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หากจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนพระมหากษัตริยเจาผูทรงพระ
ปรี ช าสามารถในสรรพศาสตร ดั ง ที่ บ รรดาผู สื่ อ ข า วชาวต า งชาติ ไ ด ทู ล เกล า ฯ ถวายพระราชสมั ญ ญาว า “The
Renaissance man” ในดานวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ทรงเปนพระผูจุดประกายและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อยังประโยชนสุขแกพสกนิกร วิทยาการทางดานไอทีดานหนึ่ง ที่ทรงสนพระราชหฤทัย
ก็คือ ดานภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ซึ่งเปนศาสตรสารสนเทศที่เนนบูรณาการของเทคโนโลยีทางดานการ
สํารวจ การทําแผนที่และการวิเคราะหขอมูลทางพื้นที่เขาดวยกันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับโลก ไดแก เทคโนโลยีระบบกําหนด
ตําแหนงบนพื้นโลก การรับ รูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (ราชบัณ ฑิตยสถาน, 2549:258)
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงใช ส ารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร แ ละแผนที่ ป ระกอบพระราชกรณี ย กิ จ ทางด า น
การเกษตร การสํารวจทรั พยากรธรรมชาติ การใชที่ดิน ลุมน้ํา การปาไม การชลประทาน การอุตุนิยมวิทยา การ
สาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยภาพถายทางอากาศและภาพถายจาก
ดาวเทียมมาวางแผนและแกไขปญหาการใชที่ดินในแหลงตนน้ําลําธารบนภูเขาสูง บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะการวาง
แผนการใชที่ดินลุมน้ําภาคเหนือของประเทศไทย เชน ภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT-5 และ NOAA-14 ของ
สหรัฐอเมริกา ดาวเทียม SPOT-2 ของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดาวเทียม ERS-2 ขององคการอวกาศแหงยุโรป ดาวเทียม
RADARSAT-1 ขององคการอวกาศแคนาดา และดาวเทียม IRS-1C ของประเทศอินเดีย และเมื่อวันที่ 7 มกราคม
2523 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราช
หฤทัยและทรงเขารวมการสัมมนาการประยุกตเทคโนโลยีการถายทําภาพถายทางอากาศและดาวเทียมในการวาง
แผนการใชที่ดินลุมน้ําภาคเหนือของประเทศไทย จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและสํานักงานโครงการ
พัฒนาสหประชาชาติ ณ โรงแรมรินคํา จังหวัดเชียงใหม
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแกไขความเดือดรอนของพสกนิกร โดยทรงวินิจฉัยภาพถายจากดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากร LANDSAT-TM บันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2531 บริเวณที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎรธานีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมพระราชทานคําแนะนําในการวางแผนชวยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ดวยพระองคเอง

วันที่ 7 มกราคม 2523 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสสัมมนาการประยุกตเทคโนโลยีการถายทํา ภาพถายทางอากาศและดาวเทียม
ในการวางแผนการใชที่ดินลุมน้ําทางเหนือของประเทศไทย
