจโรงเรียนในชนบทตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
พบวา นักเรียนเรียนไมทัน ครูตองการบทเรียนมาทบทวน อันนี้ก็เปนที่มา เราจึงมาวิเคราะห
จะแกปญหาอยางไรดี
ที่มาอีกอันคือ พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในชนบท ทรงมีพระกระแสรับสั่งแกคณะทํางานวา การใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรในโรงเรียนยังไมคุมคา ยังไมมีเนื้อหาที่ดี จึงไดเริ่มทําโครงการนี้ โดยนําเนื้อหา
จากโรงเรียนวังไกลกังวลมาใส Server ตั้งในโรงเรียนในชนบท ครูและนักเรียนเรียกหา
เนื้อหาจาก Server ได
ปจจุบันนี้ เนื้อหาจากโรงเรียนวังไกลกังวลบรรจุใน Server เรียบรอยแลวใน ๒ ลักษณะ
ลักษณะแรกคือ Off-line ใสใน Server ตั้งในโรงเรียนเลย ครูนักเรียนใชจาก Server ใน
โรงเรียนได มีจํานวน ๗๖ โรงเรียนในโครงการ ทสรช.(๑) และอีก ๑ โรงเรียนคือ โรงเรียน
วังไกลกังวล รวมเปน ๗๗ โรงเรียน และอีกลักษณะ สําหรับโรงเรียนที่ไมอยูในโครงการ
ไดนําใสใน Server ตั้งไวที่ สบทร. ซึ่งเปนหนวยงานในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ผูสนใจสามารถเรียกจาก Server ที่ สบทร.(๒) ลักษณะนี้เรียกวา On-line
ผมอยากจะเรียนในวันนีด้ ว ยวา โครงการนีเ้ ปนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

*หมายเหตุ : (๑) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(๒) สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของรัฐ

นักเรียนทดลองใชงาน

๑๕๐

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

“ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ ระบบ eDLTV ที่จัดทําขึ้น
มีสถานะเหมือนการใชคอมพิวเตอร สามารถคนดู video หรือภาพการสอนได เนื้อเรื่องจัด
แบงเปนตอนๆ เขาถึงทางชื่อวิชา ชั้นเรียน เมื่อถึงเนื้อหาทั้งวิชา จะเปนเนื้อหาทั้งหลักสูตร
เปดดูได
เนื้อหา ๑ ตอน ปกติสอน ๑ ชั่วโมง ไดตัดแบงเปน ๓-๔ ทอนยอยๆ จึงเปนวิธีชวยให
คนหาเนื้อเรื่องไดสะดวก นอกจากนั้น เนื้อหาการสอนแบบอื่นๆ เชน Presentation ใบงาน
สามารถคนหาไดเชนกัน
การใช eDLTV ผูเรียนสามารถควบคุมสถานการณไดเต็มที่ คนหาเนื้อหาที่ตองการ
จะเรียนไดตลอดเวลา เรียนซํ้าแลวซํ้าอีกได เลือกเรียนบางตอนก็ได
การนําไปใชในโรงเรียน สามารถทําไดหลายแบบ เปนตนวา โรงเรียนขาดครูบางวิชา
ตองสอนนักเรียนทั้งเทอม อาจใช eDLTV เสริมในบางวิชาที่ตองการ
สวนวิชาทีม่ คี รู แตนกั เรียนตองการเรียนซํา้ เพิม่ เติม หรือไมเขาใจการสอนบางเรือ่ ง ก็ไป
ที่จอคอมพิวเตอรคนหาเรื่องที่ตนตองการเสริมเพิ่มเติมได จึงแลวแตโรงเรียนจะนําระบบ
eDLTV ไปประยุกตใชในโรงเรียน
สําหรับโรงเรียนอื่นๆ ตองการนําระบบ eDLTV ไปใช ประการแรกโรงเรียนตองมี
คอมพิวเตอร (Server) อยูกอน หากทานไมมีเลย โครงการไมสามารถหาใหได ทานอาจ
หาเครื่องบริจาคที่เราแนะนํา specification ได แลวนําขอมูลที่เปนบทเรียนทั้งหมด และ
โปรแกรม e-Learning ที่เนคเทคจัดทําขึ้น โดยใสลงบน Server แลวตอเขากับเครือขายใน
โรงเรียน ก็เริ่มตนใช eDLTV ใหเปนประโยชนไดครับ
เนือ้ หาทีเ่ ปนการสอนรายการโทรทัศน เปนของโรงเรียนวังไกลกังวล และครูทที่ าํ หนาทีส่ อน
และเนื้อหาอื่นๆ เชน ใบงาน Presentation ก็เปนลิขสิทธิ์ของครูโรงเรียนวังไกลกังวลเชนกัน
การนําเนื้อหามารวมกันเปนอุปกรณ Server เราตองอนุญาตใชงานทุกครั้ง โรงเรียน
ทั่วไปที่ตองการเขารวมโครงการ จะใช Server โดยไมเสียมูลคาลิขสิทธิ์ แตตองผานขั้นตอน
ขออนุญาต
ระบบ eDLTV มี Server กลางตออินเทอรเน็ต แตผูใชตองมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ที่ บ  า น จึ ง จะดู ไ ด ไ ด อ ย า งราบรื่ น ผู  ที่ ไ ม สั ง กั ด โรงเรี ย นที่ มี Server สามารถดู ไ ด จ าก
http://edltv.thai.net/”

๑๕๑

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

นายพันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

“ความรวมมือของเราคือ การนําเอาสัญญาณภาพโทรทัศนที่กระจายเสียงจากมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม Presentation ตางๆ ของครูมาพัฒนาใหเปนรูปแบบที่
บริหารจัดการเรียกดูจากคอมพิวเตอรได นักเรียนอยากดูไดหลายครั้ง ทําการบาน หรือเลือก
ฟงครูบางหัวขอได
NECTEC ไดพฒ
ั นาระบบทีใ่ ชบริหารจัดการทีเ่ รียกวา LearnSquare และพัฒนาเครือ่ งมือ
คนหา (SanSARN) บางขอความที่ครูสอนหนังสือ หรือ Presentation บางสไลดได NECTC
ชวยทํา e-Learning ระบบชวยเสริมใหนักเรียนเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา ขอมูลบางจุด
ที่ตองการ ไมตองดูทั้งชั่วโมงก็ได
สําหรับเนื้อหาวิชาที่ทําไวเบื้องตน ประกอบดวยวิชาหลักๆ ๖ วิชาคือ ภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และสุขศึกษาและ
พลศึกษา อันนี้ก็เปนเนื้อหาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สําหรับการขยายผลเพื่อจะใหเกิดผลกระทบเชิงบวกกับวงการการศึกษาไทย เอกชนที่
มีจิตศรัทธา จะสามารถจัดหา Server ที่ตองการ Harddisk ขนาด 1 TB บรรจุภาพเคลื่อนไหว
การสอนของครู แบบฝกหัด และ Presentation การสอนตางๆ
สําหรับโรงเรียนทีส่ นใจอยากจะไดระบบ eDLTV หวังวาภาคเอกชนใหความรวมมือกับเรา
ในการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีตอเยาวชนไทย”
หมายเหตุ : บทสัมภาษณจากงานแถลงขาวโครงการจัดทําเนื้อหาระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

๑๕๒

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

รองศาสตราจารย ดร. สมเจตน ภูศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการ eDLTV มีบทบาทอยางไรในชุมชนของทาน

“มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน
ที่ไดพระราชทานสื่อ eDLTV สูโรงเรียนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ถือเปนเกียรติอยางสูงที่ไดรวมเปนเครือขาย
เผยแพร eDLTV ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิสุทธา อารีราษฎร เปนผูอํานวยการโครงการเผยแพร
ถายทอดสื่อและพัฒนาตอยอด eDLTV ใหเพื่อนครูและสถานศึกษานําไปใชในสถานศึกษา
สื่อ eDLTV มีประโยชนตอการสงเสริมการเรียนรูและยกระดับการศึกษาของชุมชน ใน
ระยะแรกมหาวิทยาลัย ไดมอบสื่อ eDLTV ใหกับโรงเรียนในเครือขาย จํานวน ๒๐ โรงเรียน
เพื่อจัดทําเปนแหลงเรียนรู และสงเสริมใหมีการนําไปใชโดยการฝกอบรมใหครูและนักเรียน
ศึกษาคนควาจากสื่อ เพื่อนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมประกวด
นวัตกรรมของครูในการประยุกตใชสื่อและ ICT ในการเรียนการสอน และเชิญชุมชนเขามา
รวมในกิจกรรม สงผลใหมีสถานศึกษาไดเห็นความสําคัญของสื่อ eDLTV ขอเขารวมโครงการ
และของรับการอบรมเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
มหาวิทยาลัยใหบริการจัดอบรมการพัฒนาตอยอดการสรางนวัตกรรมการสอนดวยสื่อ
eDLTV และสงเสริมการพัฒนาสื่อตอยอดภายใตโครงการ RMU-eDLTV ทําใหมหาวิทยาลัย
ไดสื่ออิเล็กทรอนิกส กลุมสาระที่ ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมตั้งแต ชั้นประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนตน และไดสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวนมากกวา ๑,๐๐๐ เรื่อง
ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น ซึ่งเปนผลการพัฒนาของครูที่เปน
เครือขายของโครงการ RMU-eDL มหาวิทยาลัยมีสมาชิกที่เปนเครือขายการสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรวมกับสถานศึกษา ๓,๕๖๔ โรงเรียน และถายทอดสื่อใหกับ
โรงเรียนและบุคลากร จํานวน ๖๔๔ เครื่อง ครอบคลุม ๑๒ จังหวัด ภายใตภารกิจการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

๑๕๓

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการ eDLTV มีประโยชนเพียงใด โครงการนี้ชวยเหลือทานและชุมชน
อยางไร

“โครงการ eDLTV มีประโยชนตอชุมชนและตอมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัย
สามารถนําสื่อ eDLTV มาบูรณาการใหเขากับภารกิจและบริบทของมหาวิทยาลัย ในการ
บริการวิชาการ การวิจัยตอยอด สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและทองถิ่น
ทัง้ นีค้ ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการสงเสริมชุมชนใหจดั ทํา
“แหลงการเรียนรู ICT ของชุมชน” โดยโรงเรียนนําสื่อ eDLTV และสื่อที่พัฒนาตอยอด
ไปทําเปนแหลงการเรียนรูใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและชุมชน ไดศึกษาเรียนรู
ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปนการยกระดับการเรียนรูของชุมชน
ดวย ICT โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการเรียนรู”

ทานทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชนอยางไรบาง มีความประทับใจตอพระองคทานอยางไร

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเปนพระมหากษัตริย
ที่สนพระทัยใฝรูและทรงศึกษาอยางจริงจัง ลึกซึ้งในพัฒนาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการใชเครื่องมือเทคโนโลยีตางๆ
โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไดรวมมือกับสํานักงานกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
สูชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตโครงการศูนยทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อสงเสริมและยกระดับการเรียนรูของชุนโดยใช ICT และไดรวมกับ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทําการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเสริมการเรียนรู
สงผลใหมีเครือขายการพัฒนาสื่อครอบคลุม ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ”

