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และครอบคลุมทุกด้าน ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น “เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

หนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา” เล่มนี้ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ได้รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลใหม่พร้อมจัดพิมพ์เผยแพร ่

ในปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เพือ่เผยแพร่พระราชกรณยีกจิ หลกัการทรงงาน และองค์ความรูต้ามแนวพระราชด�าริ 

รวมถงึปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใช้เป็นหลกัการในการด�าเนนิงานพฒันาต่าง ๆ  ให้ก่อเกดิประโยชน์ 

แก่ประชาชนและประเทศชาติ จนกระทั่งในปี ๒๕๖๒ ส�านักงาน กปร. ได้ด�าเนินการปรับปรุงเนื้อหา 

และภาพประกอบบางส่วนของหนังสือให้มีความทันสมัย ครบถ้วน และมีข้อมูลเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

ประกอบกบั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต้ังการพระราชพธิี 

บรมราชาภเิษก พระราชพธิเีฉลมิพระปรมาภไิธย พระนามาภไิธย และสถาปนาพระฐานนัดรศกัดิพ์ระบรมวงศ์ 

ดังนั้น พระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยที่ระบุในหนังสือกษัตริย์นักพัฒนาเล่มนี้ จึงขอใช้ดังนี้ 
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พระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ไดพระราชทานแกปวงชน

ชาวไทยในระยะแรกหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

นั้น เปนพระราชดําริในดานการแพทยและการสงเคราะห

ชวยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกขยากเดือดรอน

เปนสวนใหญ เนื่องจากในชวงระยะเวลานั้นการพัฒนา

ประเทศยังไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร ประชาชนสวนใหญ

โดยเฉพาะที่อาศัยอยูในชนบทขาดบริการสาธารณสุข ขาด

โอกาสทางการศึกษาและยังไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

ดงัน้ันพระราชกรณยีกจิในชวงแรก เริม่ตัง้แตป ๒๔๙๓ - ๒๕๐๕

จงึเปนการสงเคราะหชวยเหลอืเพือ่บรรเทาปญหาเฉพาะหนา

ความเปนมาของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

และสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก ยังไมมีลักษณะเปนโครงการหรือกิจกรรมเต็มรูปแบบ

อยางปจจุบัน อาทิ

 ในป ๒๔๙๓ วัณโรคยังเปนโรคติดตอที่รายแรงและยังไมหมดไปจากประเทศไทย ปหนึ่ง ๆ

มีผู  เสียชีวิตด วยโรคนี้ เป นจํานวนไมน อย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มีพระราชปรารภกับหลวงพยุงเวชศาสตร อธิบดีกรมสาธารณสุขในขณะนั้น 

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๔๙๓ ความวา

“คุณหลวง วัณโรคสมัยนี้มียารักษากันไดเด็ดขาดหรือยัง ยาอะไรขาด ถาตองการฉันจะหา

ใหอีก ฉันอยากเห็นกิจการแพทยของเมืองไทยเจริญมาก ๆ”
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จากน้ันในป ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทรัพย จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชสรางอาคารตึก 

“มหิดลวงศานุสรณ” ในบริเวณสถานเสาวภา สภากาชาดไทย สําหรับใชในกิจการทางดานวิทยาศาสตร 

และใชเปนที่ผลิตวัคซีนบีซีจี เพื่อใชปองกันโรควัณโรค ซึ่งผูคนยุคนั้นกําลังประสบปญหาอยู

 ในป ๒๔๙๔ - ๒๔๙๕ ไดเกิดโรคโปลิโอระบาดครั้งใหญในประเทศไทย พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทาน

ทรัพยสวนพระองคผานสํานักพระราชวัง จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

เพือ่ใชเปนเงนิทุนรกัษาโรคเรยีกวา “ทนุโปลโิอสงเคราะห” และตอมา

ในป ๒๔๙๗ ไดพระราชทานทรพัยสวนพระองค จาํนวน ๕๓๙,๐๐๐ บาท

เพือ่สรางตกึ “อานนัทมหดิล” ในโรงพยาบาลศริริาช เพือ่ใชเปนสถานที่

รักษาเด็กที่ปวยเปนโรคติดตอและบริการรักษาโรคโปลิโอ
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 ทรงริเริม่สรางภาพยนตรขึน้เปนทีรู่จกักนัเรยีกวา “ภาพยนตรสวนพระองค”

จัดฉาย เพื่อหารายไดจากผูบริจาค โดยเสด็จพระราชกุศลและนํามาชวยเหลือประชาชน

ในดานตาง ๆ เชน สรางตึกวชิราลงกรณในบริเวณสภากาชาดไทย สรางอาคารทางการ

แพทยโรงพยาบาลภูมิพล เปนตน 

เมื่อคราวท่ีโรคอหิวาตกโรคระบาดอยางรุนแรงในประเทศไทย การรักษาโรคนี้

ตองใช “นํ้าเกลือ” เปนจํานวนมาก แตในขณะนั้นการใหนํ้าเกลือกับผูปวยมีคาใชจายสูง

เพราะมรีาคาแพง เนือ่งจากตองสัง่จากตางประเทศ สวนนํา้เกลอืท่ีผลติไดในไทยระยะนัน้

ยังขาดคุณภาพ จนกลาวกันวา “ใสใครไปก็ช็อก” พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหมีการศึกษา วิจัย 

และสนับสนุนในการคนควาหาวิธีสรางเครื่องกลั่นนํ้าเกลือใชเอง จนมีคุณภาพทัดเทียม

กับตางประเทศ และเปนที่ยอมรับกันถึงปจจุบัน

โครงการแพทยหลวงพระราชทานเรือเวชพาหน เปนการพระราชทานทรพัย

สวนพระองค เพื่อดําเนินงาน โดยจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ออกใหบริการรักษาพยาบาล

แกราษฎรที่ตั้งบานเรือนอยูสองฝงลํานํ้า ซึ่งไดมีการดําเนินงานมาจนทุกวันนี้
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 ในป ๒๕๐๕ ประเทศไทยประสบกับภัยครั้งใหญที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งมีความรุนแรงทําใหราษฎรประสบกับภัยพิบัติท้ังชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก พระบาทสมเด็จ

พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มพีระราชดาํรใิหจดัตัง้ “มูลนิธิราชประชานเุคราะห” ขึน้

เพื่อดําเนินงานชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และตอมามูลนิธิราชประชานุเคราะห ไดดําเนินงาน

ในการชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยทุกประเภทอยางตอเนื่องมาโดยตลอดถึงปจจุบัน

พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดังกลาว เปนการทรงงานในลักษณะการสงเคราะหชวยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกขยาก

เดือดรอน และดอยโอกาสในรูปแบบของการกุศล โดยการใหหรือจัดบริการสวัสดิการสังคมตาง ๆ

เพื่อแกไขปญหาและสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก ซึ่งเปนพื้นฐานของปรัชญาการดําเนินงาน

สังคมสงเคราะห ในรูปแบบภูมิปญญาไทยท่ีสืบเนื่องตอกันมายาวนาน โดยในยามที่มีภัยพิบัติ

หรือสาธารณภัยเกิดขึ้น คนไทยจะชวยเหลือกันตามกําลังความสามารถ โดยการบริจาคทรัพยหรือสิ่งของ 

หรือชวยเหลือกันดวยวิธีการตาง ๆ แกผูทุกขยากเดือดรอน ดังมีพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...คนเราจะอยูสุขสบายแตคนเดียวไมได ถาคนที่อยูรอบลอมมีความทุกขยาก ควรตอง

แบงเบาความทุกขยากของเขาบางตามกําลังและความสามารถที่จะทําได...”
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จากพระราชดําริสูการพัฒนาชวยเหลือประชาชน

พระราชดํารเิริม่แรกในลกัษณะโครงการชวยเหลอืประชาชน เริม่ขึน้ในป ๒๔๙๔ โดยทรงพระกรุณา

โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหกรมประมงนําพันธุปลาหมอเทศจากปนัง ซึ่งไดรับจากผูเชี่ยวชาญดานการ

ประมงขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ เขาไปเลี้ยงในสระนํ้าพระที่นั่งอัมพรสถาน 

และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพันธุปลา

หมอเทศนี้แกกํานัน ผูใหญบานท่ัวประเทศ นําไปเลี้ยงเผยแพรขยายพันธุแกราษฎรในหมูบานของตน 

เพื่อจะไดมีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นและมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ดวยความหวงใยในทุกขสุขของอาณาประชาราษฎร นับแตท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เสดจ็เถลงิถวลัยสริริาชสมบตั ิเปนตนมา พระองคไดเสดจ็พระราชดาํเนนิ

ไปทรงเยีย่มเยยีนประชาชนในพืน้ท่ีตาง ๆ  ท่ัวทุกภมูภิาคของประเทศ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีชนบทหางไกลและ

ทรุกนัดาร ในแตละปพระองคจะประทบัอยูในภมูภิาคตาง ๆ  มากกวาประทบัอยูในพระราชวงัทีก่รงุเทพฯ 

โดยมพีระราชประสงคท่ีจะทอดพระเนตรสภาพการดาํเนนิชีวติของประชาชน ทรงคนหาขอมลูสภาพปญหา

ความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ พรอมกับทรงสังเกตการณสํารวจสภาพภูมิศาสตรไปพรอม ๆ กัน

ดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดนํามาพิจารณาและพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางการดําเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริตอไป
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โครงการพระราชดําริที่นับไดวาเปนโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เกิดขึ้นในป ๒๔๙๕ 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยัง

บานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดทรงทราบถึงปญหาความ

เดือดรอนของราษฎรในดานการคมนาคมสัญจรไปมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

พระราชทานรถบลูโดเซอรใหหนวยสนับสนุนทางอากาศ ตํารวจตระเวนชายแดน (คายนเรศวร) 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปสรางถนนเขาไปยัง บานหวยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ (ปจจุบัน

คือตําบลทับใต) อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อชวยเหลือราษฎรใหสามารถสัญจรไปมา

และนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชุมชนภายนอกหมูบานไดสะดวก

จากนั้นในป ๒๔๙๖ ไดพระราชทานพระราชดําริใหสรางอางเก็บนํ้าเขาเตา อําเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อบรรเทาปญหาความแหงแลง ซ่ึงกอใหเกิดความเดือดรอนแกราษฎร

โดยสรางแลวเสร็จและใชประโยชนไดในป ๒๕๐๖ นับเปนโครงการพระราชดําริทางดานชลประทาน
แหงแรกของพระองค และตอมาไดมีโครงการพระราชดําริการพัฒนาในดานตาง ๆ เกิดขึ้นมากกวา 

๔,๐๐๐ โครงการ/กิจกรรม โดยกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

อางเก็บนํ้าเขาเตาในอดีต อางเก็บนํ้าเขาเตาในปจจุบัน
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1

2

3

4

การสาธารณสุข

เสร�มสร�างสุขภาพ

สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

หน�วยงานรับผ�ดชอบ

1

2

3

4

การสาธารณสุข

เสร�มสร�างสุขภาพ

สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

หน�วยงานรับผ�ดชอบ

 ตึกมหิดลวงศานุสรณ
 นํ้าเกลือ
 ยารักษาโรค
 เร�อเวชพาหณ

1

2

3

4

การสาธารณสุข

เสร�มสร�างสุขภาพ

สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

หน�วยงานรับผ�ดชอบ

  อาหารโปรตีน
  ปลานิล

 เปนตน

  ถนนหวยมงคล
  อางเก็บนํ้าเขาเตา

 เปนตน

1

2

3

4

การสาธารณสุข

เสร�มสร�างสุขภาพ

สาธารณูปโภคพ�้นฐาน

หน�วยงานรับผ�ดชอบ

 สํานักงาน กปร.
 หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประวัติการ*

*ประวัติการ คือ เรื่องราวที่เปนมาแลวแตกอน 
 ตามลําดับสมัย
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ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการพระราชดําริในระยะแรก ๆ นั้น สามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ

๑. โครงการที่มีลักษณะศึกษา คนควา ทดลองเปนการสวนพระองค 

 เปนการเตรียมพระองคในดานขอมูลและความรอบรูท่ีจะทรงนําไปประยุกตใชในการแกไข

ปญหาและเผยแพรแกเกษตรกร รวมทั้งเปนการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกตองเหมาะสมกับ

สภาพสังคมไทยและสภาพแวดลอมในแตละทองถิ่นดวย

๒. โครงการที่มีลักษณะเริ่มเขาไปแกไขปญหาหลักของเกษตรกร 

 เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมมากขึ้น ในขณะที่

ทรงมีโครงการทดลองและเรียนรู ไปดวยนั้น จะทรงเริ่มกาวเขาสู การดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

ของเกษตรกรอยางแทจริง ระยะแรกโครงการยังจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะบริเวณรอบ ๆ ที่ประทับ

ในสวนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแกไขปญหาคือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated 

Development) หลังจากน้ันโครงการในลักษณะนี้คอย ๆ ขยายขอบเขตออกไปสูสังคมเกษตรกร

ในพื้นที่กวางขวางขึ้น

เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก
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โครงการพระราชดําริมีอยู มากมายหลายสาขา หลายประเภท กระจายอยู ทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศ มีชื่อเรียกแตกตางกันไป ดังนี้คือ

๑) โครงการตามพระราชประสงค

 หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติ เปนการสวนพระองค ทรงศึกษาหารือกับ

ผูเชี่ยวชาญในวงงาน แสวงหาวิธีทดลองปฏิบัติ และพัฒนาสงเสริมแกไขดัดแปลงวิธีการเปนระยะ

เวลาหนึ่ง เพื่อดูแลผลผลิตท้ังในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองค

ในการดําเนินงานทดลองจนกวาจะเกิดผลดี ตอมาเมื่อทรงแนพระราชหฤทัยวาโครงการนั้น ๆ ไดผลดี

เปนประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง จึงโปรดเกลาฯ ใหรัฐบาลเขามารับงานตอในภายหลัง

๒) โครงการหลวง

 จากการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดเสด็จ 

พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่หางไกลในภาคเหนือ ทรงเห็นพื้นที่ปาเขาตนนํ้าลําธาร

ถูกบุกรุกทําลายอยางกวางขวาง เนื่องจากการทําไรเลื่อนลอยและการปลูกฝนของชาวไทยภูเขา รวมทั้งมี

คุณภาพชีวิตในเกณฑตํ่า จึงไดพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาชวยเหลือชาวไทยภูเขาใหอยูดีกินดี 

เลกิการตัดไมทาํลายปาทาํไรเลือ่นลอย เลกิการปลกูฝน เลกิการคาของเถือ่นและอาวธุผดิกฎหมาย โดยการ

พฒันาและสงเสรมิการปลกูพชืเศรษฐกจิท่ีใหผลตอบแทนสงู เลีย้งสตัวไวเพือ่บรโิภค พรอมท้ังการชวยเหลือ

เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติทัง้ในดานการศกึษา สขุภาพอนามยั และการสงเคราะหตาง ๆ  เพือ่สรางจติสาํนกึ

ใหชาวไทยภูเขาเหลานี้ เป นพลเมืองไทยที่ดี ต อมาทรงใหจัดตั้ง “มูลนิธิโครงการหลวง” ขึ้น 

เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน แมวาการดําเนินงานเชนนี้จําเปนตองใชเวลายาวนานนับสิบป 
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องค กรภาคเอกชนไปดําเนินการ โดยใช ทรัพยากรดําเนินงานของภาคเอกชนทั้ งกําลังเงิน 

กําลังแรงงาน และกําลังปญญา ซึ่งการดําเนินงานสวนใหญเปนกิจกรรมดานการสงเคราะห

ช วยเหลือ การพัฒนาชุมชน การศึกษา และดานสุขภาพอนามัย เช น โครงการของมูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห โครงการพัฒนาหมู บ านสหกรณเนินดินแดง อําเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เปนตน 

๔) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 เดิมเรียกโครงการประเภทนี้วา “โครงการตามพระราชดําริ” หมายถึง โครงการท่ีพระบาท

สมเดจ็พระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระราชทานพระราชดาํรเิปนแนวทางดาํเนนิงาน 

โดยหนวยงานตาง ๆ  ของรัฐบาลทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร นําไปพิจารณาวางแผนและปฏิบัติ ซึ่งปกติ

จะมีการดาํเนินงานสองลกัษณะคือ เปนโครงการทีม่ลัีกษณะเปนงานดานวชิาการ มกีารศกึษา ทดลอง วจิยั

เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนา และโครงการที่มีลักษณะในการปองกันแกไขปญหาความทุกขยาก

เดือดรอนและสนองความตองการของประชาชน สําหรับปจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เปนไปตาม “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๓๔”

(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยมีโครงการพัฒนาดานตาง ๆ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะสั้น

และระยะยาว กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศถึง ๔,๘๑๐ โครงการ/กิจกรรม(๑)

และยากลําบากสักเพียงใดก็มิ ได ทรงท อถอย 

ผลการพัฒนาสามารถยกระดับความเปนอยูและ

คณุภาพชวีติของชนชาวเขาใหสงูขึน้ ชาวเขาชาวดอย

เหลาน้ีจึงมีความรักและจงรักภักดี ตางเรียกขาน

วา “พอหลวง” และเรียกสมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปหลวงวา “แมหลวง” โครงการของทั้งสอง

พระองคจึงเรียกวา “โครงการหลวง”

๓) โครงการในพระบรมราชานุเคราะห

 หมายถึง โครงการที่พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ไดพระราชทานพระราชดําริ และขอแนะนําให

(๑) ขอมูล: สํานักงาน กปร., มิถุนายน ๒๕๖๒
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ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาขอมูลตาง ๆ 

เปนขัน้ตอนอยางละเอยีดกอนทกุครัง้ในการจดัวางแผนโครงการใดโครงการหนึง่กอนจะมพีระราชดาํรนิัน้ 

มีขั้นตอนตาง ๆ พอจะกลาวไดดังตอไปนี้

๑) การศึกษาขอมูล

 กอนจะเสด็จพระราชดาํเนนิยงัพืน้ทีใ่ด ๆ นัน้ จะทรงศกึษาขอมลูดวยพระองคเองจากเอกสาร

และแผนทีต่าง ๆ ที่มีอยู เพื่อใหทราบถึงสภาพทองถิ่นนั้น ๆ อยางละเอียดกอนเสมอ

๒) การหาขอมูลในพื้นที่

 เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นท่ีนั้น ๆ จะทรงหาขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึง เพื่อใหได

ขอเท็จจริง และขอมูลลาสุด อาทิ 

 ๒.๑) ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ ดิน ฟา 

อากาศ และนํ้า ฯลฯ 

 ๒.๒) ทรงสํารวจพื้นที่และเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่จริงท่ีคาดวาควรจะ

ดําเนินการพัฒนาได

 ๒.๓) ทรงสอบถามเจาหนาที่ เมื่อทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงไดขอมูลจาก

พื้นที่จริงแลว จะทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีกคร้ังหนึ่ง 

พรอมทั้งทรงคํานวณวิเคราะหอยางละเอียดรอบคอบดวยวาเมื่อดําเนินการแลวจะไดประโยชนอยางไร 

และคุมคากับการลงทุนหรือไมเพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ไปพิจารณาในรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป

ศึกษาขอมูล หาขอมูลพื้นที่ จัดทําโครงการ ดําเนินการ ติดตามผล
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๓) การศึกษาหาขอมูลและการจัดทําโครงการ

 เมื่อไดรับพระราชทานพระราชดาํร ิสํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จะประสาน

กับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการศึกษาขอมูล

รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบการจัดทําโครงการ

ใหเปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว

 อยางไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทาน

พระราชดํา ริ ไว ว  า  “พระราชดําริของพระองค 

เป  น เพี ย งข  อ เสนอแนะ เท  านั้ น”  เมื่ อ รั ฐบาล

ได ทราบแล วควรไปพิจารณาวิ เคราะห กลั่นกรอง
ตามหลักวิชาการกอน เมื่อมีความเปนไปไดมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทํา เปนเรื่องท่ีจะตอง

พิจารณาตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะหพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมสามารถลมเลิกได

๔) การดําเนินงานตามโครงการ

 เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและผานการพิจารณาจากหนวยเหนือตามลําดับข้ันตอน

จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแลว หนวยงานท่ีเก่ียวของจะดําเนินการปฏิบัติงานในทันที

โดยมีสํานักงาน กปร. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนตาง ๆ ใหแตละ

หนวยงานไดดําเนินการ สนับสนุนสอดคลองกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองคกรกลางที่ประกอบดวย

แตละฝายทีเ่ก่ียวของเปนผูควบคมุดูแลใหการดําเนนิงานตาง ๆ เปนไปดวยความเรยีบรอยมปีระสทิธภิาพ

๕) การติดตามผลงาน

 ในการติดตามผลการดําเนินงานนั้น แตละหนวยงานรวมท้ังสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) จะไดมีการติดตามประเมินผล

เปนระยะ ๆ แตที่สําคัญคือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จฯ

กลับไปยังโครงการนั้น ๆ ดวย ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อทอดพระเนตรความกาวหนาและทรงติดตาม

ผลงานตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรคตาง ๆ จะทรงชี้แนะแนวทาง

แกไขปญหานั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไป
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พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

๑) ซื่อสัตย สุจริต 
จริงใจตอกัน

๒) ออนนอม ถอมตน ๓) ความเพียร

๔) รู รัก สามัคคี ๕) ทําเรื่อย ๆ 
ทําแบบสังฆทาน

๖) มีความสุขในการ
ทําประโยชนใหแกผูอื่น

๗) ศึกษาขอมูลอยางเปน
ระบบ ทํางานอยางผูรูจริง

๘) ระเบิดจากขางใน ๙) ทําตามลําดับขั้น

๑๐) ภูมิสังคม ๑๑) องครวม ๑๒) ประหยัด เรียบงาย 
ไดประโยชนสูงสุด

๑๓) ขาดทุนคือกําไร ๑๔) ปลูกปาในใจคน ๑๕) ใชธรรมชาติ
ชวยธรรมชาติ

๑๖) อธรรมปราบอธรรม ๑๗) ประโยชนสวนรวม ๑๘) การพึ่งตนเอง

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

๑) ซื่อสัตย สุจริต 
จริงใจตอกัน

๑) ซื่อสัตย สุจริต 
จริงใจตอกัน

๑) ซื่อสัตย สุจริต ๒) ออนนอม ถอมตน ๓) ความเพียร

๔) รู รัก สามัคคี ๕) ทําเรื่อย ๆ 
ทําแบบสังฆทาน

๖) มีความสุขในการ
ทําประโยชนใหแกผูอื่น
๖) มีความสุขในการ
ทําประโยชนใหแกผูอื่น
๖) มีความสุขในการ

๗) ศึกษาขอมูลอยางเปน
ระบบ ทํางานอยางผูรูจริง

๘) ระเบิดจากขางใน ๙) ทําตามลําดับขั้น

๑๐) ภูมิสังคม ๑๑) องครวม ๑๒) ประหยัด เรียบงาย 
ไดประโยชนสูงสุด

๑๓) ขาดทุนคือกําไร ๑๔) ปลูกปาในใจคน ๑๕) ใชธรรมชาติ
ชวยธรรมชาติ

๑๖) อธรรมปราบอธรรม ๑๗) ประโยชนสวนรวม ๑๘) การพึ่งตนเอง

๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐) เขาใจ เขาถึง พัฒนา ๒๑) แกปญหาที่จุดเล็ก 
คิด Macro เริ่ม Micro

๒๒) ไมติดตํารา ทําใหงาย ๒๓) การมีสวนรวม ๒๔) พออยูพอกิน

๒๕) บริการรวมที่จุดเดียว ๒๖) ราเรงิ รืน่เรงิ คึกคัก ครกึครืน้ 
กระฉบักระเฉง มพีลัง เปนปจจยั
ของการทาํงานทีม่ปีระสิทธภิาพ

๒๗) ชัยชนะ
ของการพัฒนา

หลักการทรงงาน



หลักการทรงงาน 
ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

ซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน

ทรงมพีระราชดาํรสัเรือ่ง ความซือ่สตัย สจุรติ จรงิใจตอกนัอยางตอเนือ่งตลอดมา เพราะเหน็วาหาก

คนไทยทุกคนไดรวมมือกันชวยชาติ พัฒนาชาติดวยความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกันแลว ประเทศไทยจะ

เจริญกาวหนาอยางมาก ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...คนทีไ่มมคีวามสจุรติ คนทีไ่มมีความม่ันคง ชอบแตมักงาย ไมมีวนัจะสรางสรรคประโยชนสวนรวม

ที่สําคัญอันใดได ผูที่มีความสุจริตและความมุงมั่นเทานั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญที่เปนคุณเปนประโยชน

แทจริงสําเร็จ...”