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและสํานักงานโครงการพัฒนาสหประชาชาติ ณ โรงแรมรินคํา จังหวัดเชียงใหม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระอัจฉริยภาพดานการใชขอมูลและสารสนเทศจากแผนที่เปนอยางมาก
ดังที่กระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานแตคณะบุคคลที่เขาเฝาฯ ถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งวา “…พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทําใหไดเห็นวา
ทรงทํางานอยางไรอะไรที่ไหนบาง และไดเห็นวาทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร จะทรงขับรถเอง และก็มีแผนที่อยูใกล
พระองคเสมอ ทรงจะไปทุกหนทุกแหง พระองคชอบทํางานเกี่ยวกับเรื่องดินและเรื่องน้ํามาตลอดหลายสิบป ทรง
กลายเปนผูเชี่ยวชาญแลว…ที่ภาคอีสานภูพานราชนิเวศน สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2519 ก็ทรงใชเปนศูนยกลางในการ
เสด็จออกไปทอดพระเนตรวาพื้นที่ตรงไหนเหมาะจะสรางอางเก็บน้ํา หรือคลองสงน้ําบาง ซึ่งสวนใหญจะทรงศึกษา
จากแผนที่มากอน … ทรงขับรถเองตลอด ไมวาจะเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรที่ไหน พรอมกับแผนที่ประจําพระหัตถ
ตลอดเวลา …พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเห็นชาวบานมีความสุข ก็รับสั่งวาชื่นใจ แตกวาชาวบานจะแจมใส
อยางนี้ ทรงเหนื่อยอยูหลายป มีผูสนใจวิธีการของทานก็ไปศึกษาที่ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
ซึ่งทรงตั้งขึ้นมาตั้งแต พ.ศ. 2525
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงโปรดแผนที่มากที่สุด เวลาเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ทรงขับรถ
เองแลวก็มีแผนที่ติดพระองคเสมอ ทรงใชประโยชนจากแผนที่อยางเต็มที่ อยางเสด็จฯ ไปคุยกับราษฎรก็

-3จะทรงรับสั่งถามวา มาจากที่ไหน บานชองอยูที่ไหน เขาก็จะบอกวา เขาอยูที่นั้นที่นี่ เดี๋ยวนี้มีหมูบานใหม
เพิ่มขึ้นแลว คนก็อยูเย็นเปนสุขขึ้น ก็จะทรงทําแผนที่เทียบกับแผนที่ปจจุบัน และทําเครื่องหมายเวลาขับรถ
ไปตามพื้นที่ไหน ทรงซักถามชาวบาน ชื่อหมูบาน ชื่อถนน แมน้ํา ลําคลองวาถูกตองตรงตามแผนที่หรือไม
มีห มูบา นเพิ่ม ขึ้ น มาใหมไ หม แหล ง น้ํา อยู ต รงไหนบา งไกลไหมจะทรงพระดํา เนิน ไปทอดพระเนตร …
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีโครงการพระราชดําริมากกวา 3,000 โครงการทั่วประเทศ ทรงมุงใหราษฎรใหกินดีอยู
ดีขึ้นทุกภาค งานที่ทรงทํา ทําโดยไมมีวันหยุดมาเกือบ 60 ปแลว ทรงทําโดยไมเบื่อหนาย เพราะเปนงานที่ทรงทําดวย
ความรัก ที่มีตอประชาชน ในหองทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะมีแตแผนที่ประเทศไทยทุก
ภาคเต็ ม ไปหมด เพราะว า โปรดเรื่ อ งแผนที่ ม าก โดยที่ ท รงสนพระทั ย แผนที่ ก็ ท รงสามารถติ ด ต อ กั บ
ประชาชนที่มาเฝาฯ กันเปนหมื่นๆ คนได จะทรงถามวาเขาอยูที่ไหน หมูบานชื่ออะไร เปนหมูบานกี่หลังคา
เรือน แลวเวลานี้มีหมูบานที่ติดกันเพิ่มขึ้นใหมหรือไม ทรงไดขอมูลใหมแลวก็ทรงดูแลความเจ็บปวยของ
ประชาชน …”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชปฏิสันถารกับราษฎรบานเจาะบากง
ระหวางเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรภูมิประเทศและทรงเยี่ยมราษฎรบานเจาะบากง
ตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524