นักเรียนทดลองใชงาน

๑๕๔

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

นางประภาพร อภิวัฒนวรร

ครูผูสอน โรงเรียนชุมชนบานลาด จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ eDLTV มีประโยชนเพียงใด โครงการนี้ชวยเหลือโรงเรียนของทาน
อยางไร

“สื่อ eDLTV ที่โรงเรียนไดรับความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนไดนําสื่อ eDLTV มาเปนแหลงการเรียนรู เปนสื่อใหครูไดนํามาเปนนวัตกรรม
ในการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียนสามารถศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของตนเองได สงเสริม
การพัฒนาทักษะการสืบคน การแสวงหาความรู จากการมอบหมายกิจกรรมการเรียนรูของ
ครูผูสอน อีกทั้งสงเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กบกพรองดานการเรียนรู หรือ เด็ก LD ของ
โรงเรียน สงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและชุมชน ในการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ
จากจุดเริ่มตนของโครงการ eDLTV และภายใตความชวยเหลือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ณ เวลานี้ โรงเรียนชุมชนบานลาด ไดยกระดับการพัฒนาความรูและทักษะ
ของครูในการใช ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนเรียนรูรวมกัน รวมจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีความหมาย สงผลใหยกระดับการเรียนรู
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนขอขอบคุณการเผยแพร ถายทอดและพัฒนาสื่อ eDLTV โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเปนอยางยิ่ง ที่สงผลใหโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่สูงขึ้นและเปนอันดับที่ ๒ ของสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา มหาสารคาม
เขต ๒”

นักเรียนทดลองใชงาน

๑๕๕

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

นางสุชญา บํารุงกิจ

อาชีพรับราชการ ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒
ที่อยู ๔๙/๒ หมู ๒ ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก

โครงการ eDLTV มีบทบาทอยางไรในโรงเรียนของทาน

“กอนที่จะมีโครงการ eDLTV ใชวิธีอัดวิดิโอเปนมวนเทปจากการออกอากาศของ
โรงเรียนไกลกังวล มาทราบวาโครงการนี้ทํารายการสอนแบบที่เราเลือกไดตามความตองการ
ในฐานะที่ไมไดมีพื้นฐานทางวิชาเอกวิทยาศาสตรมากอน แตโรงเรียนที่ไปบรรจุไมมีครูสอน
วิทยาศาสตร ตองสอนวิทยาศาสตรชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแทนอยูหลายป จึงตองหาความรู
และสื่อตางๆ มาชวยสอนนักเรียนใหได จนกระทั่งที่โรงเรียนไดรับ external harddisk ที่
เนคเทค สวทช.* ทําตนฉบับ eDLTV ให จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก การเรียนการสอนในหองจึงเปลี่ยนไป มีการบูรณาการระหวางการสอนของครูกับ
การสอนของครูใน eDLTV ซึ่งไดบอกกับนักเรียนไปวาโชคดีที่มีครูสอนพรอมๆ กันทีเดียว ๒ คน
และยังมีเพื่อนรวมหองเรียนอีกหองหนึ่ง จะไดเปรียบเทียบหรือแขงขันกันเรียน
นอกจากตัวครูเอง นักเรียน และเพือ่ นครู จะไดแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารใชสอื่ eDLTV รวมกัน
ในวิชาวิทยาศาสตรแลว ในโรงเรียนยังขยายผลไปสูเพื่อนครูที่สอนคณิตศาสตร ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษดวย ซึ่งคุณครูของเราก็ไดจดั หาอุปกรณตางๆ ที่ใช เชน ตัวแปลงสัญญาณ
จากคอมพิวเตอรไปออกโทรทัศน เครื่องรับโทรทัศน คอมพิวเตอรโนตบุค โดยใชเงินสวนตัว
มาเปนเครื่องชวยการเรียนการสอน ตัวคุณครูเองก็เปลี่ยนแปลงจากการเปนครูผูสอน
มาเปนนักจัดรายการการสอน”

โครงการ eDLTV มีประโยชนเพียงใด โครงการนี้ชวยเหลือทาน โรงเรียนและ
นักเรียนอยางไร

“อันดับแรกเลยคือใชชวยครูในการจัดการเรียนการสอน ไมใชใชสอนแทนคุณครูเลย
เสียทีเดียว แตหมายถึงใชชวยการสอนในบางเรื่อง โดยครูจะดูรายการสอนมาลวงหนา แลว
บันทึกไววาชวงไหนของวิดีโอที่จะใหนักเรียนดู ชวงไหนคุณครูจะตองเปนผูสอนเอง เมื่อถึง
เวลาสอนก็จะสอนตามที่ไดออกแบบไว มันเปนสิ่งที่ดีกวาสอนคนเดียว ถาสอนเองเมื่อสอนจบ
จะตองกลับมาถามทบทวนความรูของนักเรียน หากพบวานักเรียนไมเขาใจเราก็ตองสอนซํ้า
หลายครั้ง ตัวเราเริ่มเหนื่อยและเริ่มหงุดหงิด บรรยากาศในหองแยลง eDLTV ชวยไดมาก
เพราะหากนักเรียนไมเขาใจก็เปดใชงาน eDLTV ไดเอง ดูซํ้าได แถมยังดูนอกเวลาเรียนไดดวย
เหมือนโรงเรียนมีครูที่เชี่ยวชาญมากขึ้นโดยไมตองเสียเงิน ครู eDLTV ไมมีวันลา วันหยุด
สอนอยางเขมแข็ง ทําใหโรงเรียนของเรามีตัวชวยเพิ่มขึ้น

๑๕๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
ประเด็นที่สอง เปนธรรมดาของคุณครูที่จะตองออกนอกโรงเรียนไปราชการ ประชุม
อบรม สารพัดเรื่อง เมื่อครูไมอยู ครู eDLTV ก็จะทําหนาที่สอนเต็มเวลา แตครูตองเตรียมการ
ลวงหนากอนเสมอ เมื่อทราบวาจะตองไปราชการ ก็จะตองเตรียมใบ (สั่ง)งาน ใหนักเรียน
จัดการชั้นเรียนดวยตนเอง เชน ใหนักเรียนเปด eDLTV เรื่องนี้ แลวทํากิจกรรมที่ครูจัดเตรียม
ไวให แมวาวิธีการนี้ไมคอยจะถูกตองนัก แตก็ยังดีกวาที่นักเรียนไมไดเรียน วิธีการนี้พบวา
ความรับผิดชอบของนักเรียนดีขึ้นมากดวย เขาจะจัดการชั้นเรียนกันไดราบรื่น เมื่อคุณครู
กลับมาก็ไดเห็นผลงานตามที่ครูกําหนดให แตขอยํ้านะคะวาตัวเราตองดูรายการสอนกอน
แลวจึงมาออกแบบใบกิจกรรมอีกครั้ง ไมบอกใหนักเรียนเปด eDLTV เรื่องนี้ๆ เทานั้น ซึ่งเขา
จะไมสนใจกันเลย
สําหรับนักเรียนเองนัน้ เขาไดเห็นวาโรงเรียนวังไกลกังวลเรียนกันอยางไร ความเทาเทียม
ในการเรียนรูเ หมือนกัน นักเรียนของเราไดเปรียบกวาเสียอีกเพราะสามารถเรียนซํา้ ไปซํา้ มาได
สําหรับชุมชนนั้นถาเปนตัวชาวบานเองยังคงไปไมถึงกับเรื่องนี้ แตอยางไรก็ตามคิดวาเมื่อเรา
สรางโอกาสใหกับนักเรียนของเราแลว สักวันเขาคงไดขยายผลสูชุมชนตอไป”

ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับการ
พัฒนาชนบทอยางไรบาง มีความประทับใจตอพระองคทานอยางไร

“ดิฉันประทับใจในพระองคทานมากๆ เคยดูรายการตอนที่ทานเสด็จพานักเรียนไป
เรียนรูนอกหองเรียน ทานทรงเปนแบบใหเราเห็นวาการสอนนั้นไมใชอยูแตในหอง ตองพา
พวกเขาออกไปเรียนรูของจริงใหถึงที่จริงๆ นําเหตุการณจริงมาสอน และเปนการสอนที่ไมมี
วิชาเฉพาะ สอนแบบพูดคุยกันไป ความรูที่เกิดขึ้นกลายเปนความรูแบบฝงแนน เพราะเด็กๆ
จะจดจําเหตุการณนั้นๆ ได ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทานทรงหาทางชวยเด็กไทยใน
ถิ่นหางไกล ทําใหไดมีโอกาสไดเรียนอยางเทาเทียมกับเด็กในเมือง หวังวาคุณครูที่อยูในพื้นที่
หางไกลถามีโอกาสไดนํา eDLTV ไปใชเปนสื่อชวยสอนก็จะเกิดประโยชนกับนักเรียนอยาง
มากมายแนนอน”

โครงการความรวมมือ

๑๕๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

นายชํานาญ เหลากลม

อาชีพรับราชการ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู ๑๙๓ หมู ๒ หมูบานหัวสะพาน ตําบลคําเขื่อนแกว อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการ eDLTV มีบทบาทอยางไรในชุมชนของทาน

“เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญที่สุด ราคาถูกที่สุด และที่สําคัญใชประกอบการเรียนใน
โรงเรียนไดเปนอยางดี มีการแยกบท แยกเรื่องและชั้นการเรียนเปนหมวดหมูที่ชัดเจน
ชุมชนบานหัวสะพานอยูหางไกลจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๘๐ กม. ลูกหลาน
ชาวบานหมดสิทธิท์ จี่ ะไดเรียนพิเศษเพิม่ เติมเหมือนเด็กในเมือง แมแตลกู ของผมเอง ซึง่ มีฐานะ
มีรถยนตพอที่จะเดินทางเขาจังหวัดไดก็ตาม ก็ยังไมมีเวลาเพียงพอที่จะเรียนพิเศษได ตองเสีย
เวลาเดินทางเกือบสองชั่วโมง ในชนบทนอกจากที่ครูสอนในโรงเรียนแลว เด็กไมมีที่คนควา
หาความรูเพิ่มเติมอีกเลย
โครงการนี้ทําใหผูเรียนและตัวผมเอง ที่เปนผูนําบทเรียนมาเปดใหเด็กไดเรียนรู เกิด
จิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางลนเหลือ ที่พระองคทรงเมตตา”