   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก
   นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

๑

๒
ออนนอม ถอมตน

การออนนอมถอมตน เปนคุณสมบัติที่ทุกคนพึงมีพึงปฏิบัติใหเปนปกติวิสัยซึ่งทําใหสังคม

มีความสมานฉันท ทรงปฏิบัติใหเห็นมาโดยตลอด ทรงออนนอมมาก เวลาที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม

ราษฎร ทรงโนมพระวรกายไปหาประชาชน คุกเขาหนาประชาชน ถามทุกขสุข ปรึกษาหารือเปน

ชั่วโมง ๆ ประชาชนนั่งพับเพียบ พระองคทานก็ทรงทรุดพระวรกายนั่งพับเพียบบนพื้นเดียวกัน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน
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ทําเรื่อย ๆ ทําแบบสังฆทาน

ปญหาตาง ๆ ของประเทศชาติเกิดขึ้นอยางไมรูจบ จําเปนตองทุมเทกําลังความสามารถเขาไปแกไข จะหยุดการ

ทํางานไมได จึงตองทําเรื่อย ๆ ไมสามารถหยุดงานชวยเหลือประชาชนได โดยพระองคทรงงานมาตลอด ๗๐ ป

“หลักสังฆทาน” มีความหมายคือ “ใหเพื่อให” เปนการใหโดยไมเลือก ไมหวังผลตอบแทน และไมเลือกปฏิบัติ

การทํางานชวยเหลือประชาชนจะไมทรงเลือก ไมกําหนดวาเปนใคร มีเชื้อชาติศาสนาใด จึงเปนการทําลักษณะ

คลายสังฆทานที่ใหโดยไมตองระบุผูรับ ดังมีพระราชดํารัสครั้งหนึ่งความวา
 “...การเปนพระเจาแผนดินนั้น เปนตลอด ๒๔ ชั่วโมง พระองคทรงอยูบนยอดประมิดของสังคม แต  ประมิดในประเทศไทย 

เปนประมิดหัวกลับ”

๕

ความเพียร 

ความเพียรเปนคุณสมบัติที่จะทําใหงานสําเร็จ ตองมีความมุงมั่น โดยเฉพาะการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม 

ทรงปฏิบัติใหเห็นโดยทรงเรือใบจากวังไกลกังวลขามอาวไทยขึ้นฝงที่สัตหีบ ทรงใชเวลาเดินทาง ๑๗ ชั่วโมงบนเรือขนาด

ยาวเพียง ๑๓ ฟุต ลําเรือแคบ ๆ  ทรงแสดงใหเห็นถึงการใชความเพียรในการทํางานใหสําเร็จ นอกจากนี้ยังทรงแสดงเรื่อง

ความเพียรผานพระราชนิพนธพระมหาชนก ซึ่งพระราชนิพนธนี้ทรงใชเวลาคอนขางนาน ในการคิดประดิษฐ ทําใหเขาใจ

งาย และปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพสังคมปจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบและคติธรรมตาง ๆ ไดสงเสริมใหหนังสือเลมนี้มี

ความศักดิ์สิทธิ์ที่หากคนไทยนอมรับมาศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติตามรอยพระมหาชนก กษัตริยผูเพียรพยายาม แมจะ

ไมเห็นฝง ก็ยังวายนํ้าตอไป เพราะถาไมเพียรวายก็จะตกเปนอาหาร ปู ปลา จมนํ้าตายกอนถึงฝง

๓

๔
“รู รัก สามัคคี”
เปนพระราชดํารัสที่มีคาและมีความหมายลึกซึ้ง พรอมทั้งสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัย 

รู : การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหา และรูถึงวิธีการแกปญหา 

รัก : คือความรัก เมื่อเรารูครบถวนกระบวนความแลวจะตองมีความรักเปนพลังผลักดันที่จะเขาไปลงมือปฏิบัติแกไข

ปญหาน้ัน ๆ ถาเรามีความรักแลวจะมีแรงกระตุนใหทํางานดวยความเต็มใจ

สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอวาเราจะทํางานคนเดียวไมได ตองทํางานรวมมือรวมใจเปนองคกร 

เปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี

พอประมาณ
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๖
มีความสุขในการทําประโยชนใหแกผูอื่น

ความสุขเปนเรื่องของการทําประโยชนใหเกิดขึ้น ซึ่งความสุขที่แทจริงคือ การทําประโยชนใหผูอื่น 

มิใชทําใหตนเองเพียงเทานั้น ตองสรางประโยชนกับคนอื่น เมื่อคนอื่นมีความสุขแลวเราก็มีความสุขดวย 

โดยความสุขของผูอื่น คือความสุขสวนรวมนั่นเอง เราตองยึดประโยชนสวนรวมมากอนประโยชนสวนตน 

ดังมีพระราชดํารัสครั้งหนึ่งความวา

“...ขอบใจนะท่ีมาชวยฉันทํางาน ฉันขอบอกกอนนะ ชวยฉันทํางาน ไมมีอะไรจะให นอกจาก

มีความสุขรวมกัน ในการทําประโยชนใหแกผูอื่น...”

ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ทํางานอยางผูรูจริง

การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาขอมูลรายละเอียดอยางเปนระบบ

ทัง้ขอมลูเบือ้งตนจากเอกสาร และแผนที ่ตลอดจนสอบถามจากเจาหนาที ่นกัวชิาการ และราษฎรในพ้ืนที่ 

ใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง รวมทั้งศึกษาตรวจสอบและทอดพระเนตรในพื้นที่จริง เพื่อที่จะพระราชทาน

ความชวยเหลือไดอยางถูกตองรวดเร็วตรงตามความตองการของประชาชน และสอดคลองกับ

สภาพแวดลอม

๗

ระเบิดจากขางใน

ทรงมุงเนนเรื่องการพัฒนาคน ดังพระราชดํารัสวา “ระเบิดจากขางใน” หมายความวา ตองสราง

ความเขมแขง็ใหคนในชมุชนทีเ่ราเขาไปพฒันาใหมสีภาพพรอมทีจ่ะรบัการพฒันาเสยีกอน แลวจงึคอยออก

มาสูสงัคมภายนอก มใิชการนาํเอาความเจรญิหรอืบคุคลจากสงัคมภายนอกเขาไปหาชมุชนทีย่งัไมทนัไดมี

โอกาสเตรียมตัว หรือตั้งตัว อยาใหโดยที่ผูรับยังไมพรอมที่จะใชประโยชนอยางเต็มที่

๘

พอประมาณ
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ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

23



๙
ทําตามลําดับขั้น

ในการทรงงานจะทรงเริม่ตนจากสิง่จาํเปนท่ีสดุของประชาชนกอน ไดแก สาธารณสขุ เมือ่มรีางกาย

สมบูรณแข็งแรงแลว ก็จะสามารถทําประโยชนดานอื่น ๆ ตอไปได จากนั้นจะเปนเรื่องสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐาน และสิ่งจําเปนในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหลงนํ้า เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค 

ที่เอื้อประโยชนตอประชาชนโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการใหความรูทางวิชาการและ

เทคโนโลยทีีเ่รยีบงาย เนนการปรบัใชภมูปิญญาทองถิน่ทีร่าษฎรสามารถนาํไปปฏบิตัไิดและเกดิประโยชน

สูงสุด ดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งวา

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตองสรางพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใชของ

ประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อได

พื้นฐาน มั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูง

ขึ้นโดยลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว โดยไมให

แผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุล

ในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยประเทศหลายประเทศ

กําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในเวลานี้...”

   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี
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๑๐
ภูมิสังคม

การพัฒนาใด ๆ ตองคํานึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น ๆ วาเปนอยางไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ

ลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกัน และใชหลัก

ในการปรับตัวใหอยูกับธรรมชาติใหได ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตรใน

สังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนอื่นคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไปไปชวย

โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมไดแตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเคาตองการอะไรจริง ๆ แลวก็อธิบายให

เขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง...”

๑๑
องครวม 

ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน

และแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยงอยางครบวงจร ทรงเรียกวิธีนี้วา องครวม (Holistic) หมายถึง การมอง

เหตุการณที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการ และกําหนดแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยง โดยพิจารณาครบทุกดาน

ของปญหาพรอมแนวทางแกไขอยางเชื่อมโยงกันเปนระบบ เชน กรณีของ “ทฤษฎีใหม” มี ๓ ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ ๑ คือ การมองในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินตั้งแตการถือครองที่ดินของประชากรไทย

โดยเฉลี่ยที่ดินประมาณ ๑๐ - ๑๕ ไร และแหลงนํ้าอันเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญในการประกอบอาชีพ 

และเปนเรื่องพื้นฐานของเกษตรกรในการพึ่งตนเองคือ พออยู พอกินกอน 

ขั้นที่ ๒ คือ การใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือสหกรณเพื่อการจัดการและการตลาด

สําหรับผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช 

ขั้นที่ ๓ คือ การรวมกลุม รวมพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง เพื่อพรอมท่ีจะออกไปสูกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกไดอยางครบวงจร เพื่อยกระดับไปสูธุรกิจชุมชนตอไป
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๑๒
ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด

ขณะเดียวกนัการพฒันาและชวยเหลอืราษฎรทรงใชหลกัในการแกไขปญหาดวยความเรียบงายและ

ประหยดั ราษฎรสามารถทาํไดเอง หาไดในทองถิน่และประยกุตใชสิง่ทีม่อียูในภมูภิาคนัน้ ๆ  มาแกไขปญหา

โดยไมตองลงทุนสูง หรือใชเทคโนโลยีที่ไมยุงยากนัก ทรงใหใชหลัก Cost Effectiveness (คุมคา) ไมใช 

Cost Benefit (คุมทุน) เสมอไป ซึ่งหมายถึงปญหาของมนุษยคิดเปนราคาไมได อยาไปเนนกําไร หากแต

เราตองจัดการใหความทุกขของเขาหมดไปใหได โดยเนนความยั่งยืนและประโยชนสุข
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๑๓
ขาดทุนคือกําไร

การพัฒนาเพื่อการอยูดีกินดีของประชาชนนั้น อยาไปนึกหวังกําไรหรือผลตอบแทนแตอยางเดียว 

ทําอะไรตองลงทุนลงแรงและปจจัยบางอยางเสียกอนเพื่อสรางผลกําไรในอนาคต คือ ความอยูดีมีสุขของ

ประชาชน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...ถาหากวาอยากใหประชาชนอยูดีกินดี รัฐจะตองลงทุน ตองสรางโครงการซึ่งตองใชเงินจํานวน

เปนรอยเปนพันเปนหมื่นลาน. ถาทําไปก็เปน “loss” เปนการเสีย เปนการขาดทุน เปนการจาย คือรัฐบาล

ตองตั้งงบประมาณรายจาย ซึ่งมาจากเงินของประชาชน. แตวาถาโครงการดี ในไมชาประชาชนก็จะไดกําไร 

จะไดผล. ราษฎรจะอยูดี กินดีขึ้น จะไดประโยชนไป สวนรัฐบาลไมไดอะไร. แตขอนี้ถาดูใหดี ๆ จะเห็นวาถา

ราษฎรอยูดีกินดี มีรายได รัฐบาลก็เก็บภาษีไดสะดวก ไมมีการหนีภาษี เพราะเมื่อมีรายไดดีขึ้น เขาก็สามารถ

เสียภาษีไดมากขึ้น...”

   พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
   วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
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ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

27



ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ

ทรงเขาใจถึงธรรมชาติและตองการใหประชาชนใกลชิดกับธรรมชาติ ทรงมองเห็นถึงปญหาของ

ธรรมชาติไดอยางละเอียด หากเราตองการแกไขปญหาธรรมชาติ จึงจําเปนตองใชธรรมชาติเขาชวยเหลือ 

ไมวาจะเปนการบําบัดนํ้าเสีย ดวยการใช นํ้าดีไลนํ้าเสีย โดยอาศัยหลักแรงโนมถวงตามธรรมชาติ 

(Gravity Flow) หรือการใชพืชกรองนํ้าเสีย การแกไขปญหาปาเสื่อมโทรม ดวยพระราชดําริ ปลูกปา

โดยไมตองปลกู ปลอยใหธรรมชาตชิวยฟนฟธูรรมชาต ิรวมถงึการกาํจดัขยะ ดวยการหมกัเพือ่ใหจลุนิทรยี

ที่มีอยูในธรรมชาติยอยสลาย ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“…แต ๓,๐๐๐ ไรนั่นมันอยูสูง จะนํานํ้าโสโครกจากที่นี่ไปที่โนนตองสูบไปไมไหว แตวาจะทําเปนบึง

ใหญทีจ่ะเกบ็นํา้ไดสาํหรบัเวลาหนานํา้มนีํา้เกบ็เอาไว หนาแลงกป็ลอยลงมา สวนหนึง่อาจปลอยลงมาสาํหรบั

ลางกรุงเทพฯ ไดเจือจางนํ้าโสโครกในคลองตางๆ…”

   พระราชดํารัส เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒

๑๕

ปลูกปาในใจคน

ปาไมเปนปจจัยสําคัญของชีวิตมนุษย หากไมมีการปลูกจิตสํานึกในการรักษาปาไมใหกับ

ทุกคนแลว จะทําใหการดํารงชีวิตของมนุษยเปนไปดวยความยากลําบาก เจาหนาท่ีของรัฐดูแล

รักษาปาไมดวยหนาที่พึงกระทํา แตชาวบานจะสามารถดูแลและหวงแหนปาไมดวยจิตสํานึก

เพื่อรักษาปจจัยแหงชีวิตของตนเอง ทรงมีพระราชดํารัสวา ควรจะมีปาไม หมูบานเสียที ปาจะไดกลับมา 

หมายถึงชาวบานลุกขึ้นดูแลและฟนฟูทรัพยากรปาดวยตนเอง ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 

“...เจาหนาที่ปาไมควรจะปลูกตนไม ลงในใจคนเสียกอน แลวคนเหลานั้นก็จะพากันปลูกตนไมลงบน

แผนดินและรักษาตนไมดวยตนเอง...”