จากหนังสือ 100 เรื่อง ในหลวงของฉัน หนังสือซึ่งรอยเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ที่ประทับใจปวงไทยทุกผู โดย วิทย บัณฑิตกุล (2552: 87-89) บันทึกไววา “…พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเริ่มใชแผนที่เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ พ.ศ. 2498 ทุกครั้งที่เสด็จฯ ไปยังสถานที่
ตางๆ จะทรงมีสิ่งของประจําพระองคหนึ่งในนั้นคือแผนที่ซึ่งทรงทําขึ้นเอง พระองคมีความเขาพระทัยในดานการสํารวจ
และการทําแผนที่
‘แผนที่’ เปนคูมือขางพระวรกายของพระองคและทรงเก็บรักษาอยางประณีต หากขณะเสด็จมีฝนตก จะทรง
เก็บกระดาษแผนนั้นไวในถุงพลาสติก นั่นคือแผนที่ที่มีมาตราสวน 1: 50,000 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนทั้ง
ผูใช ผูปรับแกแผนที่ใหถูกตองตามความเปนจริง เนื่องจากบริเวณที่พระองคเสด็จพระราชดําเนินลงพื้นที่จะเปนบริเวณ

-4ที่ตองใชแผนที่หลายแผนนํามาตอกันเพื่อใหไดบริเวณที่ตองการ วิธีการตัดตอแผนที่ ทรงทําดวยพระองคเองในหอง
ทรงงานซึ่งวางเปลาไมมีโตะเกาอี้
ทรงนําแผนที่ซึ่งจะตอกันวางบนพื้น ทรงตัดขอบออกอยางประณีต ทากาว แปะตอกันดวยพระองคเอง ขอบ
ที่ตัดออกจะทรงนํามาตอเขาภายหลังเพื่อจะไดทราบวาแผนที่ซึ่งทรงนํามาตอกันอยูที่ระวางไหน มีชื่อวาอะไร เมื่อเสด็จ
พระราชดําเนินในพื้นที่จะทรงบันทึกขอมูลที่ทรงไดรับใหมๆ ไมวาจะไดจากการทอดพระเนตร สอบถามจากเจาหนาที่
หรือราษฎรในทองที่ขอมูลที่ไดจะทรงบันทึกไวอยางละเอียดในแผนที่ เมื่อทรงพบขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนในแผนที่ ก็
จะทรงติดตามตรวจสอบเพื่อการแกไข
บอยครั้งที่ไดทรงพระราชทานขอมูลที่ถูกตอง เชน ชื่อ หมูบาน ทางน้ํา เสนทางถนน ไปใหกรมแผนที่ทหาร
ดําเนินการแกไขสําหรับการพิมพในครั้งตอไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงใชแผนที่อยางทะนุถนอมจน
หมดอายุการใชงาน จากนั้นจะทรงจัดทําแผนที่บริเวณเดิมขึ้นใหม คัดลอกขอมูลทั้งหลายมาลงในแผนใหม สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณที่พระตําหนักภูพานราชนิเวศนเกี่ยวกับการทรงใช
แผนที่ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ความตอนหนึ่งวา ‘…เวลาเสด็จไปที่เดิมอีก สวนมากจะเปนปตอไป ทานก็ใช
แผนที่อันเดิมนั้นในการที่จะตรวจสอบ ทําใหทานหวงแผนที่ของทานมาก อันเดิมนั้นจะตองเก็บไว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แผนที่ทางภาคใตนั้นโดนฝนมาก เพราะเวลาเสด็จออกไปฝนมักจะตก ทําใหแผนที่คอนขางจะเปอยยุย ก็ตองถือดวย
ความระมัดระวัง...เวลาทานสอน ทานสอนแมกระทั่งการพับแผนที่ เพราะวาในเวลาเรานั่งในรถ ที่มันก็แคบ กางแขน
กางขาออกไปมากไมได เวลาเตรียมกอนออกเดินทาง เราตองพับแผนที่ใหถูกทางวาตอนแรกไปถึงที่ไหน และพอไปถึง
อีกที่จะตองคลี่ใหไดทันทวงที จะคลี่หนาไหนแลวตอไปถึงหนาไหน
ถาแผนที่นั้นเนาเต็มทน คือ โดนฝนหลายปหลายฤดูกาล ทานก็ตองยายขอมูลจากแผนเกาไปสูแผนใหม ซึ่ง
ทานก็ตองทําเองอีกเหมือนกัน และเวลาตอนหลังนี่พวกเราที่ตามเสด็จก็ไดรับพระราชทานแจกแผนที่ ซึ่งเวลาทานใช
เองดวย หรือทานเอามาแจก หลายครั้งทานก็ไมเอาแผนที่ตัวจริง ทานก็ถายสําเนาแผนที่นั้นแจก แลวที่ทานใชทานก็
ทรงระบายสีเอง ทานขีดเสนตรงที่คิดวาสมควรที่จะทําเขื่อนหรือจะทําฝายตรงไหน วางแผนในนั้นและระบายสีฟาเปน