โครงการ eDLTV มีประโยชนเพียงใด โครงการนี้ชวยเหลือทานและชุมชน
อยางไร

“แรกๆ ผมไมรูจักโครงการนี้ เพราะผมไมใชบุคลากรทางการศึกษา แตเมื่อมีลูกกําลัง
เรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจะตองสอบแขงขันเขาเรียนตอ ม. ๑ ที่ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เลยตองหาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมใหลูกชาย เลยลองสืบคนหาทางอินเทอรเน็ตที่
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิรินธร เจอหลายๆ เว็บไซต แตตองลงทะเบียนกอนจึงจะได
เรียน ดูแลวไมเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ จนสุดทายมาเจอโครงการ eDLTV ดูมีความเหมาะสม
จึงตัดสินใจพาลูกมาเรียนที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสิรินธร ซึ่งอยูหางจากบานประมาณ
๘ กม. ไดเรียนเฉพาะวันเสาร-อาทิตย บรรยากาศการเรียนคลายกับในหองเรียน ลูกๆ มีความ
สนใจ แตพอเรียนไปสักพักหนึ่ง ลูกก็ไปชวนเพื่อนๆ ที่สนใจมาเรียนดวยกัน ประมาณ ๔-๕ คน
พอถึงวันเสาร-อาทิตย ผมตองขับรถพาลูกและเพื่อนๆ ไปที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
แตตอมาก็เกิดปญหา ถาผมไมวางหรืออินเทอรเน็ตลม ลูกและเพื่อนก็ไมไดเรียน
เพราะที่บานไมมีอินเทอรเน็ต จึงติดตอมายังเจาหนาที่โครงการ eDLTV เพื่อขออนุญาต
คัดลอกไฟลเพื่อเปดแบบ off-line แตก็เจอปญหาอีก เพราะ โครงการ eDLTV อนุญาตให
คัดลอกไดเฉพาะโรงเรียน แตในที่สุดคณะกรรมการโครงการ eDLTV ก็อนุญาตใหคัด
ลอก eDLTV แกบุคคลทั่วไปได หลังจากนั้น ลูกและเพื่อนๆ จึงมาเรียนที่บานของผมจนจบ
ชั้นประถมศึกษา เพื่อนๆ ไมเรียนตอ เหลือแตลูกที่ยังใช ผมลงทุนเพื่อจัดหาสื่อที่เปน
ประโยชนมาใชถือเปนจุดเล็กที่มีสวนชวยคนในชุมชน อาจจะไมใชทั้งหมด และผมเองก็ไมใช

๑๕๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

หนวยทางการศึกษาแตอยางใด ทุกคนมาเรียนไมเสียคาใชจาย มีอาหารวางกินฟรี ไมใช
ภารกิจของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ไมมีคาตอบแทน แตผมก็ทํา ผมเปนขาราชการ
ในพระบาท เราทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนประโยชนตอสวนรวม เทานี้ผมก็ภูมิใจแลว”

ทราบถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว เกี่ ย วกั บ
การพัฒนาชนบทอยางไรบาง มีความประทับใจตอพระองคทานอยางไร

“ซาบซึ้งเขาไปในจิตใจ จนอดนํ้าตาไวไมได ที่เห็นพระองคทรงทํางานโดยไมคํานึง
ถึงความยากลําบาก แมจะเปนถิ่นทุรกันดาร ประทับใจมากที่พระองคเสด็จพระราชดําเนิน
ไปโดยเดินไปตามทุงนา ลุยนํ้าลุยโคลน พระองคทานอยูสูงเทียมฟา แตทรงติดดิน บางครั้ง
พระองคทานทรงกมจนพระพักตรแทบจะแนบชิดกับประชาชนที่มาเฝารับเสด็จ ผมเองก็ยังไม
เคยเห็นใครทําไดขนาดนี้ เห็นแลวก็มานึกถึงตัวเอง ที่เปนขาราชการอยูในชนบท เราจะตอง
ทําอะไรสักอยางปฏิบตั หิ นาทีข่ องตนเองเพือ่ ชาวชนบท ถึงแมวา จะไมไดเศษเสีย้ วของพระองคทา น
ก็ตาม สุดทายก็อยากเชิญชวนทุกคนที่อาศัยในพื้นที่แผนดินไทย ใหทําหนาที่ของตนเองใหดี
ที่สุดเพื่อถวายพอหลวงของเราสืบไป และขอใหพระองคทานทรงหายประชวรเร็วๆ ครับ”
*หมายเหตุ : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

นักเรียนทดลองใชงาน
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หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกสระบบเดซีสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

คนตาบอดรับรูขาวสารจากการฟง จึงตองพึ่งผูอื่นในการอานเพื่อสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารทุกดาน ในอดีตมีความพยายามชวยใหคนตาบอดดวยการบันทึกเสียงในรูปของ
เทปคาสเซ็ตท เพื่อใหคนตาบอดไดไปเปดฟงเองตามความตองการ แตเทปคาสเซ็ตทเปนสื่อ
ที่ไมคงทน และไมสะดวกในการควบคุมเปดฟงบทหรือหนาที่ตองการ ตอมาจึงมีการปรับปรุง
การบันทึกเสียงในรูปแบบดิจิทัล โดยเรียกวาหนังสือเสียงระบบดิจิทัล (Digital Talking
Book: DTB)
Digital Accessible Information System หรือ DAISY ระบบที่คิดขึ้นและใชครั้งแรก
ในประเทศสวีเดน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ จากนั้นไดเผยแพรและอนุญาตใหใชโดยไมมีลิขสิทธิ์
ทั่วโลก หนังสือเสียงระบบเดซี คือสื่อมัลติมีเดียที่แสดงผลในรูปของขอมูลดิจิทัล โดยใช
เทคโนโลยี Extensible HyperText Markup Language (XHTML) หรือ Extensible Markup
Language (XML) ในการเก็บเนื้อหาตนฉบับ (Textual Content File) และใช Synchronized
Multimedia Integration Language (SMIL) ในการสรางความสัมพันธระหวางขอมูลจาก
เนื้อหากับขอมูลเสียงจากการบันทึกการอาน ในรูปของ WAV File หรือมาตรฐาน Moving
Picture Experts Group (MPEG) หนังสือเสียงระบบเดซีจึงเปนประโยชนสําหรับคนตาบอด
โดยมีหลายประเทศนําโปรแกรมผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีไปพัฒนา และเปนที่แพรหลาย
ในกลุมของคนตาบอด
ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ นาย Heroshi Kawamura ผูอํานวยการฝายสารสนเทศ ประชาคมญี่ปุน
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (JSRPD) ไดนําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องคประธานมูลนิธริ าชสุดา เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพือ่ ทรงใชประโยชน
ในประเทศไทย และประเทศไทยไดมีการจัดตั้งโครงการเดซีประเทศไทยขึ้น โดยไดเขารวม
เปนสมาชิกองคการเดซีระหวางประเทศ และมีโครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีดวย
เพื่ อ เฉลิ ม ฉลองในวโรกาสวั น คล า ยวั น พระราชสมภพครบ ๔๘ พรรษาสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงไดจัดทํา
หนังสือเสียงระบบเดซี หนังสือเสียงสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงคใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อประโยชนตอการศึกษาและเพิ่มพูนปญญาของผูที่มีความ
บกพรองทางการเห็นและผูที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ที่ไมสามารถศึกษาคนควาขอมูล
จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯที่มีอยูโดยทั่วไป โดยจัดทําขึ้น ๒๑๕ ชุด (ชุดละ
๒๗ เลม) มอบใหโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ แจกจายใหแกศูนยการศึกษา
พิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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แสดงขั้นตอนการผลิตหนังสือเสียงสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ระบบเดซีชนิดเสียงและขอความ
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ความเห็นของเด็กพิการทางสายตา ที่มีโอกาสใชงานหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกสระบบเดซีสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ด.ช. รวิพล กุมภาพันธ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
“หนังสือเสียงสารานุกรมไทยมีประโยชนมาก เนื้อหาดี ผูอาน
มีนํ้าเสียงนาฟง ชวงที่มีการบรรยายภาพหรือสะกดคําภาษาอังกฤษ
ควรจะแยกไปไวขางทาย จะทําใหเนื้อหาตอเนื่องกันดี”

ด.ช. วันชนะ ประดับศรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
“เนื้อหาของหนังสือดีมาก อยากใหมี
ดนตรีหรือประกอบใหสนุกสนานไมนาเบื่อ”

ด.ช. วิธวรรธน สียางนอก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
“สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเปนหนังสือเสียงที่มี
ประโยชน เนื้อหาดีแตอยากใหอธิบายใหละเอียดกวานี้”

ด.ช. กันตพล ดีดวง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
“เนื้อหาดี การอานดี มีการสะกดคําภาษา
อังกฤษ ถาตองมีการสะกดคําภาษาอังกฤษก็ขอให
อานเร็วกวานี้ และการอานแบบบรรยายทุกอยาง”
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สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เลม ๓๕

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เปนโครงการที่มีความมุงหมายที่จะนําวิชาการแขนงตางๆ ที่ควรศึกษา ออก
เผยแพรแกเยาวชนใหแพรหลายทั่วถึง โดยในการจัดทําสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
เลมที่ ๓๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไดเล็ง
เห็นถึงความสําคัญของมาตรวิทยา จึงรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ จัดทําเนื้อหาเรื่อง “มาตรวิทยา” ลงในสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ เลมดังกลาว โดยแบงเนื้อหาออกเปน ๓ สวนคือ
(๑) สวนเด็กเล็ก เปนการบอกเลาใหเด็กๆ ไดรูวา การบอกขนาดและปริมาณของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถกะไดงายๆ ดวยสายตา แตถาตองการความถูกตองแมนยําจะตองใช
เครื่องมือวัดทําการวัด เชน ไมบรรทัดใชวัดความยาว ตาชั่งใชวัดนํ้าหนัก เนื่องจากแตละ
ทองถิ่นจะมีเครื่องมือวัดเฉพาะของตนเอง เมื่อโลกมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคากัน จําเปน
จะตองมีเครื่องมือวัดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน วิชาที่ศึกษาเรื่องการวัดนี้เรียกวา มาตรวิทยา
ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา metrology (เม-โทร-โล-ยี)
(๒) สวนเด็กกลาง เริ่มมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เชน มนุษยใชการวัดเปนสื่อในการทํา
ความเขาใจกันในดานปริมาณของสิ่งของ จึงตองมีมาตรฐานและหนวยวัดในระบบเดียวกัน
ที่สามารถอางอิงกลับได จึงเปนที่มาของหนวยวัดพื้นฐาน ๗ หนวย เรียกวาระบบหนวยวัด
สากล หรือระบบหนวยวัดเอสไอ (International System of Units : SI) ไดแก ๑. เมตร เปน
หนวยของปริมาณความยาว ๒. กิโลกรัม เปนหนวยของปริมาณมวล ๓. วินาที เปนหนวยของ
ปริมาณเวลา ๔. แอมแปร เปนหนวยของปริมาณกระแสไฟฟา ๕. เคลวิน เปนหนวยของ
ปริมาณอุณหภูมิ ๖. แคนเดลา เปนหนวยของปริมาณความเขมของการสองสวาง และ
๗. โมล เปนหนวยของปริมาณสาร