   พระราชดํารัสพระราชทานแกเจาหนาที่ปาไม 
   ณ หนวยจัดการตนนํ้าทุงจอ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
   วันเสารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๑๙

๑๔

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน
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อธรรมปราบอธรรม 

ทรงนําความจริงในเรื่องความเปนไปแหงธรรมชาติและกฎเกณฑของธรรมชาติมาเปนหลักการ

แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแกปญหา และเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไมปกติใหเขาสูปกติ ทรงคิดคนวิธีบําบัด

นํ้าเสีย โดยใชผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปอนในนํ้า และเปนที่มาของ “อธรรมปราบอธรรม” 

ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 

“...เห็นไหมวานํ้าเนามันก็เปนอธรรม ผักตบชวาที่เราไมตองการมันก็เปนอธรรมเหมือนกัน...

ฉันจะเอาอธรรมสูกับอธรรม ใหออกมาเปนธรรมะใหได...”

๑๖

๑๗
ประโยชนสวนรวม 

ทรงเห็นวาการทํางานทุกอยางของเรานั้นมีผลเก่ียวเนื่องถึงประโยชนสวนรวมของบานเมืองและ

ประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองปฏิบัติหนาที่ทุก ๆ ประการใหบริสุทธิ์ บริบูรณ โดยเต็ม

กําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริ

ในการพัฒนาและชวยเหลือพสกนิกร ทรงระลึกถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ดังพระราชดํารัส

ความตอนหนึ่งวา

“...ใครตอใครบอกวาขอใหเสียสละสวนตัวเพื่อสวนรวม อันน้ีฟงจนเบ่ือ อาจจะรําคาญดวยซํ้าวา 

ใครตอใครมาก็บอกวาขอใหคิดถึงประโยชนสวนรวม อาจมานึกในใจวา ให ๆ  อยูเรื่อยแลวสวนตัวจะไดอะไร 

ขอใหคิดวาคนทีใ่หเพ่ือสวนรวมนัน้มไิดใหสวนรวมแตอยางเดยีว เปนการใหเพือ่ตวัเองสามารถทีจ่ะมสีวนรวม

ที่จะอาศัยได...”

   พระบรมราโชวาทพระราชทานแก นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
   ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน วันจันทรที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี
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เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกจิพอเพยีงเปนหลกัความคดิท่ีจะดาํเนนิการเรือ่งตาง ๆ  เพือ่นาํชีวติไปสูความสมดลุมัน่คง และยัง่ยนื เสมอืน

เปนการวางฐานรากของตัวอาคาร ดังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดพระราชทานไว ดังนี้

“เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัว ระดับ

ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เพื่อใหกาวหนาตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่

จะตองมรีะบบภมูคิุมกนัในตวัทีด่พีอสมควร ตอการมผีลกระทบใด ๆ  อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน 

ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผน

และการดาํเนนิการทกุขัน้ตอน และขณะเดยีวกนัจะตองเสรมิสรางพืน้ฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจาหนาทีข่องรฐั

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนิน

ชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี”

๑๙

การพึ่งตนเอง

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในเบ้ืองตนเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อใหประชาชนมีความ

แข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได และขั้นตอนตอไปคือ การพัฒนาใหประชาชนสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพแวดลอม

สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน โดยใชหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางเสนทางชีวิตของตนเอง

ใหเรียบงาย ธรรมดา และเดินสายกลางดวยปญญาพรอมคุณธรรมในจิตใจ เพื่อนําชีวิตไปสู ความสมดุลของ

ทรัพยากร ใหมีความมั่นคง และเกิดความยั่งยืนในที่สุด เปรียบเสมือนเปนการวางรากฐานของอาคารใหแข็งแรง 

ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...การชวยเหลอืสนบัสนนุประชาชนในการประกอบอาชพีและตัง้ตวัใหม ีความพอกนิพอใช กอนอ่ืนเปนสิง่สาํคัญ

ยิ่งยวดเพราะผูมีอาชีพ และฐานะเพียงพอ ที่จะพึ่งพาตนเองได ยอมสามารถสรางความเจริญในระดับสูงขั้นตอไป...”

   พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันศุกรที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗

๑๘

พอประมาณ
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 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง
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คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

30



แกปญหาที่จุดเล็ก คิด Macro เริ่ม Micro

ทรงมองปญหาในภาพรวม (Macro) กอนเสมอ แตการแกไขปญหาของพระองคจะเริ่มจาก

จุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนาที่คนมักจะมองขาม ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออกเปนอยางนั้นตองแกไขการปวดหัวนี้กอน...

 ...มันไมไดเปนการแกอาการจริงแตตองแกปวดหัวกอน เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่คิดได...

 ...แบบ (Macro) นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด ฉันไมเห็นดวย...

 ...อยางบานคนอยู เราบอกบานนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไมคุมที่จะซอม...

 ...เอาตกลงรื้อบานนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยูที่ไหน ไมมีที่อยู...

 ...วิธีทําตองคอย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไมได...”

๒๑

เขาใจ เขาถึง พัฒนา

เขาใจ : ทําอะไรตองเขาใจปญหา เขาใจหนทางแกไข เขาใจกระบวนการจัดการ และปรับความ

เขาใจระหวางผูให ผูรับเสียกอน ใหเขาใจซึ่งกันและกัน

เขาถึง : เมื่อเขาใจระหวางกันทุกประการครบถวนแลว ตองเขาถึงการกระทํา สรางความรวมมือ

จากผูเกี่ยวของ เขาถึงเครื่องไมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ และความสามัคคีรวมจิตรวมใจของผูปฏิบัติ 

รวมมือรวมไมกันทํางาน

พัฒนา : เมื่อตางฝายเขาใจกันแลว เขาถึงกันแลว การพัฒนาก็จะดําเนินการไปอยางยั่งยืน ไมสง

ผลกระทบที่ติดลบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง หากแตนําไปสูความสมดุล มั่นคง 

และยั่งยืน

๒๐
พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
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พออยูพอกิน
ใหประชาชนสามารถอยูอยาง “พออยูพอกิน” ใหไดเสียกอน แลวจึงคอยขยับขยายใหมีขีด

สมรรถนะที่กาวหนาตอไป 
การดําเนินชีวิตใหพออยูพอกินนั้น ตองมีทรัพยากรใหเพียงพอตอการดํารงชีวิต ตองอาศัยความ

อดุมสมบรูณของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเปนสาํคญั หากขาดแคลนจะทาํใหไมเพยีงพอ อดอยาก
ไมมั่นคงในชีวิต จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันแตทรัพยากรลดลงทุกที ภาวะขาดแคลนยอมเกิดขึ้น 
ทรงแกไขปญหาทกุดานเกีย่วกบัทรพัยากร ธรรมชาต ิทรงฟนฟแูละรกัษาความสมดลุของทรพัยากรธรรมชาติ
ที่เสียไป เพื่อสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้น เพราะเปนพื้นฐานการดํารงชีวิตของมนุษย

๒๔

ไมติดตํารา ทําใหงาย
การพฒันาตามแนวพระราชดาํรมิลีกัษณะของการพฒันาท่ีอนโุลม และรอมชอมกบัสภาพธรรมชาติ

สิง่แวดลอมและสภาพของสงัคมจติวิทยาแหงชุมชน คือ “ไมตดิตาํรา” ไมผกูมัดตดิกบัวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ไมเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยูท่ีแทจริงของคนไทยเพราะสภาพปญหามีไมเหมือนกัน หากใช
ปญญาไตรตรองใหรอบคอบครบถวนจะพบวิธีการพัฒนาใหม ๆ ในการแกไขปญหาของประชาชน

ทรงโปรดที่จะทําสิ่งท่ียากใหกลายเปนสิ่งท่ีงาย ทําสิ่งท่ีสลับซับซอนใหเขาใจงาย อันเปนการ
แกปญหาดวยการใชกฎแหงธรรมชาตเิปนแนวทางนัน่เอง แตการทําสิง่ยาก ใหกลายเปนงายนัน้เปนของยาก
ฉะนัน้คาํวา “ทาํใหงาย” หรอื “Simplicity” จงึเปนหลกัคดิสาํคญัทีส่ดุของการพฒันาประเทศในรปูแบบ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒๒

การมีสวนรวม 
ในการทรงงานพระองคทรงเปดโอกาสใหทุกฝาย ทั้งประชาชน หรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวม

แสดงความคิด หรือที่เรียกประชาพิจารณเพื่อรับทราบปญหาและความตองการของประชาชน โดยใหเอา
ชาวบานเปนครู ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...สาํคญัท่ีสดุจะตองหดัทาํใจใหกวางขวาง หนกัแนนรูจกัรบัฟงความคดิเหน็ แมกระทัง่ความวพิากษ

วิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจัก รับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดมสติปญญาและ

ประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง...”

๒๓

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน
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ราเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น กระฉับกระเฉง มีพลัง 

เปนปจจัยของการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

การทํางานใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพตองอาศัยจิตใจเปนเรื่องสําคัญ ตองสรางบรรยากาศรอบตัวใหมี

ความสุข ไมเครียด ทรงมีพระราชดํารัสวา ทํางานตองสนุกกับงานมิฉะนั้นเราจะเบ่ือและหยุดทํางานในระยะตอมา 

ดังนั้น ปจจัยของการทํางานที่มีประสิทธิภาพ คือ ราเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น 

ราเริง รื่นเริง เวลาทํางานตัวเราเองก็ตองราเริง และระหวางทํางานก็ตองสรางบรรยากาศใหผูเขารวมในการ

ทํางานมีความรื่นเริง

คึกคัก ครึกครื้น คือ ตัวเองตองคึกคักกระฉับกระเฉงมีพลังเสียกอน และตองสรางบรรยากาศในการทํางานให

ครึกครื้นสนุกสนาน
   พระบรมราโชวาทพระราชทาน

   ในงานประชุมสโมสรไลออนสสากล ประจําป ๒๕๑๓

๒๖

บริการรวมที่จุดเดียว

การบริการรวมที่จุดเดียวสําหรับเกษตรกรเปนรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services 

ท่ีเกดิขึน้เปนครัง้แรกในระบบบรหิารราชการแผนดนิของประเทศไทย เพือ่ประโยชนแกประชาชนทีจ่ะมาขอใชบรกิาร 

จะประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยทรงใหตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนตนแบบในการ

บริการรวมที่จุดเดียว ซึ่งมีหนวยงานราชการตาง ๆ มารวมดําเนินการ และใหบริการประชาชน ณ ท่ีแหงเดียว 

ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

“...กรม กองตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัชวีติประชาชนทกุดาน ไดสามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ปรองดองกนั ประสาน

กนัตามธรรมดาแตละฝายตองมศีนูยของตน แตวาอาจจะมงีานถอืวาเปนศนูยของตวัเองคนอืน่ไมเกีย่วของ และศนูยศกึษา

การพฒันาเปนศนูยทีร่วบรวมกาํลงัทัง้หมดของเจาหนาทีท่กุกรม กอง ทัง้ในดานเกษตรหรอืในดานสังคม ทัง้ในดานหางาน 

การสงเสริมการศึกษามาอยูดวยกัน ก็หมายความวาประชาชน ซึ่งจะตองใชวิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู 

สวนเจาหนาที่จะใหความอนุเคราะหแกประชาชนก็มาอยูพรอมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึ่งเปนสองดาน ก็หมายถึงวา 

ที่สําคัญปลายทางคือประชาชน จะไดรับประโยชนและตนทางของผูเปนเจาหนาที่จะใหประโยชน...”