น้ํา สวนเขื่อนหรือถนนทานก็เอาสีแดงระบายวาดเปนเสนไป...”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ

-5นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลแผนที่อากาศ
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยลักษณะอากาศที่จะมีผลกระทบตอ
ประเทศไทย ดังความในหนังสือพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2538 ความตอนหนึ่งวา “…คุณสมิทธฯ
(นายสมิทธิ ธรรมสโรช อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนั้น) ก็บอกวา ‘แอนเจลลา’ นี่เปนซูเปอรไตฝุน นา
กลัวคราชีวิตในฟลิปปนส ดูเหมือนเปนพันกวา ผานมาแลวมาในทะเลจีนใต…ไดรับพยากรณอากาศนั้น
ตอนบาย ก็บายแกๆ มาดู เอะ! เราจะทําอยางไร ก็ดูมาถึงประมาณตีหนึ่งแลว ก็รูสึกวาตองใช ‘ไอที’ (IT)
หนอย ใช ‘Information Technology’ เอ! รูสึกวา ‘แอนเจลลา’ จะแพแรง จะตองบอก ตองเผยใหทราบวาแพ
แรง ‘นางมณีเมขลา’…ก็เลยบอกไปตอนตีหนึ่งวา ใหบอกกรมอุตุนิยมฯ วา พรุงนี้- จะหมายถึงพรุงนี้แบบ
ไทย หรือพรุงนี้แบบฝรั่งก็ไมทราบ แตวาพรุงนี้จะกลายเปนดีเปรสชัน และตอไปอีกสองวันจะเปนหยอม
ความกดอากาศต่ําที่จะอยูแถวๆ ไหหลําหรือเขาไปเมืองจีน ก็ตอบขอพิจารณาอยางนี้ วันรุงขึ้นก็ดูไอที (IT)
ตอไป เอ! ดีนะ ที่เราพูดนั้นนะ นับวาถูกตองพอสมควร…” ศาสตราจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน (2549:1617) กลาววา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ขณะที่ไตฝุนแองเจลา (Angela) ทําความเสียหายใหกับประเทศ
ฟลิปปนสและคาดวาจะเขาสูประเทศไทยในเวลาตอมาทางกรมอุตุนิยมวิทยาไดแจงเตือนประชาชนชาวไทยใหเตรียม
ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงติดตามความเคลื่อนไหวของไตฝุนนี้และไดพระราชทาน
ความเห็นวาไมควรตระหนกแตอยางใดเนื่องจากไตฝุนไดออนกําลังลงเมื่อเคลื่อนเขาสูประเทศเวียดนามและไดแปร
สภาพเปนความกดอากาศขนาดยอมเทานั้น ขาวอันนายินดีสําหรับชาวไทยนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพ
และความกาวล้ําในการทรงใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ไดพัฒนาตามเบื้องพระยุคลบาท
ตอไป จากรายงานในเว็บไซตกองทัพเรืออเมริกัน (www.npmoc.navy.mil/jtwc/atcr/1995atcr/pdf/wnp/29w.pdf)
ทราบวาแองเจลาเปนใตฝุนที่รุนแรงที่สุดสําหรับฟลิปปนสตั้งแต พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2538 มีผูเสียชีวิตกวา 600 คน
และสูญ หายกวา 100 คน บ า นเรือ นถูกทําลายกวา 96,000 หลัง คา เสียหายสํา หรั บ ถนนและสะพานรวมทั้ง สิ้ น
ประมาณ 70 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,500 ลานบาท แลวยังมีคาเสียหายดานการเกษตรอีกกวา 18 ลาน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 640 ลานบาท สวนประเทศไทยไมไดรับผลความเสียหายจากแองเจลาเลย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของไตฝุนแองเจลา

สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางดานภูมิสารสนเทศและวิทยาการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พระเมตตาบารมีของพระองคดุจดั่งสายฝนโปรยปรายใหความชุมเย็นทุกหยอมหญา
อยางหาที่สุดมิได กอเกิดประโยชนสุขแกมวลพสกนิกรชาวไทยโดยแท.