๑๖๓
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(๓) สวนเด็กโต เนนถึงความหมายและความสําคัญของมาตรวิทยา เพื่อใหทุกคน
ตระหนักวา มาตรวิทยานั้นมีอยูรอบๆ ตัวเรา เชน ตาชั่งสําหรับชั่งของในตลาดหรือแมกระทั่ง
ตาชั่งสําหรับชั่งนํ้าหนักในโรงพยาบาล ซึ่งถาไมไดรับการสอบเทียบที่ถูกตองไดมาตรฐาน
ก็จะเกิดความเสียหายตามมาได ระบบมาตรวิทยา (Metrology System) หรือ ระบบการวัด
แหงชาติ (National Measurement System) ประกอบดวย สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ที่ทําหนาที่สถาปนาและรักษามาตรฐานการวัดของประเทศ และหองปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ทําหนาที่ถายทอดความถูกตองของมาตรฐานการวัดจากสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสูผู
ใชงาน เพื่อยืนยันผลการวัดและความถูกตองของการตรวจ วิเคราะห และทดสอบ ที่กํากับ
ไปกับสินคา ใหเปนไปตามมาตรฐานหรือขอกําหนดของประเทศคูคา ระบบการวัดแหงชาติจึง
เปนระบบทีแ่ ตละประเทศจําเปนตองสรางใหมขี นึ้ และตองพัฒนาใหมคี วามสามารถในการวัด
ที่เที่ยงตรงแมนยํา และลดการทดสอบซํ้าจากปลายทาง และเพื่อใหสินคาสามารถแขงขันได
ภายในเนือ้ หาสวนนีย้ งั กลาวถึงระบบของการวัด ซึง่ แยกยอยออกเปน ระบบการวัดแหงชาติ และ
ระบบการวัดระหวางประเทศ ระบบของหนวยวัด มาตรฐานการวัด และระบบการสอบกลับได
หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ ๓๕ นี้ จึงมีประโยชนอยางมากสําหรับ
ทุกเพศทุกวัย หากทานใดสนใจจะหาซื้อเก็บไวประจําหองสมุดหรือประจําบานของทาน
สามารถติดตอสอบถามไดที่ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๒๘๐-๖๕๑๕, ๐-๒๒๘๐-๖๕๓๘
หรือ สวนประชาสัมพันธฝา ยนโยบายของยุทธศาสตร สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ เทคโนธานี
คลองหา จังหวัดปทุมธานี

สมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม

เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) จึงไดจัดทําหนังสือเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
เปนการเผยแพรพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลระยะไกล
และขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวบรวมภาพที่ไดจาก
อวกาศและขอมูลทีส่ าํ คัญ ทําเปนสมุดภาพคลายแผนทีเ่ ลม หรือทีเ่ รียกในภาษาอังกฤษวา Atlas
สมุดภาพนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยเฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วของกับภูมสิ ารสนเทศ สาระทีเ่ กีย่ วกับภูมศิ าสตรประเทศไทย ตลอดจน
รายละเอียดเกี่ยวกับจังหวัดตางๆ ทุกจังหวัด โดยใหความสําคัญกับภาพจากดาวเทียม
ที่จัดแสดงทั้งที่มีรายละเอียดภาพตํ่า ปานกลาง สูง จนถึงสูงมาก ซึ่งเปนการจัดทําขึ้นเปน
ครั้งแรก ยังไมมีหนวยงานใดจัดทําขึ้นมากอนในประเทศไทย การจัดทําไดรับความกรุณา
จากผูทรงคุณวุฒิระดับแนวหนาของประเทศในศาสตรที่เกี่ยวของรับเปนคณะบรรณาธิการร
การทํางานครั้งนี้ใชความละเอียดประณีตและวิริยะอุตสาหะ ชวยกันรวบรวม รอยเรียง แกไข
ปรับปรุงสําเร็จเปน “สมุดภาพแผนทีป่ ระเทศไทยจากดาวเทียม” (Satellite Atlas of Thailand)
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ภาพจากดาวเทียม NOAA บันทึกภาพวันที่ ๖ กักนยา
นยายน
ากาศของประเท
ะเทศไทยใ
๒๕๔๘ แสดงใหหเห็นสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยใน
ฆปกคลุมทั่วประเทศ
ฤดูฝน ที่มีเมฆปกคลุ

ภาพโมเสคประเทศไทย
จากดาวเทียม Landsat-5 TM
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โครงการมรดกไทยจากภาพดาวเทียม

ในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๔
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดย
สํ า นั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) ไดจัดทําโครงการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ “มรดกไทยจากภาพดาวเที ย ม”
ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งไดทรงตระหนักถึงความ
สํ า คั ญ แห ง การธํ า รงรั ก ษามรดกศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อันเปนรากฐานที่บรรพบุรุษไทยไดสั่งสมสืบทอดมา
ทรงมีพระราชประสงคใหอนุรักษ ฟนฟูโบราณสถาน
และแหล ง โบราณคดี ที่ เ ป น หลั ก ฐานแสดงความ
รุ  ง เรื อ งแห ง ชาติ นั บ แต อ ดี ต ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล า ฯ พระราชทานแนวพระราชดํ า ริ
ในการอนุรักษฟนฟู บูรณาการ ทําใหโบราณสถาน
แหล ง โบราณคดี จํ า นวนมากสามารถดํ า รงคุ ณ ค า
เป น แหล ง มรดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ อาทิ
เมื อ งประวั ติ ศ าสตร สุ โ ขทั ย และเมื อ งบริ ว าร นครประวั ติ ศ าสตร พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
แหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
ุ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
รัฐบาลและประชาชนไทยสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
เทิ ด พระเกี ย รติ คุ ณ น อ มเกล า น อ มกระหม อ มถวายพระราชสมั ญ ญา “พระบิ ด าแห ง
การอนุรักษมรดกไทย”
โครงการมรดกไทยจากภาพดาวเที ย มจะรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ มรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย นําเสนอดวยภาพถายดาวเทียม ประกอบดวยแหลงที่ตั้งชุมชน
ในประเทศไทย รูปแบบกําแพงเมือง คูเมืองโบราณ การตั้งถิ่นฐานในเขตสุวรรณภูมิ ดินแดน
ลานนา ที่ราบชายฝงสมัยทวารวดี – ฟูนัน ดินแดนวัฒนธรรมกอนประวัติศาสตรในอีสาน
และวัฒนธรรมศรีวิชัยในภาคใตของประเทศไทย รวมถึงแนวทางการอนุรักษมรดกไทย
ตามหลักฐานการศึกษาดวยภาพถายดาวเทียม ขอมูลที่รวบรวมจะจัดพิมพเปนรูปเลม
เผยแพรตอสถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ ทองถิ่น จังหวัด และผูที่สนใจ ไดใชในการ
ศึกษาคนควา อางอิง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และภาคภูมิใจในความเจริญทาง
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษไทย และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริยตอ
ผืนแผนดินไทย

๑๖๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จทอดพระเนตรวัตถุทองฟาโดยทรงใชกลองโทรทรรศน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๒ นิ้ว ณ หอดูดาวแผนกฟสิกสจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗

ดาราศาสตร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ทรงมี ค วามสนพระราชหฤทั ย ด า นดาราศาสตร
มาตั้งแตทรงพระเยาว สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร ทรงเลาไวในหนังสือ “เวลาเปนของมีคา” วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงศึกษาดาราศาสตรครั้งแรกที่โรงเรียน ณ เมืองโลซานเนื่องจากความสนพระทัยสวน
พระองค ประกอบกั บ สมเด็ จ พระราชชนนี ไ ด ท รงสนั บ สนุ น การค น คว า หาความรู  ท าง
ดาราศาสตร ดวยการจัดหาแผนที่ดาว และหนังสือดาราศาสตรเพื่อทรงใชสอนพระราชโอรส
ทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรอบรูวิชาดาราศาสตรเปนอยางดี
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลาเกี่ยวกับความ
สนพระราชหฤทัยทางดานดาราศาสตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เคยทรงมีความ
ปรารถนาจะเปนนักดาราศาสตร และอยากมีหอดูดาวที่จังหวัดเชียงใหม ทรงมีความสนพระ
ราชหฤทัยในกิจการดานดาราศาสตรในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
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ในป ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ทรงเปดงานแสดงทางวิทยาศาสตร ณ ตึกฟสิกสจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย
ดร. ระวี ภาวิไล ไดจัดนิทรรศการทางดาราศาสตรและตั้งกลองโทรทรรศนถวาย

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เสด็จเปดและทอดพระเนตรทองฟาจําลองกรุงเทพ
ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ ทรงโปรดใหมีการตั้งกลองโทรทรรศนถวายในคราวเสด็จพระราชดําเนิน
ตามสถานที่ตางๆ อาทิ เสด็จทอดพระเนตรวัตถุทองฟา โดยทรงใชกลองโทรทรรศนขนาด
เสนผานศูนยกลาง ๑๒ นิ้ว ณ หอดูดาว แผนกฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป
พ.ศ. ๒๕๐๑ เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงเปดงานแสดง
ทางวิทยาศาสตร ณ ตึกฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย ดร. ระวี ภาวิไล
ไดจัดนิทรรศการทางดาราศาสตรและตั้งกลองโทรทรรศนถวาย นอกจากนี้ในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จแปรพระราชฐานไปที่พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ศูนยวิทยาศาสตรหวากอ ไดนํากลองโทรทรรศนไปตั้งถวายเพื่อให
ทอดพระเนตรวัตถุทองฟาในบางโอกาสดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสนพระราชหฤทัยและศึกษาวิชาการ
ดานดาราศาสตรและฟสิกสดาราศาสตรดวยพระองคเอง ทรงโปรดใหมีการถวายความรู
ทางดาราศาสตรเมื่อเกิดปรากฏการณทางดาราศาสตรในประเทศไทยหลายครั้ง อีกทั้ง
ทรงมีกลองโทรทรรศนขนาดเล็กควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรสวนพระองคอีกดวย จาก
ความสนพระราชหฤทัยวิชาการดานดาราศาสตรนี้สงผลใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงให ค วามสนพระทั ย ในวิ ช าการด า นดาราศาสตร เ ป น อย า งยิ่ ง
พระองคทรงติดตามความรูทางดาราศาสตรอยางสมํ่าเสมอทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณทาง
ดาราศาสตร ทรงโปรดใหมีการตั้งกลองโทรทรรศนถวายเพื่อสังเกตวัตถุทองฟาในโอกาส
ต า งๆ ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อเนกอนั น ต แ ก ว งการดาราศาสตร ข องประเทศไทย
เปนลนพน สงผลใหวงการดาราศาสตรของประเทศไทยมีการพัฒนากาวหนาจนปจจุบัน
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ศูนยวทิ ยาศาสตรหวากอไดนาํ กลองโทรทรรศนไปตัง้ ถวายเพือ่ ใหทอดพระเนตรวัตถุทอ งฟา ในคราวที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จแปรพระราชฐานไปที่พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ดวยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ มีความสนพระราชหฤทัยวิชาการดานดาราศาสตร ทําให
ประชาชนคนไทยมีความสนใจกิจกรรมและปรากฏการณทางดาราศาสตรเพิ่มมากขึ้น รัฐบาล
ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาราศาสตร
ของประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสสมโภช ๒๐๐ ป
แหงการพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย
ในป ๒๕๔๗ และเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ในวโรกาสทรงเจริ ญ
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในป ๒๕๕๐
ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประการหนึ่งคือ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาราศาสตรที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพสูง เพื่อสนับสนุน
การวิจัย การบริการวิชาการ และระบบสารสนเทศทางดาราศาสตรที่มีประสิทธิภาพ ดวยการ
กอสรางหอดูดาวแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสถานีทวนสัญญานทีโอที (กม. ๔๔.๔)
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ติดตั้งกลองโทรทรรศน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒.๔ เมตร พรอมระบบโดมอัตโนมัติ ซึ่งเปนกลองโทรทรรศนที่
มีขนาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถรองรับงานวิจัยทางดาราศาสตรได
ทัดเทียมกับนานาชาติ มีกําหนดแลวเสร็จและเปดใชงานประมาณตน พ.ศ. ๒๕๕๕ นอกจากนี้
โครงการกอสรางหอดูดาวแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกลาว ยังไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเปนโครงการในพระราชดําริอกี ดวย
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กลองโทรทรรศนสะทอนแสง
แบบ Ritchey-Chretien

ภาพจําลองหอดูดาวแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ

โครงการกลองดูดาวพีวีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ขอนอมถวายโครงการ “กลองดูดาว
พีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนและเยาวชนไทย
ได เ รี ย นรู  ห ลั ก ทางวิ ศ วกรรมพร อ มกั บ ความรู  เ กี่ ย วกั บ จั ก รวาลและเอกภพ รวมทั้ ง
การออกแบบและประดิษฐกลองดูดาวดวยตนเอง
การสรางกลองดูดาวตองอาศัยความรูวิทยาศาสตรและทักษะทางวิศวกรรมศาสตร
ตั้งแตการออกแบบและการลงมือประดิษฐ ทําใหเยาวชนมีความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบ ได ล งมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เรี ย นรู  ก ารแก ป  ญ หา เกิ ด การพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ใ ห เ กิ ด
นวัตกรรมที่เปนรูปธรรมที่นําไปพัฒนาตอยอดจนเกิดสิ่งประดิษฐใหมๆ ได จึงเปนการสราง
ความตระหนักทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแกเยาวชน และเปนการเตรียม
ความพรอมในเด็กและเยาวชนรูเทาทันตอการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตอไป
ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบริษัท วีนิไทยฯ ไดรวมมือกับ
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จัดกิจกรรมคายวิศวกรรมการประดิษฐกลองดูดาวแกเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ใน ๘๔ โรงเรียนทั่วประเทศดวย ซึ่งเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมคายไดนํากลองดูดาวที่สรางขึ้น
ไปใชเรียนวิชาดาราศาสตรในโรงเรียนของตน และนําเอาประสบการณจากคายไปเผยแพร
ใหกับเพื่อนนักเรียนและชุมชนดวย
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วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยในเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาเปนเวลานาน เนื่องจากทรงตระหนักวาสามารถนํามาประยุกตใชในพระราช
กรณียกิจดานตางๆ โดยเฉพาะในดานการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี เชน ใน พ.ศ. ๒๔๙๕
ทรงตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. ขึ้นที่พระราชวังสวนดุสิต ดวยมีพระราชประสงคที่จะเปดโอกาสให
ราษฎรมีชองทางในการติดตอกับพระองคไดงายขึ้น ไมตองผานกระบวนการขั้นตอนตาม
พิธีการเหมือนในสมัยกอน และทรงใชสถานีวิทยุนี้เพื่อการบันเทิงและเผยแพรขาวสารที่เปน
ประโยชนกับประชาชน เชน ในการเกิดโรคโปลิโอระบาดใน พ.ศ. ๒๔๙๕ หรืออหิวาตกโรค
ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ รวมทั้งวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ไดทรงมีพระราชดําริใหใช
สถานีวิทยุ อ.ส. เปนสื่อกลางในการชวยเหลือผูประสบเคราะหกรรม อันกอใหเกิดเปนมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะหในเวลาตอมา
เมื่อการสื่อสารมีความกาวหนาขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาใชประโยชนในพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาโดยตลอด เชน ทรงนําระบบวิทยุ
สื่อสารมาใชกับการแพทยและการปฏิบัติงานฝนเทียม โดยทรงมีพระราชดําริใหศึกษาวิจัย
และออกแบบสรางสายอากาศยานความถี่สูงมาก หรือ VHF เพื่อใชกับงานวิทยุสวนพระองค
รวมทั้งไดพระราชทานระบบวิทยุสื่อสารใหกับหนวยงานตางๆ เนื่องจากมีพระราชประสงคที่
จะทรงรับทราบเหตุการณตางๆ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อจะได
พระราชทานความชวยเหลือไดทันเวลา
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสน
พระราชหฤทัยเปนอยางมาก โดยไมเพียงทรงใชงานเครื่องคอมพิวเตอรดวยพระองคเอง
เทานั้น แตยังทรงสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูล ทรงประดิษฐ
ฟอนตอักษรไทยและอักษรภาษาอื่นๆ ทรงปรับปรุงซอฟตแวร CU Writer รวมทั้งทรงติดตั้ง
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจตางๆ ในการพัฒนาประเทศดวย

ขยายโอกาสการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในพื้นที่หางไกล
ปญหาสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในอดีต คือความขาดแคลนโครงสราง
พืน้ ฐานเพือ่ อํานวยความสะดวกในพืน้ ทีห่ า งไกล ทําใหประชาชนในเขตชนบท ซึง่ เปนคนสวนใหญ
ของประเทศไมสามาถเขาถึงความเจริญกาวหนาในดานตางๆ ไดโดยเฉพาะในเรื่องการติดตอ
สื่อสาร ซึ่งเปนหลักสําคัญสําหรับการเขาถึงขอมูลขาวสาร การพึ่งพาตนเอง สงผลกระทบ
ตอฐานะความเปนอยูและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตอ
สื่อสาร โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ตที่ทําใหการเชื่อมโยงประชาชนผูใชงานและแหลงขอมูล
เปนเรื่องสะดวก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงประโยชนของคอมพิวเตอร
และมีพระราชดําริใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในงานดาน
การติดตอสื่อสารและการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน ทรงมีพระราชดําริใหจัดทําพระไตรปฎก
ฉบับคอมพิวเตอร ซึ่งชวยสนับสนุนการศึกษาพระไตรปฎกใหเปนไปไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และครบถวน ถือเปนตัวอยางในการนําวิทยาการคอมพิวเตอรมาพัฒนาการศึกษาทั้งในทาง
วิชาการ และในการยกระดับจิตใจของคนไทย จึงเปนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีในเชิง
สรางสรรคอยางแทจริง

โครงการไอทีวัลเลย : แมฮองสอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดมีการสนับสนุน
การพัฒนาทักษณะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของครูและนักเรียนในจังหวัดแมฮองสอน
มาเปนเวลานานแลว และในโอกาสอันเปนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงไดรวมกันจัดทําโครงการไอทีวัลเลย เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชน ในจังหวัดแมฮองสอนใหมีความรูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรวมกับ
องคการบริหารสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแมฮองสอน วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยการงานและอาชีพ และหนวยงานอื่นๆ มีโครงการยอย ๕ โครงการ ไดแก
(๑) โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เปนการ
ฝกอบรมและพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรของครูและอาจารยระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด
แมฮองสอน ใหมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และทําการสอนนักเรียน
ในโรงเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ ที่มีความสนใจ เพื่อตอบสนองตอการขาดแคลนกําลัง
คนดานไอทีในภาคเหนือ
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(๒) โครงการการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรเมืองในหมอก เปนการอบรมครู
และอาจารย และสงเสริมใหนักเรียนพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตรดวยตนเอง โดยมีครู
อาจารยเปนที่ปรึกษา และนํามาประกวดแขงขันในงานวิทยาศาสตรเมืองสามหมอกในเดือน
กุมภาพันธของทุกป
(๓) โครงการสงเสริมการใช Open Source Software และ e-Learning ในจังหวัด
แมฮองสอน เพื่อสงเสริมการใชงาน Open Source Software ซึ่งเปนซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ที่ใชงานงาย ประหยัดคาใชจายและถูกตองตามกฎหมาย แกบุคลากรในจังหวัดแมฮองสอน
โดยเน น บุ ค ลากรในสถาบั น การศึ ก ษาในระยะต น รวมทั้ ง อบรมการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ ป น
e-Learning สําหรับครูอาจารยเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน
(๔) โครงการนํารองระบบเตือนภัยดินถลม ซึ่งเปนโครงการรวมกับจังหวัดแมฮองสอน
และกรมปองกันบรรเทาสาธารณภัย ในการนําเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Embeded
System) ไปใชเตือนภัยทางดานดินถลมในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนภัยธรรมชาติที่สราง
ความเสียหายจํานวนมากในแตละป จึงเปนโครงการนํารองที่นําเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวไป
ติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยง โดยสงสัญญาณแจงเตือนเมื่อมีปริมาณฝนตกในระดับที่อาจเกิดปญหา
ดินถลม
(๕) โครงการสื่อสัมพันธไทย-ญี่ปุน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เปนความรวมมือกับประเทศญี่ปุนในการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับโรงเรียนมัธยมทั้งสองประเทศ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ต
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นายกําธร ถาวรสถิต

ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน
“ในอดีตที่ผานมา จังหวัดแมฮองสอนเปนเมืองปดที่อยูคอนขางหางไกล ทําใหการติดตอ
สื่อสารกับโลกภายนอกเปนเรื่องยากลําบาก แตดวยทรัพยากรธรรมชาติและมรดกวัฒนธรรมของ
จังหวัดที่สั่งสมมากวาหลายรอยป เปนแหลงดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยือนแมฮองสอนจํานวนไมนอย
ประกอบกับในปจจุบนั ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสือ่ สาร การคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหโลกเราเล็กลง สามารถติดตอสื่อสารกันไดงายขึ้น เดินทางพบปะกันไดสะดวกรวดเร็ว
กิจกรรมตางๆ ที่จัดในงาน “แมฮองสอนไอทีวัลเลย” ครั้งนี้ ลวนแตเปนการสรางความรู
สรางคน สรางงานและสรางเครือขาย เปนการเปดโอกาสใหครู อาจารย นักวิชาการ นักเรียน
นั ก ศึ ก ษา ผู  ป ระกอบการ หน ว ยงานต า งๆ รวมทั้ ง ผู  ส นใจทั่ ว ไป ได ม าเก็ บ เกี่ ย วความรู  แ ละ
ประสบการณเพื่อนําไปพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน ที่สําคัญคือ โครงการนี้ไดริเริ่มการพัฒนา
บุคลากรดานไอทีของจังหวัดแมฮอ งสอนตัง้ แตเมือ่ กวา ๑๕ ป ทีผ่ า นมา และไดรบั การสานตออยาง
จริงจังในชวง ๓-๔ ปนี้ จนไดรับการคัดเลือกเปนโครงการรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