   พระราชดํารัส เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๖

๒๕

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน
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๒๗
ชัยชนะของการพัฒนา

การแกไขปญหาชีวิตความเปนอยูของประชาชน ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปนเหมือนการเขาสูสงครามที่ไมใชอาวุธในการแกไขปญหา แตใชการพัฒนาเปนเครื่องมือแกไขปญหา

ตาง ๆ และทุกครั้งที่สามารถแกไขปญหาไดสําเร็จ จึงถือเปนการไดรับชัยชนะโดยการพัฒนา

พระแสงขรรคชัยศรี หมายถึง จะทรงนําทัพเอง

ธงกระบี่ธุช หมายถึง ทรงปรารถนาอยากจะใหทุกคนติดตามและชวยรบอยูในกองทัพของ

พระองคดวย

พระมหาสังข หมายถึง เพื่อใหเกิดความรํ่ารวย งอกงาม เจริญกาวหนา

ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสงบ มีคุณธรรม

พอประมาณ

มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน

 ในตัวที่ดี

ความรู
รอบรู รอบคอบ 

ระมัดระวัง

คุณธรรม
ซื่อสัตย ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน
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 หลักคิด
๗. ศึกษาขอมูลอยางเปน

ระบบ ทาํงานอยางผูรูจรงิ
๘. ระเบิดจากขางใน
๙. ทําตามลําดับขั้น
๑๐. ภูมิสังคม
๑๑. องครวม
๑๒. ประหยัด เรียบงาย ได

ประโยชนสูงสุด
๑๓. ขาดทุนคือกําไร
๑๔. ปลูกปาในใจคน
๑๕. ใชธรรมชาตชิวยธรรมชาติ
๑๖. อธรรมปราบอธรรม
๑๗. ประโยชนสวนรวม
๑๘. การพึ่งตนเอง
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักธรรม
๑. ซื่อสัตย สุจริต 

จริงใจตอกัน
๒. ออนนอม ถอมตน
๓. ความเพียร
๔. รู รัก สามัคคี
๕. ทําเรื่อย ๆ ทําแบบ

สังฆทาน
๖. มีความสุข

ในการทําประโยชน
ใหแกผูอื่น

 หลักปฏิบัติ
๒๐. เขาใจ เขาถึง พัฒนา
๒๑. แกปญหาที่จุดเล็ก 

คิด Macro เริ่ม Micro
๒๒. ไมติดตํารา ทําใหงาย
๒๓. การมีสวนรวม
๒๔. พออยูพอกิน
๒๕. บริการรวมที่จุดเดียว
๒๖. ราเริง รื่นเริง คึกคัก 

ครึกครื้น กระฉับกระเฉง 
มีพลัง เปนปจจัยของการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ

๒๗. ชัยชนะของการพัฒนา

หลักการทรงงาน

 หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เปรยีบเสมอืน 

“เข็มทิศ” นําทางใหราษฎรนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใหงาน

สําเร็จลุลวง และประสบความสําเร็จในชีวิต เพ่ือใหงายตอความเขาใจสามารถแยกหลักการทรงงาน

ออกเปน ๓ แนวทาง ดังนี้

 แนวทางที่ ๑ หลักธรรม หรือ หลักของจิตใจ หมายถึง การนําหลักการทรงงานมาเปนฐานคิด

ในการที่จะลงมือปฏิบัติงานหรือการดํารงตน ใหอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง ชอบธรรม

 แนวทางที่ ๒ หลักคิด หมายถึง การนําหลักการทรงงานมาเปนแนวคิดในการดํารงตน และการ

ปฏิบัติงาน โดยสามารถนํามาปรับใชใหสอดคลองกับบริบท หรือภูมิสังคมของตนเอง

 แนวทางที่ ๓ หลักปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักการทรงงานมาปรับใชกับการดําเนินชีวิตหรือการ

ปฏิบัติงาน ใหไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืน
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พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ได้พระราชทานหลักคิด และหลักปฏิบัติ เพื่อให้เราน�าไปรับมือกับการเปลี่ยนแปลง



การดําเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มีหลักการดําเนินงานสําคัญ ๆ คือ 

๑. การแกปญหาเฉพาะหนา

 พระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงเนนอยูเสมอวา โครงการ

ของพระองคนั้นเปนโครงการที่มุงชวยเหลือแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่เนนหลักมุงแกไขปญหาเฉพาะหนา ซ่ึงตองการแกไข

อยางรีบดวน เชน กรณีเขตพื้นที่อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนเขตติดตอกับประเทศกัมพูชา 

และเปนพื้นที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผูกอการรายคอมมิวนิสตท่ีกระบวนการพัฒนาของรัฐยังเขาไป

ไมถงึ ภายหลงัจากมโีครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรเิขาไปดาํเนนิการแลว ปญหาความมัน่คงท่ีเคยมอียู

ก็ลดนอยลงและหมดสิ้นไปในที่สุด แมกระทั่งปจจุบันโครงการที่แกปญหาเฉพาะหนา และจะมีผล

ระยะยาวตอไปคือ โครงการปองกันแกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนตน

หลักการของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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๒. การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอน ตามลําดับความจําเปนและประหยัด

 การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมุงสรางรากฐานท่ีมั่นคงกอน จากนั้น 

จงึดาํเนนิการเพือ่ความเจรญิกาวหนาในลาํดบัตอ ๆ  ไป พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร ทรงเนนการพฒันา ทีมุ่งสรางความเขมแขง็ใหแกชมุชนในลกัษณะการพึง่ตนเอง ทรงใชคาํ

วา “ระเบดิจากขางใน” นัน้คอืทาํใหชมุชนหมูบานมคีวามเขมแขง็กอนแลวจงึคอยออกมาสูสงัคมภายนอก 

มิใชการเอาความเจริญ หรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานที่ยังไมทันไดมีโอกาส

เตรียมตวัหรือตัง้ตวั พระองคมพีระราชประสงคทีจ่ะชวยเหลอืราษฎรตามความจาํเปนและความเหมาะสม

กบัสถานภาพ เพือ่ทีร่าษฎรเหลานัน้จะสามารถพึง่ตนเองได และออกมาสูสงัคมภายนอกไดอยางไมลาํบาก
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การบริหารจัดการนํ้าแบบภูมิปญญาชาวบาน
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๓. การพึ่งตนเอง

 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริเพื่อการแกไขปญหาในเบื้องตน ดวยการแกปญหาเฉพาะหนา 

เพื่อใหมีความแข็งแรงท่ีจะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไปแลว ข้ันตอไปก็คือ การพัฒนาใหประชาชน

สามารถอยูในสังคมไดตามสภาพและสามารถ “พึ่งตนเองได” ในที่สุด 

 “การพึ่งตนเอง” หมายถึง ความสามารถในการดํารงตนอยูไดอยางอิสระ มั่นคง สมบูรณ 

สามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาไดเพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองและสมดุล ซึ่งการพึ่งตนเอง

ไดนั้นมีทั้งในระดับบุคคลและชุมชน สําหรับหลักการพึ่งตนเองนั้นพระราชทานพระราชดํารัสตอนหนึ่ง

ความวา
“...การเขาใจถงึสถานการณของผูทีเ่ราจะชวยเหลอืนัน้เปนสิง่สาํคญัทีส่ดุ การชวยเหลอืใหเขา

ไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับตามความจําเปนอยางเหมาะสม จะเปนการชวยเหลือที่ไดผลดีที่สุด 

เพราะฉะนั้น การชวยเหลือแตละครั้ง แตละกรณีจําเปนที่เราจะพิจารณาถึงความตองการ

และความจาํเปนกอน และตองทาํความเขาใจกบัผูทีเ่ราจะชวยใหเขาใจดวยวาเขาอยูในฐานะอยางไร 

สมควรท่ีจะไดรับความชวยเหลืออยางไรเพียงใดอีกประการหนึ่งในการชวยเหลือนั้นควรยึดหลัก

สําคัญวา เราจะชวยเขาเพื่อใหเขาสามารถชวยเหลือตนเองไดตอไป...”
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 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลัก “การพึ่งตนเอง” เพื่อพัฒนาแกไขปญหา

ความยากจนของราษฎร เชน โครงการธนาคารขาว โครงการธนาคารโค-กระบือ โครงการพัฒนาท่ีดิน

ตามพระราชประสงค “หุบกระพง” อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดําเนินการเพื่อใหประชาชน

มีที่อยูอาศัยทํากิน และรวมตัวกันในรูปของกลุมสหกรณเพื่อแกไขปญหาของชุมชน และการทํามาหากิน

รวมกัน เปนตน นอกจากนั้นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในระยะหลังลวนแตเพื่อให

ประชาชนสามารถชวยตนเองได เพราะเปนโครงการที่สนับสนุนใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพ

ใหไดผลและมีประสิทธิภาพ เชน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร การให

การอบรมความรูสาขาตาง ๆ ทั้งดานการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ เปนตน

๔. ภูมิสังคม

 การพัฒนาตามแนวพระราชดําริน้ัน จะตองสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ 

และตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และสภาพแวดลอมของสังคมจิตวิทยาในแตละทองถิ่น

เปนหลัก เนื่องจากแตละแหงคนไมเหมือนกัน สภาพภูมิประเทศ วิถีการดํารงชีวิตและขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคจะแตกตางกัน ทรงใชคําวา “ภูมิสังคม” คือ ทรงดูลักษณะ

ภูมิศาสตรและลักษณะของสังคม ไมใชวาเอาอะไรที่ทันสมัยมาก ๆ เขาไปใหชาวบานทั้งที่เขาไมสามารถ

ใชได หรือพยายามที่จะทําการเพาะปลูกบนเขาหรือพื้นท่ีแหงแลงใหได ซึ่งเปนการดําเนินการท่ีผิด 

ทรงชี้แนะตลอดเวลาวา การดําเนินการตาง ๆ นั้น ตองใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
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๕. เรียบงาย ประหยัด

 ในการพัฒนาและชวยเหลือราษฎรทรงใชหลักการแกไขปญหาดวยธรรมชาติ เรียบงาย และ

ประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง หาไดในทองถิ่น และประยุกตใชสิ่งที่มีอยูในภูมิภาคนั้น ๆ มาแกไข

ปญหาโดยไมตองลงทุนสูงหรือใชเทคโนโลยีท่ียุงยากนัก ดังที่นายสุเมธ

ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดกลาวไววา 

“วิธีการแกปญหาตาง ๆ นั้น ทรงใชความเรียบงาย ใชธรรมชาติ

เขาแกไขกันเองอยูตลอดเวลา ถาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจํา

วันของประชาชน จะทรงสวมวิญญาณของเกษตรกรเขาไปแกปญหา 

ตรัสอยูเสมอวา อยาไดเอาอะไรที่ชาวบานเขาไมสามารถทําไดไปยัดเยียด

ใหเขา วิธีการแกปญหาของพระองคนั้น บางครั้งเรียบงายจนกระทั่งเรา

นกึไมถงึ มรีบัสัง่วาจะเอาอธรรมสูกบัอธรรม อยางกรณเีรือ่งของนํา้เนานัน้

ก็ทรงเอาผักตบชวามาสูแลวก็สูไดผลดวย เชน ที่บึงมักกะสันที่นํ้าเคยเนา

เปนอยางมาก เดี๋ยวนี้นํ้าดีขึ้นมาก”

๖. การสงเสริมความรูและเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นวาควรที่จะสราง

เสริมสิ่งที่ชาวบานชนบทขาดแคลนและเปนความตองการ ซ่ึงก็คือความรูในการทํามาหากิน การทําการ

เกษตรโดยใชเทคโนโลยสีมยัใหม ทรงเนนถงึความจาํเปนทีจ่ะตองม ี“ตัวอยางของความสาํเรจ็” มพีระราช

ประสงคที่จะใหราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรูไดเห็นถึงตัวอยางความสําเร็จนี้ และนําไปปฏิบัติไดเอง จึงได

พระราชทานพระราชดาํรใิหจดัตัง้ “ศูนยศึกษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร”ิ ข้ึนในทกุภมูภิาค

ของประเทศ เพื่อเปนสถานท่ีศึกษาทดลองวิจัย และแสวงหาความรู เทคนิควิชาการสมัยใหมที่ราษฎร 

“รับได” นําไป “ดําเนินการเองได” และเปนวิธีการที่ “ประหยัด” เหมาะสมและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู ในภูมิประเทศนั้น ๆ เมื่อไดผลจาก

การศึกษาแลวจึงนํามาสงเสริมใหเกษตรกรใชในการประกอบอาชีพตอไป พระองคทรงปรารถนาท่ีจะให

ตัวอยางของความสําเร็จทั้งหลายไดกระจายไปสูทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ และสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดผลอยางจริงจัง
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พิพิธภัณฑธรรมชาติทีม่ีชีวิต เปรียบประหนึง่สถานทีร่วบรวมสรรพวิชาในการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย

วิธีการแกปญหาดานเกษตรกรรมทีค่รอบคลุม ปญหาเรือ่งนํ้า ดิน ตนไม อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิพิธภัณฑธรรมชาติ = ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ
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๗. การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัย

ในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเปน

อยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากในการพัฒนาประเทศในระยะ

เวลาท่ีผานมานั้น ไดเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เปนสาํคญั ทําใหเศรษฐกจิขยายตวัในอตัราทีส่งูและรวดเรว็ 

โครงสรางทางเศรษฐกจิของประเทศไทยไดเปลีย่นไปสูการ

ผลิตที่มุงสูภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนหลัก มีการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติกันอยางฟุมเฟอย โดย

ไมมีการฟนฟูทรัพยากรที่ถูกทําลายใหกลับคืนสูสภาพ

เดมิ จนในทีส่ดุไดกอใหเกดิความเสือ่มโทรมของทรัพยากร

และสิง่แวดลอม พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร จงึไดพระราชทานแนวทางแกไขใน

การพฒันาและฟนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิซ่ึงมผีลโดยตรงตอ

การพัฒนาการเกษตร ดังนั้นจึงทรงมุงที่จะใหมีการพัฒนา

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ควบคูกับการ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เพื่อเปนรากฐาน

ของการพฒันาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทยั

เปนอยางยิ่งตอการทํานุบํารุงปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ไมวาจะเปนปาไม ที่ดิน 

แหลงนํ้า การประมง ใหอยูในสภาพที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางมากที่สุด 

ดังนั้น จึงไดมีการดําเนินงานโครงการอนุรักษพื้นที่ตนนํ้าลําธาร โครงการปารักษนํ้า โครงการ

อนุรกัษพนัธุสตัวปา โครงการพฒันาท่ีดนิเสือ่มโทรม โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ โครงการบําบัดนํ้าเสียทั้งในกรุงเทพมหานครและในเมืองหลัก โดยใชวิธีตาง ๆ เชน 

การใชผักตบชวาชวยกรองนํ้าเสีย การใชนํ้าดีขับไลนํ้าเสีย กังหันนํ้าชัยพัฒนา โครงการศึกษาวิจัยและ

พฒันาสิง่แวดลอมแหลมผกัเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิทัง้นีเ้พือ่ฟนฟแูละพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ

ใหกลับคืนสูสภาพเดิม ประกอบกับสงเสริมใหราษฎรรูจักการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ไดอยาง

ประหยดัและเกดิประโยชนสงูสดุ ถกูตองตามหลกัวชิาการ เพือ่ประโยชนในระยะยาวซึง่นาํไปสูการพัฒนา

ที่ยั่งยืนนั่นเอง
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การบริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

รัฐบาลไดตระหนักถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาโครงการตามพระราชดําริตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการกินดีอยูดี 

หรอืพออยูพอกินพอใชของประชาชนทกุหมูเหลาทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ โดยเฉพาะประชาชนในชนบท

หางไกลและทรุกนัดาร ซึง่ยากจนและดอยโอกาสในการรบับรกิารตาง ๆ  หรอือกีนยัหนึง่โครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดาํรมิสีวนสาํคญัในการเขาไปเสรมิแผนงานโครงการตาง ๆ  ของรฐับาล ซึง่ผลของโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกิดขึ้น นอกจากจะทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนแลว ยังกอใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาประเทศในทุกดานอีกดวย

ในทางปฏิบัตินั้น การดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ

มีจํานวนมากขึ้น และมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามารวมดําเนินงานมากข้ึน แตหนวยงานตาง ๆ จะ

ดําเนินการอยางเอกเทศในลกัษณะตางฝายตางทาํขาดจดุมุงหมายในการดาํเนนิงานรวมกนัและมจีดุออน 

ในดานการประสานงาน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานสนองพระราชดําริเปนไปอยางสอดคลองสนับสนุน

และเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน ตลอดจนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตามแนวพระราชดําริท่ีพระราชทาน

ใหไว รัฐบาลจึงไดแกไขปญหาน้ีโดยการจัดระบบการดําเนินงานสนองพระราชดําริขึ้น ในป ๒๕๒๔

โดยการริเริ่มของพลเอก เปรม  ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
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คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(กปร.)

การจัดระบบการดําเนินงานสนองพระราชดําริรัฐบาลไดดําเนินการออก “ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ. ๒๕๒๔” มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 

๙ กนัยายน ๒๕๒๔ โดยกาํหนดใหมอีงคกรระดบัชาตมิหีนาท่ีรบัผดิชอบในการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ เรียกวา “คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” หรือ “กปร.” ตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อีกหลายครั้ง โดยเฉพาะในป ๒๕๓๔ ปจจุบันไดมีการประกาศ

ใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และไดแกไขปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบดวย 

 ๑) นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

 ๒) องคมนตรี  ที่ปรึกษา

 ๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

 ๔) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

 ๕) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ

 ๖) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ

 ๗) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 ๘) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ

 ๙) ราชเลขาธิการ กรรมการ

 ๑๐) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการ

 ๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ

  และสังคมแหงชาติ

 ๑๒) ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการ

 ๑๓) ผูบัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

 ๑๔) ผูบัญชาการทหารบก กรรมการ

 ๑๕) รองราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการ กรรมการ

   มอบหมาย 
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 ๑๖) เลขาธิการ กปร. กรรมการและเลขานุการ

 ๑๗) รองเลขาธิการ กปร. กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ๑๘) ที่ปรึกษาดานการประสานงานโครงการอันเนื่อง กรรมการและผูชวยเลขานุการ

  มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

สาระสําคัญของอํานาจหนาที่

คือ ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามผลและประสานการดําเนินงานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ที่เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงานและกิจกรรมใด ๆ

และพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานหรือเจาหนาที่สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ให

ชวยเหลือการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริไดตามเหมาะสมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี 

“สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน

กปร.)” ดําเนินงานในฐานะฝายเลขานุการของ กปร. 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(สํานักงาน กปร.)

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน

กปร.) เดิมเปนหนวยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพรอมดานเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรียกวา สํานักงานเลขานุการ กปร. และตอมายกฐานะข้ึนเปน 

“สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน

กปร.)” แตยังสังกัดสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ตอมาเมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดขยายท้ังในดานจํานวนโครงการและขอบเขต

การพัฒนาออกไปกวางขวางยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีโดย นายอานันท  ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี ไดมีมติ

เมื่อวันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ อนุมัติหลักการให สํานักงาน กปร. แยกออกจากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยใหยกฐานะเปนหนวยงานระดับกรม

สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีหวัหนาสวนราชการขึน้ตรงตอนายกรฐัมนตร ีและเมือ่วนัที ่๒๗ สงิหาคม ๒๕๓๖ 

47



พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมี

พระราชบัญญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ ตัง้ใหสาํนกังานคณะกรรมการพเิศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิเปนหนวยงานระดบักรม สงักดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

มีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา มีผลบังคับใชวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๖ เปนตนไป

ตอมาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.

๒๕๔๕ ในหมวด ๒๑ มาตรา ๔๖ (๔) ใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนสวนราชการ ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะ

เปนกรมอยูในสายการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และครั้งหลังสุดไดมีการประกาศ “กฎกระทรวง

แบงสวนราชการสํานักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๑” ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ กําหนดใหสํานักงาน

กปร. เปนหนวยงานกลางในการรับและประมวลพระราชดําริ เพื่อการประสานงานการดําเนินงานและ

การติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อใหองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ประชาชนไดปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และ

ความมั่นคงของประเทศ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

๑) รับเสด็จ เพื่อรับและประมวลพระราชดําริ สํารวจ ศึกษา วิเคราะห  และจัดทําแผนงาน 

หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รวมท้ังพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงาน

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒) ประสานงานกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๔) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

๕) ปฏิบัติงานดานวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธเผยแพรท่ีเกี่ยวของ

กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับพระราชกระแส หรือตามที่ กปร. มอบหมาย หรือตามที่ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี

๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน กปร. หรือตามที่

นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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โครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ



1.21%

3.91%2.89%

5.34%

1.75%

8.36%7.19%

69.36%

พัฒนาแหล�งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม

การเกษตร ส�งเสร�มอาชีพ สวัสดิการสังคมคมนาคม/สื่อสารสาธารณสุข โครงการสำคัญและอื่นๆ

“โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร”ิ ตามระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิหมายถงึ 

โครงการ แผนงาน หรอืกจิกรรมใด ๆ  ทีส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิดาํเนนิงานเพือ่สนองพระราชดาํร ิซึง่ตัง้แตเริม่แรกถงึสิน้ปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น ๔,๘๑๐ โครงการ/กิจกรรม โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๒๕ - ๒๕๖๒ แยกเปน

ประเภทการพัฒนาดานตาง ๆ  ได ๘ ประเภท คือ การพัฒนาแหลงนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกษตร การสงเสริมอาชีพ

การคมนาคม/สื่อสาร สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และโครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และอื่นๆ ซึ่งในจาํนวนโครงการ/กจิกรรม เหลานี้ 

การพฒันาแหลงนํา้ มีจํานวนมากที่สุด รอยละ ๖๙.๓๖ ของโครงการทั้งหมด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ป พ.ศ. 2525 - 2562

ขอมูล : สํานักงาน กปร., มิถุนายน ๒๕๖๒
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สรุปจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สํานักงาน กปร. ไดรวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 

มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๘๑๐ โครงการ แยกเปนภาคและการพัฒนาดานตางๆ สรุปได ดังนี้

รวม

๑.  โครงการพัฒนาดานแหลงนํ้า   ๑,๒๘๙     ๕๑๕      ๘๗๗    ๖๕๔      ๑     ๓,๓๓๖

๒.  โครงการพัฒนาดานการเกษตร   ๔๓    ๔๐    ๒๘    ๒๘      ๐      ๑๓๙

๓.  โครงการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ  ๖๙    ๔๒    ๔๐    ๓๖    ๑    ๑๘๘

 และสิ่งแวดลอม

๔.  โครงการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ    ๙๑   ๒๙    ๑๓๑    ๙๔    ๑   ๓๔๖

๕.  โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข    ๑๖    ๑๖     ๗    ๘    ๑๑     ๕๘

๖.  โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร    ๒๔    ๒๒     ๑๖     ๒๒   ๐     ๘๔

๗.  โครงการพัฒนาดานสวัสดิการ   ๑๙๙     ๗๙     ๕๗    ๖๓     ๔    ๔๐๒

๘.  โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ   ๑๐๗    ๕๕    ๕๐    ๓๕    ๑๐   ๒๕๗

  รวม     ๑,๘๓๘      ๗๙๘      ๑,๒๐๖      ๙๔๐     ๒๘      ๔,๘๑๐

ภาค 

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ไม่ระบุ
พื�นที่ฯ

การพัฒนาด้าน
เหนือ กลาง ใต้

ที่มา : สํานักงาน กปร., มิถุนายน ๒๕๖๒
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2524 2562 4,810

3,336 

58

139 346 

84 

402 

หน่วย: โครงการ/กิจกรรม

พื�นที่ภาคเหนือ มีจํานวน 1,838 โครงการ/กิจกรรม

พื�นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 798 โครงการ/กิจกรรม

พื�นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 1,206 โครงการ/กิจกรรม

พื�นที่ภาคใต้ มีจํานวน 940 โครงการ/กิจกรรม

พื�นที่ไม่ระบุจังหวัด มีจํานวน 28 โครงการ/กิจกรรม   

257 

มิถุนายน 2562

188 



การบริหาร 
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การบริหาร จัดการนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
โดยตองเหมาะสมสอดคลองกับภูมิประเทศ และ ภูมิสังคม
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การพัฒนาแหลงนํ้า
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใหความสนพระราชหฤทัย

เกี่ยวกับการพัฒนาแหลงนํ้าเปนอยางมาก ทรงตระหนักถึงความสําคัญของนํ้าตอความอยูรอดของชีวิต

ท้ังมนุษย สัตว และพืชโดยเหตุที่นํ้านั้นเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิต ถาไมมีนํ้าชีวิตก็ไมสามารถ

อยูรอดได

พระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงทราบปญหาความเดอืดรอน

ของประชาชนสวนใหญทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม ซึง่มกัขาดแคลนนํา้เพาะปลกูพชืและไมมนีํา้อปุโภค

บริโภคอยางเพียงพอในฤดูแลง นอกจากนั้นหลายทองที่ยังเกิดภาวะนํ้าทวมทําความเสียหายแกพืชผล

และทรัพยสินเปนประจําในฤดูฝนรวมทั้งการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทําใหคุณภาพนํ้าตามแหลงชุมชน

เมืองใหญ ๆ เนาเสียไปจนไมอาจใชประโยชนได ซ่ึงสภาพปญหาเก่ียวกับ “นํ้า” ดังกลาว ทรงหวงใย 

ทรงสนพระราชหฤทยัในการพฒันาและจัดการทรพัยากรนํา้ ไดพระราชทานพระราชดาํรเิปนหลกัการและ

วิธีการดําเนินงานสําคัญ ๆ คือ 

๑) การพัฒนาแหลงนํ้าจะเปนรูปแบบใด ทรงพิจารณาวางโครงการดวยแผนที่อยางเชี่ยวชาญ 

โดยตองเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศเสมอ 

๒) การพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหลงนํ้าตองเหมาะสมกับสภาพแหลงนํ้าธรรมชาติ 

ที่มีในแตละทองถิ่นเสมอ

๓) พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ทรงเนนการชวยเหลือ

ชาวนาชาวไรในทองถิ่นทุรกันดารและแรนแคนเปนลําดับแรก หลีกเลี่ยงการเขาไปสรางปญหาความ

เดือดรอนใหกับคนอีกกลุมหนึ่ง ไมวาประโยชนทางดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จะมีความ

เหมาะสมเพียงใดก็ตาม ดวยเหตุนี้การทํางานโครงการพัฒนาแหลงนํ้าทุกแหงจึงมีแนวพระราชดําริวา

ราษฎรในหมูบานซึ่งไดรับประโยชน จะตองดําเนินการแกไขปญหาเรื่องที่ดิน โดยจัดการชวยเหลือ

ผูที่เสียประโยชนตามความเหมาะสม เพื่อทางราชการจะสามารถเขาไปใชที่ดินทําการกอสรางได ซึ่งเปน

พระบรมราโชบายที่มุงหวังใหราษฎรเขามามีสวนรวม และชวยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชนของตนเอง 

และมีความหวงแหนที่จะตองดูแลบํารุงรักษาสิ่งกอสรางนั้นตอไปดวย
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โครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีจุดมุ งหมายเพื่อชวยแกไขปญหา

หรือบรรเทาความเดือดรอนเก่ียวกับนํ้า จนสามารถสนองความตองการพื้นฐานของราษฎรไดเปนหลัก

โดยแบงไดเปน ๕ ประเภท ดังนี้คือ

๑)  การพฒันาแหลงนํา้เพือ่การเพาะปลกูและอปุโภคบริโภค 

ไดแก การทําฝนเทียมหรือฝนหลวง โครงการกอสรางอางเก็บนํ้า

และฝายทดนํ้า งานขุดลอกหนองบึงและงานสระเก็บนํ้า 

๒) การป องกันและบรรเทาป ญหาอุทกภัย ได แก  

การกอสรางคันกั้นนํ้าและคลองผันนํ้า การปรับปรุงสภาพลํานํ้า 

การระบายนํ้าออกจากพื้นที่ลุม และโครงการแกมลิง

๓) การแกไขปญหาคุณภาพนํ้า ไดแก การแกไขปญหา

นํา้เคม็รกุลํา้ลาํนํา้ ทาํความเสยีหายแกพืน้ทีเ่พาะปลกู การใชคุณภาพ

นํ้าดีชวยบรรเทานํ้าเนาเสียในลําคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

การบําบัดนํ้าเนาเสียดวยผักตบชวาและโดยวิธีการเติมอากาศ 

และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย 

จังหวัดเพชรบุรี 

๔)  โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอนุรักษตนนํ้าลําธาร 

โดยการสรางฝายตนนํา้ลาํธาร หรอืฝายชะลอความชุมชืน้ (Check dam) 

๕) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการผลิตไฟฟาพลังนํ้า

การดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญ มีวัตถุประสงค

เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคเปนสําคัญ แตมีหลายโครงการท่ีมีวัตถุประสงคหลาย ๆ อยางไป

พรอมกนั เพือ่ใหมกีารใชนํา้อยางคุมคา และเกิดประโยชนสงูสดุ เชน โครงการเข่ือนปาสกัชลสทิธิ ์จงัหวดัลพบรุี

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ มนํ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ

เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก เปนตน ซึ่งโครงการพัฒนาเหลานี้ สามารถกอใหเกิด

ประโยชนแกประชาชนจากสภาพยากจนแรนแคนใหอยูในฐานะ“พอมีพอกิน” จนถึงข้ัน “มีกินมีใช”

และ “เหลือกินเหลือใช” ในที่สุด ซึ่งสงผลประโยชนตอประเทศชาติเปนสวนรวม สรุปไดดังนี้ 

๑) ชวยใหพื้นที่การเกษตรมีนํ้าอุดมสมบูรณ สามารถทําการเพาะปลูกไดตลอดป โดยหลายพื้นที่

สามารถทําการเพาะปลูกไดมากกวา ๑ ครั้งตอป ทําใหไดผลผลิตมากขึ้น เปนการชวยใหราษฎรมีรายได

เพิ่มขึ้น
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๒) ชวยบรรเทาอทุกภยัและแกไขปญหานํา้ทวมขงัในพืน้ทีเ่กษตรกรรมและในเขตชมุชนเมอืงใหญ ๆ

เชน พื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาตอนลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

และอําเภอหนองใหญ จังหวัดชุมพร ซึ่งชวยลดความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

๓) ชวยใหราษฎรมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีสะอาดอยางพอเพียงตลอดป สงผลใหราษฎร

มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น และยังสามารถใชเปนแหลงนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวดวย

๔) อางเกบ็น้ําขนาดตาง ๆ จะเปนแหลงเพาะพนัธุสตัวนํา้นานาชนดิ และแหลงประมงนํ้าจืดทําให

ราษฎรตามหมูบานที่อยูใกลเคียง สามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัวและทําใหมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น

๕) โครงการพฒันาแหลงนํา้เพือ่การอนรุกัษตนนํา้ลาํธารอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิโดยการสราง

ฝายกักเก็บนํ้าบริเวณตนนํ้าลําธารเปนชั้น ๆ พรอมระบบกระจายนํ้า จากฝายตาง ๆ ไปสูพื้นที่สองฝงของ

ลาํธารทาํใหพ้ืนทีชุ่มชืน้และปาไมตามแนวสองฝงลาํธารเขยีวชอุมตลอดป ลกัษณะเปนปาเปยกสาํหรบัการ

ปองกันไฟปา เปนแนวกระจายไปทั่วบริเวณพื้นที่ตนนํ้าลําธาร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ

มีความอุดมสมบูรณ

๖) โครงการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการผลิตไฟฟาพลังนํ้า เปนการใชพลังงานทดแทนนํ้ามันเชื้อเพลิง

ที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศในปจจุบันและอนาคต 

๗) การพัฒนาแหลงน้ําหลายแหงสามารถใชสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในเขตลุมนํ้า สงผลให

เศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัวและยังสามารถชวยแกไขปญหาคุณภาพนํ้าอีกดวย

๘) เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงพักผอนหยอนใจ ซ่ึงนําไปสูการสรางงานและสรางรายไดใหกับ

ราษฎรเพิ่มขึ้น

กลาวได ว างานพัฒนาแหลงนํ้านั้น พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงทําทุกอยางทุกขั้นตอน ที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของราษฎร ดังท่ีนายปราโมทย 

ไมกลัด เลาในหนังสือประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๕ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ ตอนหนึ่งวา 

“งานของพระองคทานมีต้ังแต ถาน้ําขาดแคลนก็จัดหานํ้าและเมื่อนํ้าทวมนํ้ามากก็จัดการนํ้า

ใหนอยลง เมือ่มนีํา้เนาเสยีกต็องมกีารจัดการทาํงานดานนํา้ท้ังหมด ทานจะทราบปญหาอยางละเอยีด”
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การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่มีความสําคัญควบคูกับการพัฒนาความเจริญกาวหนา ซ่ึงเปนปญหารวมกันของ

ทุกประเทศกลาวคือ การพัฒนายิ่งรุดหนาปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษยิ่งกอตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ประเทศไทยนับเปนประเทศหนึ่งที่กําลังประสบปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาใหความสําคัญ

กับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชนแตไมไดมีการวางแผนการจดัการทีเ่หมาะสม

รองรบัปญหาทีจ่ะเกดิขึน้ ทาํใหทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่หลอือยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสวนใหญจะเปนวิธีการทํานุบํารุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

ใหดีขึ้นในดานตาง ๆ อาทิ การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า และปาไม ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้

๑. ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรดิน

 ในชวงระยะเวลาเกือบ ๓๐ ปที่ผ านมา การเพิ่มผลผลิตและรายไดของประเทศมาจากการขยายพื้นที่

การเพาะปลูก มากกวาการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่จนถึงขณะนี้ประมาณไดวา พื้นที่ที่เหมาะสมตอการเกษตรกรรมไดใช

ไปจนเกือบหมด และพยายามหาพืน้ทีช่ดเชยดวยการอพยพโยกยายเขาไปอยูกระจดักระจายในเขตปาสงวนแหงชาต ิพืน้ทีป่าไม

ถกูทาํลายเพ่ิมจาํนวนมากขึน้ เพราะการใชทีดิ่นอยางขาดความระมดัระวงัและไมมกีารบํารงุรกัษา ซึง่ทาํใหเกดิความเสือ่มโทรม 

ปญหาเหลานี้หากไมรีบแกไข ยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก 

 สาํหรับโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรนิัน้ คาํนงึถึงการใชทรพัยากรธรรมชาตใิหเกดิประโยชนสงูสดุ และอยาง

ยั่งยืน ปรับปรุงทรัพยากร ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมใหไดใชประโยชน ดังเชน โครงการแกลงดิน ท่ีไดดําเนินการในศูนยศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส โดยไดพระราชทานพระราชดํารัสไวดังนี้
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 “...ใหมีการทดลองทําดินใหเปรี้ยว

จัด โดยการระบายนํ้าใหแหง และศึกษาวิธีแก

ดินเปรี้ยว เพ่ือนําผลไปแกปญหาดินเปรี้ยวให

แกราษฎร ที่มีปญหาในเรื่องนี้ในเขตจังหวัด

นราธิวาส โดยใหทําโครงการศึกษาทดลองใน

กําหนด ๒ ป และพืชทําการทดลองควรเปน

ขาว...”

 “...ทีท่ีน่ํา้ทวมทีห่าประโยชนไมได ถา

เราจะทาํใหมนัโผลพนนํา้ขึน้มา มกีารระบายนํา้

ออกไปก็จะเกิดประโยชนกับประชาชนในเรื่อง

การทํามาหากินอยางมหาศาล...”

 พระบาทสมเด็ จพระมหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ไดพระราชทาน

พระราชดําริในการแกปญหาในเรื่องดิน ท้ังในแง

ของการแกปญหาดินที่เสื่อมโทรม ขาดคุณภาพ และการขาดแคลนที่ดินทํากินสําหรับเกษตรกร ดังนี้ 

๑.๑ สนับสนุนใหเกษตรกรเรียนรูเขาใจวิธีการอนุรักษดินและนํ้า การปรับปรุงบํารุงดิน 

และสามารถนําไปปฏิบัติไดเอง ดังพระราชดํารัสความวา

  “...การปรับปรุงที่ดินนั้นตองอนุรักษผิวดินซึ่งมีความสมบูรณไว ไมใหไถหรือลอก

หนาดินทิ้งไป สงวนไมยืนตนที่ยังเหลืออยูเพื่อที่จะรักษาความชุมชื้นของผืนดิน...”

  ดังนั้น จึงพระราชทานพระราชดําริ ใหจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการสรางระบบ

การอนุรักษดินและนํ้าเปนตัวอยางในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน การขยายพันธุ พืช 

เพื่ออนุรักษดินและบํารุงดิน รวมถึงศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดนราธิวาส ที่มีวัตถุประสงคหลักในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งเปนดินเปรี้ยวใหเปนดิน

คุณภาพ สามารถทําการเพาะปลูกได ตลอดจนการทําแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินแกเกษตรกรในบาง

พื้นที่ที่มีปญหาในการพัฒนาปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ดวยสาเหตุตาง ๆ เชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทราย 

ดินดาน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อใหพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องดินทั้งหลายสามารถใชประโยชนทางการเกษตรได 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดําเนิน

ไปทรงเยีย่มเยียนราษฎรในเขตพื้นทีภ่าคใตทรงพบวาพื้นทีจ่ํานวนมากมีสภาพเปนพรุ
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พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเอกสารเรื่อง การพัฒนาดิน ทรงวิเคราะห
ตนเหตุของปญหาดิน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พรอมพระราชทานแนวทางแกไข

63



นอกจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝกเปนครั้งแรกกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

เลขาธิการ กปร. ในขณะน้ันวา ใหทําการศึกษาทดลองปลูกหญาแฝก 

เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและอนุรักษความชุมช้ืนไวในดิน 

โดยขัน้ตอนในการดาํเนินงานเปนวธิกีารแบบงาย ๆ ประหยดั และท่ีสาํคญั

คือเกษตรกรสามารถดําเนินการเองได โดยไมตองใหการดูแลภายหลังการ

ปลูกมากนัก และไดพระราชทานพระราชดําริอีกกวา ๒๐ ครั้ง เกี่ยวกับ

การนําหญาแฝกมาใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ ดังเชน เมื่อวันท่ี ๒๕ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกผูสําเร็จการ

ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับหญาแฝก

ตอนหนึ่งวา “...ปลูกหญาแฝกจะตองปลูกใหชิดติดกันเปนแผง และ

วางแนวใหเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ เปนตนวาพื้นที่สูงจะตอง

ปลูกตามแนวขวางของความลาดชันของรองนํ้า บนพ้ืนท่ีราบจะตอง

ปลูกรอบแปลงหรือปลูกตามรองสลับกับพืชไร ในพื้นที่เก็บกักนํ้าจะ

ตองปลูกเปนแนวเหนือแหลงนํ้า หญาแฝกมีหลักวิธีดังนี้ จะชวยการ

ปองกันพังทลายของหนาดิน รักษาความชุมชื้นในดิน เก็บกักตะกอน

ดินและสารพิษตาง ๆ ไมใหไหลลงในนํ้า ซึ่งจะอํานวยผลประโยชน

อยางยิ่งแกการอนุรักษดินและนํ้า ตลอดจนการฟนฟูดินและปาไมให

สมบูรณขึ้น...”