นายกวาน สีตะธนี

รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
“โครงการแมฮองสอนไอทีวัลเลย เปนโครงการที่ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยรวมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี สนั บ สนุ น การสร า งทั ก ษะด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ แกครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด
แมฮองสอน สงผลใหครูและนักเรียนมีขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
มีความสนใจพัฒนาทักษะใหสูงขึ้น นอกจากนั้นหนวยงานในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนที่เกี่ยวของ
เชน องคการบริหารสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแมฮองสอน วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยการงานและอาชีพ มีความตื่นตัวในการที่จะรวมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยเฉพาะ
เยาวชนใหมีองคความรูและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายใหจังหวัดแมฮองสอนเปนแหลง
ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนแหลงผลิตซอฟตแวรและ
บริการไอทีที่เหมาะสม โดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางงานสรางอาชีพ
ใหคนในทองถิ่นสามารถมีงานทําไดตลอดทั้งป”
ห
: จากการสัมมนาและกิจกรรมในไอทีวัลเลยแมฮองสอน กระตุนการพัฒนาจังหวัดแมฮองสอนในทุกมิติ
*หมายเหตุ

ดวยไอที รองรับเทคโนโลยี WiMax จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับจังหวัดแมฮองสอน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
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การประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในชวงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย ประเทศไทยยังขาดแคลน
อุปกรณการสื่อสารอยูมาก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปรับปรุงการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานโครงการพระราชดําริ
จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการใชวิทยุสื่อสารในการทรงงานดวย ดวยพระราชประสงควา
เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานในทองถิ่นทุรกันดาร ไมมีระบบโทรศัพท จะไดมีเครื่องมือติดตอ
ประสานงานได ซึ่งประชาชนชาวไทยตางไดเห็นภาพที่พระองคทานทรงใชวิทยุสื่อสารพกพา
ตลอดเวลาทีเ่ สด็จเยีย่ มราษฎร เชน เมือ่ ทรงพบวามีผปู ว ยอาการหนักจําเปนตองสงตัวเขารักษา
ในโรงพยาบาลโดยเร็ว พระองคทานจะมีพระราชกระแสรับสั่งผานทางวิทยุไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสนับสนุนในเรื่องการนําสงผูปวยไปยังจุดหมายปลายทางดวยพระองคเอง
ความสนพระราชหฤทั ย เกี่ ย วกั บ การใช เ ทคโนโลยี ใ นการประสานโครงการพระ
ราชดําริ ไมไดอยูแคเพียงการนําเครื่องมืออุปกรณที่ผลิตในตางประเทศมาใช แตพระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว ยั ง ทรงพระราชทานพระราชดํ า ริ ใ ห ร วบรวมเจ า หน า ที่ จ ากหลาย
หนวยงานมารวมกันปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสารใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใหสามารถเชื่อมโยง
ระบบกันไดทั่วประเทศ โดยในสวนของพระองคเอง ทรงศึกษาทดลองเรื่องสายอากาศ การ
แผกระจายของคลื่นวิทยุ รวมทั้งระบบสถานีทวนสัญญาน เมื่อทรงทดลองประสบผลเปนที่
พอพระราชหฤทัย จึงพระราชทานพระราชดําริใหหนวยงานและผูเชี่ยวชาญนําไปศึกษาตอ
และใชประโยชนในการประสานงานตอไป เชน พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําระบบ
สื่อสารแบบถายทอดสัญญาณ หรือ Repeater ซึ่งเชื่อมตอทางวงจรทางไกลขององคการ
โทรศัพทแหงประเทศไทย ใหมลู นิธแิ พทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
นําไปใชเพื่อชวยรักษาพยาบาลแกผูเจ็บปวยในทองถิ่นหางไกล
ดวยพระปรีชาสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหขาราชบริพาร
ขาราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถติดตอประสานงานในโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อ
สนองพระราชดําริ เกิดเปนผลดีตอการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในทองถิ่น
ทุรกันดาร ทั้งไดชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเปนผลสําเร็จอยาง
ตอเนื่องเสมอมา
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หนาแรกของเว็บโครงการ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การวางแผน
การติดตามและการประสานงานพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดําริ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ เพื่อใหการวางแผน การติดตามความ
กาวหนา และการประสานงานพระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดําริของพระบรม
วงศานุวงศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชนตอประชาชนมากขึ้น
ฐานขอมูลนี้เปนการเชื่อมโยงขอมูลที่ตั้งของตําแหนงโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริกับขอมูลการดําเนินงานของแตละโครงการโดยขอมูลจะจัดเก็บในลักษณะฐานขอมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร GIS Database และมีแนวคิดจะนําขอมูลจากดาวเทียม THEOS ที่มี
รายละเอียด ๒ เมตร มาใชประกอบเพื่อใหสามารถแสดงสถานที่ตั้งของแตละโครงการได
อยางชัดเจน และนําขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT-5 ยอนหลัง ๒๐ ป สําหรับใชเปนขอมูล

หนาแสดงแผนที่ออนไลน

ตัวอยางการคนหาขอมูลแสดงตําแหนงที่ตั้งโครงการ
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ประกอบใหเห็นการดําเนินงานกอนและหลังการดําเนินงานโครงการฯ จากนั้นนํามาจัดทํา
และพัฒนาระบบการใหบริการผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อใหสะดวกและงายตอการเขาถึง
ขอมูลแตละโครงการ โดยการคนหาโครงการสามารถดําเนินการได ๓ แบบ คือ
(๑) การคนหาตามหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน โครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรับผิดชอบ
(๒) ตามประเภทโครงการ เชน โครงการดานแหลงนํ้า
(๓) การคนหาตามพื้นที่ เชน จังหวัดและอําเภอ
ผูส นใจสามารถเรียกดูขอ มูลโดยผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตที่ http://www.rdp.in.th

การสรางนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารรุน ใหม

การสรางกําลังทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในอนาคต
เปนเรื่องสําคัญ ซึ่งการสรางเยาวชนเพื่อใหเปนผูใหญที่เกงและดีในวันขางหนาจะเนนเรื่อง
การเรียนรูตามตําราเพียงอยางเดียวไมได จําเปนตองมีกระบวนการฝกฝนใหมีทักษะและ
ประสบการณการนําความรูทางวิชาการมาปฏิบัติ มีความกลาในการแสดงออก และรูจักใช
เวลาวางเพื่อทํากิจกรรมสรางสรรค โดยเฉพาะในเรื่องการทําประโยชนตอสังคม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพใน
หนังสือ “วันเด็ก” พ.ศ. ๒๕๑๙ วา
“…วัยเด็กเปนวัยสําคัญสําหรับวางรากฐานเพื่อความสําเร็จ ความเจริญและความ
สุขในชีวิต เยาวชนจึงตองไมปลอยใหผานไปเปลา โดยมิไดขวนขวายหาความรูและความดี
ใสตัว เพราะการกระทําเชนนั้น เปนการทําลายตนเองทําลายสวนรวมโดยแท…”

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแหงประเทศไทย เปนงานประกวด
แขงขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จากฝมือ
และมันสมองของเยาวชนไทยจากทัว่ ประเทศ ทีศ่ นู ยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ ดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาความรู ความสามารถของเยาวชนไทยดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร สารสนเทศและการสื่อสารใหสามารถพัฒนาผลงานทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและ
สังคม ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ และเปนการสั่งสมและบมเพาะทุนมนุษย
อันจะเปนรากฐานที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีโครงการที่
สําคัญ ๔ โครงการ ไดแก

๑๗๙

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
(๑) การแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (The National Software
Contest: NSC) ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในสาขาตางๆ อาทิ โปรแกรมเกม โปรแกรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู (CAI) โปรแกรมเพื่อชวย
คนพิการ โปรแกรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อประยุกตใชงาน Web
Services, Mobile Application, Open Source Software
(๒) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว (Young Scientist Competition: YSC) สรรหาตัวแทนประเทศไทย ชิงชัยในงาน Intel International Science and
Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(๓) การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส (Youth’s Electronics Circuit Contest)
โดยตัวแทนคายนักอิเล็กทรอนิกสรุนเยาวจากทั่วประเทศ (NECTEC eCamp)
(๔) การแขงขันระบบปฏิบัติการลินุกซ (NECTEC Linux Competition: NLC) การ
ใชงานคอมพิวเตอรโดยใชระบบปฏิบัติการลินุกซระบบปฏิบัติการตามแนวทาง Open Source
ที่ชวยใหประหยัดคาใชจายและใชซอฟตแวรที่ถูกตองตามกฎหมาย
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
จึงเนนใหการจัดมหกรรมมีการแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย ในการพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ใหชาวไทยรูจักความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสรางภูมิคุมกัน

๑๘๐

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

๑๘๑

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ตลอดระยะเวลาตอเนื่องยาวนานที่ทรงครองราชยสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช ไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญเปนจํานวนมาก ดวยพระอัจฉริยภาพ
และพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกลา เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎรทุกหนแหง ดังจะเห็น
ไดจากโครงการพระราชดําริที่มีอยูทั่วประเทศ
พระปรีชาสามารถที่คนไทยไดเห็นผานโครงการพระราชดําริ ลวนเปนเครื่องพิสูจนวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเขาถึงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยางลึกซึ้ง
จนสามารถนํามาปรับปรุงความเปนอยูของราษฎรไดในทุกๆ ดาน พระมหากรุณาธิคุณในองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานใหแกประชาชนชาวไทยทุกคน มีมากลนสุดที่จะ
พรรณนา ซึง่ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมคี วามซาบซึง้ และมีนโยบายทีจ่ ะดําเนินงาน
สนองแนวพระราชดําริอยางสุดขีดความสามารถ
เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีอยางสูงสุดของ
วงการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมี
การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระผูทรงนํา
ความเจริญสูป ระเทศชาติ โดยไดนาํ มาบันทึกไวในหนังสือฉบับนี้ เพือ่ เปนเกียรติประวัตอิ นั สูงยิง่
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สืบไป

ตราสัญลักษณฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ลายเสนจุลภาค ๓ มิติ ขนาดเล็ก
ที่สุดในโลก

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ป กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการ
มหาชน) ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสรางตราสัญลักษณฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ป ลายเสนจุลภาคสามมิติ
ตราสัญลักษณดังกลาว เปนตราสัญลักษณเฉลิมพระเกียรติแบบลายเสนจุลภาค
สามมิติชิ้นแรก และชิ้นเดียวในโลก ซึ่งขึ้นรูปดวยนิกเกิลและเคลือบดวยทองคําบริสุทธิ์
มีขนาดกวาง ๓.๑๐ มิลลิเมตร ยาว ๔.๙๐ มิลลิเมตร และหนา ๐.๗๖ มิลลิเมตร ลวดลาย
มีความละเอียดคมชัด ถูกตอง และงดงามตามหลักศิลปะไทย สามารถมองเห็นโดยใช
กลองจุลทรรศนที่ขนาดกําลังขยายสูงเทานั้น สรางขึ้นดวยแสงซินโครตรอนยานรังสีเอกซ
ตามกระบวนการสรางชิ้นสวนจุลภาคสําหรับงานอุตสาหกรรม ณ หองปฏิบัติการแสงสยาม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ จังหวัดนครราชสีมา

๑๘๓

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
ขัน้ ตอนการจัดสรางตราสัญลักษณฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ป แบบลายเสนจุลภาคสามมิติ
(๑) ใชโปรแกรมเครื่องมือออกแบบวงจรรวมไมโครอิเล็กทรอนิกสวาดแบบสองมิติของตรา
สัญลักษณฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ในคอมพิวเตอร
(๒) ถายภาพสองมิติของตราสัญลักษณฯ จากคอมพิวเตอรเปนลวดลายฟลมทึบแสงอัลตรา
ไวโอเลตลงบนกระจกตนแบบ
(๓) สรางลวดลายโลหะเงินของภาพตนแบบลงบนแผนกราไฟต
(๔) สรางแมพิมพพอลิเมอรหนาดวยแสงซินโครตรอนยานรังสีเอกซ
(๕) เติมโลหะนิกเกิลลงในแมพิมพพอลิเมอรหนา และสกัดแมพิมพทิ้ง

ภาพจําลองสามมิติของตราสัญลักษณ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป แบบลายเสนจุลภาค
ลายเสนตัวหนังสือไทยกวาง 15 ไมโครเมตร

แบบสองมิติลายเสนจุลภาค
วาดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

ภาพผานกลองจุลทรรศน แสดงลวดลายทึบแสง
อัลตราไวโอเลต ของตราสัญลักษณ
บนกระจกตนแบบ
ภาพผานกลองจุลทรรศน แสดงแมพิมพพอลิเมอร
บนแผนกราไฟต

๑๘๔

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย

ภาพจากกลองจุลทรรศนแสดงโครงสรางโลหะนิกเกิล
ที่เติมลงในแมพิมพพอลิเมอรหนา

ภาพจากกลองจุลทรรศน แสดงแมพมิ พพอลิเมอร
หนาประมาณ 200ไมโครเมตร บนแผนเหล็กสเตนเลส
หลังจากการฉายแสงซินโครตรอนและลางฟลม

ภาพจากกลองจุลทรรศนแสดงตราสัญลักษณ
บนแผนฐานนิกเกิลซึง่ แยกออกมาจากแผนสเตนเลสแลว

ภาพจากกลองจุลทรรศนแสดงตราสัญลักษณ
บนแผนฐานนิกเกิลเทียบกับสเกลไมบรรทัด
(ขีดละ 1 มิลลิเมตร)
ภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แสดงตราสัญลักษณบนแผนฐานนิกเกิลหลังชุบทอง

๑๘๕

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

พระปรมาภิไธยยอ “ภปร.” สรางจาก
โมเลกุลคารบอนมอนอกไซด ๕๐ โมเลกุล
วางเรียงเปนตัวอักษรบนแผนทองแดง

งานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จฯ เปดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการ

กาวแรกเล็กๆ ของนาโนเทคกับการจัดเรียงพระปรมาภิไธยยอ ภปร.

ทีมนักวิจัยที่ IBM Almaden Research Center ไดรวมมือกับนักวิจัยไทยจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ใชนาโนเทคโนโลยีในการจัดเรียงตัวคารบอน
มอน็อกไซด จํานวน ๕๐ โมเลกุล เขียนลงบนผิวของโลหะทองแดง เปนพระปรมาภิไธยยอ ภปร.
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ในฐานะทีเ่ ปนพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
ซึ่งนับเปนครั้งแรกของประวัติศาสตรโลกที่อักษรไทยไดถูกจารึกไวในระดับอะตอม
พระปรมาภิไธยยอ ภปร. นี้มีขนาดความยาว ๑๔ นาโนเมตร สูง ๗ นาโนเมตร
ตัวอักษร “ภ” เขียนดวยคารบอนมอน็อกไซด ๑๗ โมเลกุล ตัวอักษร “ป” เขียนดวยคารบอน
มอน็อกไซด ๑๘ โมเลกุล และ ตัวอักษร “ร” เขียนดวยคารบอนมอน็อกไซด ๑๕ โมเลกุล
แมวาการจัดเรียงอะตอมโดยเครื่อง STM นี้ยังอยูเพียงแคขั้นการวิจัยและพัฒนา ยัง
ไมสามารถใชไดในเชิงอุตสาหกรรม แตไดแสดงใหเห็นถึงกาวแรกของนาโนเทคโนโลยีที่ใป
ถึงจุดมุงหมายสูงสุด นั่นคือการที่เราสามารถนําอะตอมหรือโมเลกุลมาจัดเรียงในตําแหนง
ที่ตองการอยางแมนยําและถูกตอง สงผลตอการควบคุมโครงสรางของวัสดุหรือสสารใหมี
คุณสมบัติพิเศษทางดาน ฟสิกส เคมี หรือชีวภาพ กอใหเกิดเปนนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอ
มนุษยไดมากมายมหาศาล ความสามารถในการจัดเรียงอะตอมของคารบอนมอน็อกไซดบน
ผิวของโลหะทองแดงนี้ไดถูกนํามาสรางเปนวงจรขนาดจิ๋วที่ใชในการคํานวณไดจริง และใน
อนาคตอาจจะนําไปใชสรางเปนคอมพิวเตอรจิ๋วจากอะตอมที่มีประสิทธิภาพยิ่งยวด

๑๘๖

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
แนะนําฐานขอมูลสิ่งพิมพของประเทศเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

เปนฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รวบรวมโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยความรวมมือของบรรณารักษจากเครือขายศูนยประสานงาน
สารนิเทศสาขาตางๆ ในระบบสารนิเทศทางวิชาการแหงชาติ และหองสมุดคณะตางๆ สังกัด
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวนแหลงขอมูล ๖๔ แหง เนื้อหาเปนการประมวลขอมูลจาก
สิ่งพิมพที่เปนหนังสือ วิทยานิพนธ วารสารฉบับพิเศษ จุลสารทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยจัดพิมพตั้งแต ปพ.ศ.๒๔๙๓ – ๒๕๔๙ มีมากกวา ๗๗๐ รายการ โดยจําแนก
เปนหมวดเรื่องตางๆ ไดแก
(๑) พระราชประวัติ
(๒) พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
(๓) พระราชพิธีและพิธีการตางๆ
(๔) พระราชกรณียกิจจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานตางๆ อาทิ ดาน
เกษตรกรรม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอานสามารถตรวจสอบรายชื่อสิ่งพิมพแตละดานพรอมอานสาระเรื่องยอภายใน
ตัวเลมได มีภาพพระบรมฉายาลักษณที่หายาก ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไดที่ http://siweb.dss.go.th/84

๑๘๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
การประกวดเว็บไซตโครงการสารสนเทศพระอัจฉริยภาพ เทิดพระเกียรติ
พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

เปนฐานขอมูลรวบรวมผลการประกวดเว็บไซตพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะพระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย เพื่อสนับสนุน
เยาวชนไทยใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเชิงนวัตกรรม สนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐดานการพัฒนากําลังและสังคมที่มีคุณภาพและดานปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล
และเขมแข็งบนฐานความรูวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม จัดลําดับผลงาน
การประกวดรางวัลชนะเลิศลําดับ ๑ รองชนะเลิศลําดับที่ ๑ และที่ ๒ ของระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลชมเชย สามารถศึกษาชมผลงานผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไดที่ http://siweb.dss.go.th/sci60/

ผลงานชนะเลิศระดับประถม

ผลงานชนะเลิศระดับมัธยม

ผลงานชนะเลิ
ชนะเลิศระดับมัธยม

ผลงานชนะเลิ
ผลงานชนะ ศระดับมัธยม

๑๘๘

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
การประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE-NEMS 2007 เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยสํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีแหงชาติ รวมกับ IEEE Nanotechnology Council จัดงาน IEEE-NEMS 2007 The 2nd Annual IEEE International Conference on Nano/Macro Engineered and
Molecular Systems เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในระหวางวันที่ ๑๖ - ๑๙
มกราคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปารค
การประชุมดังกลาวเปนการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ทั่วโลก มีการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวขอตางๆ มีการนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ
และนักศึกษาจากประเทศสมาชิก รวมถึงการจัดแสดงผลงานทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางดานนาโน-ไมโครเทคโนโลยี

๑๘๙

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
โครงการทําดีเพื่อพอหลวง (Wishing Hall)

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๔
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทํากิจกรรม
ขึ้นเพื่อใหบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการทําความดีอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสนอง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานภายใตชื่อเรื่อง “โครงการพิเศษทําดีเพื่อพอหลวง”
เปนการรณรงคใหบุคลากรกรมวิทยาศาสตรบริการที่มีความสนใจที่จะกระทําความดีเพื่อ
สนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรวมถวายเปนของขวัญใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สาระหลักเปนการแบงปน “พลังแหงการให” เพื่อให
เกิดการใหอภัยซึ่งกันและกัน การใหโอกาส การใหรอยยิ้ม การใหเวลา การใหความรูสึก
ดีๆ การใหความชวยเหลือ การใหความใกลชิด การใหความจริงใจ การใหความซื่อสัตย
และการใหความรู รูปแบบ ผูเขารวมโครงการ เขียนขอความลงบนกระดาษรูปหัวใจ ติด
ลงบนพื้นที่ที่จัดเตรียมไวให และรวบรวม “แผนหัวใจ” ที่รอยเรียงจากดวงใจนอมเกลาฯ
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กอนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
นอกจากนั้น ยังจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภายใต
หัวเรื่อง “๘๔ พรรษา มหาราชา รวมเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท ผานพระบรมราโชวาท”
โดยแนะนําหนังสือพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระอัจฉริยภาพ
ทศพิธราชธรรม เพื่อใหผูเขารวมรายการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณมุงทําความดีและ
มุงประพฤติปฎิบัติตนใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ตามพระบรมราโชวาทที่ไดใหแกพสกนิกร
จัด ณ หอสมุดวิทยาศาสตร ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตั้งแตวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๑๙๐

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย

แนะนํากระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กอตั้งใน พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสมัยรัฐบาลของ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท โดยเมื่อเริ่มกอตั้งใชชื่อวา “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และการพลังงาน” ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม”
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการใน พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเปลี่ยนเปน
“กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีสถานที่ตั้งอยูที่ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ปจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบดวยหนวยงานในสังกัด ๑๕
หนวยงาน ตามแผนผังโครงสรางองคกรที่แสดงนี้

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ

กรมวิทยาศาสตร
บริการ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ

สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน

สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหง
ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
นํ้าและการเกษตร

สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานในกํากับ
องคการมหาชน

สํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ
ศูนยความเปนเลิศดาน
ชีววิทยาศาสตร

๑๙๒

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
สํานักงานรัฐมนตรี

สถานที่ตั้งสํานักงาน : อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๑
โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๖
เว็บไซต www.most.go.th/osm

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถานที่ตั้งสํานักงาน : อาคารพระจอมเกลา สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐
โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๓
Call Center 1313
เว็บไซต www.ops.go.th

กรมวิทยาศาสตรบริการ

สถานที่ตั้งสํานักงาน : ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๒๐๑ ๗๐๐๐-๔
โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๖๕
เว็บไซต www.dss.go.th

สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สถานที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐, ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๓๐
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓
Call Center ๐ ๒๕๗๙ ๑๘๒๔, ๐ ๒๕๗๙ ๑๘๓๔
Emergency Call (แจงเหตุฉุกเฉินทางรังสี) ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๙๙ (ในเวลาราชการ)
หรือ ๐๘๙ ๒๐๐ ๖๒๔๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
เว็บไซต www.oaep.go.th

๑๙๓

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

สถานทีต่ งั้ สํานักงาน : ๓๕ หมู ๓ เทคโนธานี ถ.เลียบคลองหา ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๗๗ ๙๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๙๐๐๙
สํานักงานสาขาจตุจักร กรุงเทพฯ : ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๒๑-๓๐, ๐ ๒๕๗๙ ๕๕๑๕, ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๖๐, ๐ ๒ ๕๗๙ ๘๕๓๓
โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๗๗๑, ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๓
เว็บไซต www.tistr.or.th

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ

สถานที่ตั้งสํานักงาน : เทคโนธานี ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๙๙๙๙
เว็บไซต www.nsm.or.th

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

สถานที่ตั้งสํานักงาน : ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๑๐๐ - ๕
เว็ปไซต www.nstda.or.th

สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ

สถานที่ตั้งสํานักงาน : ๓/๔-๕ หมูที่ ๓ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๗๗ ๕๑๐๐
โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๒๘๗๗, ๐ ๒๕๗๗ ๒๘๕๙
เว็บไซต www.nimt.or.th

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

สถานที่ตั้งสํานักงาน : ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐ ๒๑๖๐ ๕๔๓๒
โทรสาร ๐ ๒๑๖๐ ๕๔๓๘
เว็บไซต www.sti.or.th

๑๙๔

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงาน : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ อาคารรวมหนวยราชการ (อาคาร B) ชั้น ๖ และชั้น ๗ ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๔๔๗๐
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๘๖
เว็บไซต www.gistda.or.th

สสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)

สสถานที่ตั้งสํานักงาน : ๙/๙ หมูที่ ๗ ต.ทรายมูล อ.องครักษ จ.นครนายก ๒๖๑๒๐
โทรศัพท ๐ ๓๗๓๙ ๒๙๐๑ – ๖
โทรสาร ๐ ๓๗๓๙ ๒๙๑๓
สํานักงานสาขา จตุจักร กรุงเทพฯ : ๑๖ ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
(ติดตอ อาคาร ๙ ชั้น ๒)
โทรศัพท ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ตอ ๓๒๑๘ – ๓๒๒๑
โทรสาร ๐ ๒๕๙๖ ๐๒๒๐
เว็บไซต www.tint.or.th

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงาน : ๑๑๑ อาคารสุรพัฒน ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท ๐ ๔๔๒๑ ๗๐๔๐
โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๗๐๔๗
หนวยประสานงานกรุงเทพมหานคร : กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๓๙๕๔
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๙๕๕
เว็บไซต www.slri.or.th

๑๙๕
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สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงาน : สํานักงานใหญ (เชียงใหม) เลขที่ ๑๙๑ อาคารศิริพานิช ชั้น ๒ ถ.หวยแกว
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐ ๕๓๒๒ ๕๕๖๙ – ๗๑
โทรสาร ๐ ๕๓๒๒ ๕๕๒๔
สํานักงานประสานงาน (กรุงเทพฯ) : ชั้น ๒ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๕๒
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๑๓
เว็บไซต www.narit.or.th

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ ๑๐๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร ชั้น ๘ ถนนรางนํ้า
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๒
โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๓
เว็บไซต www.haii.or.th

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ ๗๓/๑ อาคารโยธี ชั้น ๓ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๖๔๔ ๖๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๔๔๔
เว็บไซต www.nia.or.th

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน)

สถานที่ตั้งสํานักงาน : ชั้น ๒๒ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ ๖๙ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๖๔๔ ๙๕๒๔
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๙๕๓๘
เว็บไซต www.tcels.or.th

๑๙๖
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บรรณานุกรม
• The World Bank, 2000, World Development Report 2000/2001, Oxford University Press, New York
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ๒๕๓๙, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั กับการพัฒนาการเกษตรไทย, บริษทั
อมรินทรพริน้ ติง้ แอนด พับลิชชิง่ จํากัด, กรุงเทพฯ
• กรมปาไม, ๒๕๕๔, เนื้อที่ปาของประเทศไทย, http://web2.forest.go.th/webmis/page/เนื้อที่ปาไม
ของประเทศไทย.html
• กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๕๔, ความรูอุตุนิยมวิทยา, http://www.tmd.go.th/info/info.php
• ธีรภัทร ศรีนรคุตร, “พระปรีชาญาณกับพลังงานทดแทน”, วารสารการวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, ปที่ ๑๙, ฉบับที่ ๔, ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๔๗
• โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ๒๕๓๑,
• สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.),
๒๕๔๗, อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๖๐ ป ครองราชย ประโยชนสุข ประชาราษฎร, กรุงเทพฯ, หางหุนสวนจํากัด
อรุณการพิมพ
• สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ(สํานักงาน กปร.),
๒๕๕๐, ๘๐ พรรษา ปวงประชาเปนสุขศานต, กรุงเทพฯ, บริษัท พรี สเกล จํากัด
• สํานักโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี, ๒๕๕๔, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช กับการพัฒนา http://wwwrspg.or.th/
special_articles/hm_king60/king_6II.htm
• สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ๒๕๕๔, ระบบแสดงขอมูลดานสถิติ, http://www.oae.go.th
• มูลนิธิโครงการหลวง, ๒๕๕๐, มูลนิธิโครงการหลวง, http://www.rpf.or.th
• สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๓, รายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๒, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กรุงเทพฯ, บริษัท สตูดิโอ จี บาร จํากัด
• สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ ๑๒, บริษัท ดานสุทธาการพิมพ ๒๕๑๒ จํากัด, กรุงเทพฯ
• สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๐, พระมหากษัตริยนักวิทยาศาสตร
นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรรม, กรุงเทพฯ
• สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และคณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, ๒๕๔๕, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๒๘, กรุงเทพฯ
• สภาสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, ๒๕๔๓, พระมหากษัตริยนักวิทยาศาสตร,
กรุงเทพฯ, บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)

๑๙๗

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
คณะกรรมการจัดทําหนังสือ

๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
๒. ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายกองศักดิ์ ยอดมณี)
๓. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายพรชัย รุจิประภา)
๔. รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายวีระพงษ แพสุวรรณ)
๕. รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางสาวเสาวณี มุสิแดง)
๖. หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง
(นายสุทธิเวช ต. แสงจันทร)
๗. ผูตรวจราชการกระทรวง
(นางนันทวรรณ ชื่นศิริ)
๘. อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
(นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ)
๙. เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(นายชัยวัฒน ตอสกุลแกว)
๑๐. ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(นางเกษมศรี หอมชื่น)
๑๑. ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
(นายพิชัย สนแจง)
๑๒. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล)
๑๓. ผูอํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
(พลอากาศตรี เพียร โตทาโรง)
๑๔. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน)
๑๕. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
(นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา รักษาการผูอํานวยการ)
๑๖. ผูอาํ นวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
(นายสมพร จองคํา)

๑๙๘

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พระบิดาแหงนวัตกรรมไทยย
๑๗. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(นายประยูร สงสิริฤทธิกุล)
๑๘. ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร
(นายรอยล จิตรดอน)
๑๙. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
(นายบุญรักษา สุนทรธรรม)
๒๐. ผูอํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(นายศุภชัย หลอโลหการ)
๒๑. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางพรสวรรค มาลัยกรอง)
๒๒. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางสาวคนึงนุช พิมพอุบล)
๒๓. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางนิตยา พัฒนรัชต)
๒๔. ผูอํานวยการสํานักความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ)
๒๕. ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายกฤษฎา ธาราสุข)
๒๖. หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
(นางสาวจันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ)
๒๗. หัวหนากลุมงานวิจัยนโยบาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นายธนัท เทียนศิริ)
๒๘. หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางอภิญญา ตันติรังสี)
๒๙. เจาหนาที่กลุมงานวิจัยนโยบาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(นางสาวอัญชลี มานิชพงษ)

๑๙๙
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กรรมการ
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย
รายชื่อคณะผูจัดทําหนังสือ
นางสาวเสาวณี มุสิแดง
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
นางสาวมรกต ตันติเจริญ
นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
นางออมใจ ไทรเมฆ
นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี
นางชอทิพย มงคลมาลย
นางสาวนฤมล รื่นไวย
นางกรรณิกา วงศทองศิริ
นางลัดดา หงสลดารมภ
นางสาวลัญจนา นิตยพัฒน
นางสุวรรณญา เอี่ยมสุธนกุล
นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา
นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข
นางรําพึง สิมกิ่ง
นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิง
นางสาววราภรณ ตัณฑนุช
นายนเรศ เขงเงิน
นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด
นางสาวอาศยา ศิริเอาทารย
นายธนัท เทียนศิริ
นางอภิญญา ตันติรังสี
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ
นายไววิทย ยอดประสิทธิ์
นางสาวชลารัตน มีแกว
นางสาวศิริลักษณ สิกขะบูรณะ
นางสาวอุษา ขุนเปย

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
บรรณารักษชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรบริการ
รักษาการผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รักษาการผูอํานวยการศูนยความรู สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสํานักบริหาร องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
ผูอํานวยการฝายรัฐกิจสัมพันธ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูจัดการฝายผลิตและเผยแพรสื่อสิ่งพิมพ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูประสานงานฝายรัฐกิจสัมพันธ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ผูชวยหัวหนาสวนประชาสัมพันธ สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ
ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาผลิตภัณฑขอมูลดาวเทียม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
หัวหนาหนวยประชาสัมพันธ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ
ผูชวยผูอํานวยการฝายสถานีวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
หัวหนากลุมงานแผนงานและสารสนเทศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร
หัวหนาฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ
ผูจัดการ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
หัวหนากลุมงานวิจัยนโยบาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการกลุมงานวิจัยนโยบาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายชางภาพชํานาญงาน กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ กลุมงานประชาสัมพันธ สํานักบริหารกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

พิมพที่ โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โทรศัพท ๐ ๒๒๒๓ ๓๓๕๑

๒๐๐

“...วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเจริ
งความเจริญ
ของบานเมือง. เราจึงควรสนับสนุนใหมีการคนคิดเทคโนโลยีทีท่เี หมาะสม
กับสภาวะและความตองการของประเทศขึ้นใชเองอยางจริงจัง. ถาเรา
สามารถคนคิดไดมากเทาไร ก็จะเปนการประหยัดและชวยใหสามารถ
ามารถนํนํา
ไปใช
ไป
ใชในงานตาง ๆ ไดกวางขวางยิ่งขึ้นเทานั้น...”

พระราชดํารัส
พระราชดํ
พระราชทานเนื่องในสัปดา
ดาหหวิทยาศาสตรแหงชาติ
และครบรอบ ๑๒๐ ป หวากอ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ถ.พระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุ ง เทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๓
Call Center ๑๓๑๓ http://www.most.go.th