การดําเนินโครงการตาง ๆ ดังกลาวน้ี ทรงเนนอยู เสมอวา

กระบวนการพัฒนาที่ดินทั้งหมดนี้จะตองชี้แจงใหราษฎร ซ่ึงเปนผูไดรับ

ประโยชนมีสวนรวมและลงมือลงแรงดวย

๑.๒ การจัดสรรและปฏิรูปท่ีดิน พัฒนาท่ีดินวางเปลา และ

จัดสรรใหเกษตรกรที่ไร ที่ทํากินไดประกอบอาชีพในรูปของหมู บาน

สหกรณ ทั้งน้ีโดยใหสิทธิทํากินแตไมใหกรรมสิทธิ์ในการถือครอง พรอม

กับจัดบริการพื้นฐานใหตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นท่ี

ทํากินใหราษฎรชาวไทยภูเขาใหสามารถดํารงชีพอยูไดเปนหลักแหลง

โดยไมตองทําลายปาอีกตอไป
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การศึกษาทดลองปลูกหญาแฝก 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี
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 ในการจัดพื้นที่ต าง ๆ ดังกลาวนี้  พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีหลักการวา 

ตองวางแผนการจัดใหดีเสียตั้งแตตน โดยใชแผนที่และภาพถาย

ทางอากาศชวย การจัดพื้นที่ทํากินควรจัดสรรตามแนวพ้ืนท่ีรับนํ้า

จากโครงการชลประทานเปนหลัก ปญหาการขาดแคลนท่ีดินทํากิน

ของเกษตรกรเปนปญหาสําคัญยิ่งในปจจุบัน ดวยพระอัจฉริยะในการ

แกปญหา จึงไดพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการทําการเกษตร 

“ทฤษฎีใหม” ดังพระราชดําริความตอนหนึ่งวา

“...ทฤษฎีใหม...เป นวิธีการอยางหน่ึงท่ีจะทําให

ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพ คืออาจไมรวยมากแตก็พอกิน

ไมอดยาก...”

ทฤษฎีใหม เปนการพัฒนาพื้นที่ทํากินที่มีขนาดเล็ก ดวยวิธีการ

จดัสรรทีด่นิใหเหมาะสมกบัการทาํการเกษตรแบบผสมผสานอยางไดผล 

ทฤษฎีใหม เปนการบริหารจัดการที่ดินและแหลงนํ้าเพื่อการพัฒนาการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

สามารถเลี้ยงตัวเองได โดยแบงพื้นที่ออกเปน ๔ สวน คือ

- รอยละ ๓๐ ที่หนึ่ง สําหรับปลูกขาว

- รอยละ ๓๐ ที่สอง สําหรับปลูกพืชไร พืชสวน

- รอยละ ๓๐ ที่สาม สําหรับขุดสระนํ้าไวใชในการเกษตร รวมถึงเลี้ยงปลาไวบริโภค

- รอยละ ๑๐ สุดทาย เปนท่ีอยูอาศัย พรอมกับปลูกพืชสวนครัวในลักษณะแบบครบวงจร 

ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีกินตลอดทั้งป
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พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานเอกสารเรื่องทฤษฎีใหม ทรงแนะนําหลักการ ขอมูลวิธีปฏิบัติ 

และการแกไขปญหาตาง ๆ เพื่อชวยใหเกษตรกรไดนําหลักการไปประยุกตใช
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๒. ดานการอนุรักษทรัพยากรแหลงนํ้า

 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร ทรงทราบดีวาประชาชนสวนใหญมีอาชีพทางการเกษตร

และอาศัยนํ้าฝน จึงทรงเนนการอนุรักษและพัฒนาแหลงนํ้าเปนพิเศษ

และทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให จัดตั้งศูนย ศึกษาการพัฒนา

หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม เพ่ือศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนา

พื้นที่ตนนํ้าลําธาร เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจรวมทั้งรูปแบบการพัฒนา

ตาง ๆ ที่ทําใหเกษตรกรพึ่งตนเองไดโดยไมตองทําลายสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนที่สนใจเขาไปศึกษาและนําไปใช

ในการประกอบอาชีพไดโดยที่มีการอนุรักษตนนํ้าลําธารและพัฒนาปา

ไปพรอม ๆ กัน สุดทายความชุมชื้นจะเกิดขึ้นและจะบรรเทาปญหา

การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคไดในที่สุด โดยพระราชทาน

พระราชดําริใหมีการสรางฝายชะลอความชุ มชื้น (check dam) 

ในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดเชียงใหม ดังพระราชดํารัสความวา

“…ใหพิจารณาดําเนินการสรางฝายราคาประหยัด โดยใชวัสดุราคาถูกและหางายใน

ทองถิ่น เชน แบบทิ้งหินคลุมดวยตาขาย ปดกั้นรองนํ้ากับลําธารเล็ก ๆ เปนระยะ ๆ เพื่อใชเก็บกักนํ้า

และตะกอนดินไวบางสวน โดยนํ้าที่กักเก็บไวจะซึมเขาไปในดิน ทําใหความชุมช้ืนแผขยายออกไป

ทั้งสองขาง ตอไปจะสามารถปลูกพันธุไมปองกันไฟ พันธุไมโตเร็ว และพันธุไมไมทิ้งใบ เพื่อฟนฟูพื้นที่

ตนนํ้าลําธารใหมีสภาพเขียวชอุมขึ้นเปนลําดับ…”

 ทรงแยก ประเภทของ check dam ออกเปน ๒ ประเภท ดังพระราชดํารัสความวา

“…check dam มี ๒ อยาง ชนิดหนึ่งสําหรับใหมีความชุมชื้น รักษาความชุมชื้น อีกอยาง

สําหรับปองกันมิใหทรายลงในอางใหญ…”

 check dam ประเภทแรก คอื ฝายตนนํา้ลาํธารหรอืฝายชะลอความชุมชืน้ สวนประเภททีส่อง 

เปนฝายดักตะกอนนั่นเอง
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ปลูกปา 
โดยไมตองปลูก

ปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง

ปลูกปาในที่สูง

ปาเปยก

ปลูกปา
บร�เวณอางเก็บน้ำ

ปลูกปา ในใจคน มีอาหาร

มีอาชีพ

มียารักษาโรค

มีบานอยูอาศัย

มีทรัพยากร
น้ำ ดิน สัตวปา

มีความสุข

แนวคิดการพัฒนาและฟ��นฟ�ปาไม อันเนื่องมาจากพระราชดำร�

ปลูกปาทดแทน

ปารักน้ำ

ภูเขาปา

ปาชายเลน

ปาตนน้ำ

ปาพรุ

ปลูกปา 
โดยไมตองปลูก

ปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง

ปลูกปาในที่สูง

ปาเปยก

ปลูกปา
บร�เวณอางเก็บน้ำ

ปลูกปา ในใจคน มีอาหาร

มีอาชีพ

มียารักษาโรค

มีบานอยูอาศัย

มีทรัพยากร
น้ำ ดิน สัตวปา

มีความสุข

แนวคิดการพัฒนาและฟ��นฟ�ปาไม อันเนื่องมาจากพระราชดำร�

ปลูกปาทดแทน

ปารักน้ำ

ภูเขาปา

ปาชายเลน

ปาตนน้ำ

ปาพรุ

ปลูกปา 
โดยไมตองปลูก

ปลูกปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง

ปลูกปาในที่สูง

ปาเปยก

ปลูกปา
บร�เวณอางเก็บน้ำ

ปลูกปา ในใจคน มีอาหาร

มีอาชีพ

มียารักษาโรค

มีบานอยูอาศัย

มีทรัพยากร
น้ำ ดิน สัตวปา

มีความสุข

แนวคิดการพัฒนาและฟ��นฟ�ปาไม อันเนื่องมาจากพระราชดำร�

ปลูกปาทดแทน

ปารักน้ำ

ภูเขาปา

ปาชายเลน

ปาตนน้ำ

ปาพรุ
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 พระราชทานพระราชดําริ การสราง check dam เพิ่มเติมความวา 

สาํหรบั check dam ชนดิปองกนัไมใหทรายลงไปในอางใหญจะตองทาํใหดแีละลกึ เพราะ

ทรายลงมากจะกักเก็บไว ถานํ้าตื้นทรายจะขามไปลงอางใหญได ถาเปน check dam สําหรับรักษา

ความชุมชื้นไมจําเปนตองขุดลึกเพียงแตกักนํ้าใหลงไปในดิน แตแบบกักทรายนี้จะตองทําใหลึกและ

ออกแบบอยางไร ไมใหนํ้าลงมาแลวไลทรายออกไป

 ไดพระราชทานพระราชดาํรเิกีย่วกบัการพจิารณาสรางฝายชะลอความชุมชืน้ เพือ่สรางระบบ

วงจรนํ้าแกปาไมใหเกิดประโยชนสูงสุด สรุปความวา 

ใหดาํเนนิการสาํรวจหาทําเลสรางฝายตนนํา้ลาํธารในระดบัทีส่งู ทีใ่กลบรเิวณยอดเขามาก

ที่สุดเทาที่จะเปนไปได ลักษณะของฝายดังกลาวจําเปนตองออกแบบใหม เพื่อใหสามารถเก็บกักนํ้า

ไวไดปริมาณมากพอสมควรเปนเวลานาน ๒ เดือน…การเก็บรักษานํ้าสํารองไดนานหลังจากฤดูฝน

ผานไปแลว จะทําใหปริมาณนํ้าหลอเลี้ยง และประคับประคองกลาไมพันธุที่แข็งแรงและโตเร็วที่ใชอยู

แซมในปาแหงแลงอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดยการจายนํ้าออกไปรอบ ๆ ตัวฝายจนสามารถ

ตั้งตัวได

๓. ดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม

 ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่อํานวยประโยชนทั้งทางตรงและทางออมใหแกมนุษยชาติ 

ควบคุมสภาพดิน ฟา อากาศใหอยูในสภาพปกติ รักษาตนนํา้ลาํธาร พรรณพฤกษชาตแิละสตัวปา อีกท้ัง

เปนที่พักผอนหยอนใจ ปาไมเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษยไดบริโภคใชสอย ประกอบอาชีพดาน

การทําปาไม เก็บของปา การอตุสาหกรรม การผลติไมแปรรปูและผลติภณัฑสาํเรจ็รปูท่ีใชวัตถุดิบจากไม

และของปา แตสภาพปจจุบนัประชากรไทยมจํีานวนเพิม่ข้ึนอยางรวดเรว็ จงึเปนแรงผลกัดนัใหเกดิการบุกรกุ

สาํหรบั check dam ชนดิปองกนัไมใหทรายลงไปในอางใหญจะตองทาํใหดแีละลกึ เพราะ

ความชุมชื้นไมจําเปนตองขุดลึกเพียงแตกักนํ้าใหลงไปในดิน แตแบบกักทรายนี้จะตองทําใหลึกและ

ไวไดปริมาณมากพอสมควรเปนเวลานาน ๒ เดือน…การเก็บรักษานํ้าสํารองไดนานหลังจากฤดูฝน

ผานไปแลว จะทําใหปริมาณนํ้าหลอเลี้ยง และประคับประคองกลาไมพันธุที่แข็งแรงและโตเร็วที่ใชอยู
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ทําลายปาไม เพื่อบุกเบิกพื้นท่ีทํากิน ลักลอบตัดไมปอนโรงงานอุตสาหกรรม

เผาถาน อีกทั้งมีการกอสรางถนน สรางเขื่อนทําใหมีการตัดไมโดยไมคํานึง

ถึงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ปาไมจึงมีเนื้อท่ีลดลงตามลําดับ และบางแหง

อยูในสภาพเสื่อมโทรมเปนอยางมาก

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงเล็งเห็นความสําคัญของปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกิดปญหาฝนแลง

นํ้าทวม ดังที่ประเทศไทยประสบอยูในขณะนี้ สาเหตุสําคัญมาจากการทําลาย

ปา ดวยเหตุนี้จึงมีพระราชหฤทัยมุงมั่นที่จะแกไข ปรับปรุงและพัฒนาปาไม

ใหอยูในสภาพดังเดิม กอใหเกิดโครงการพัฒนาบํารุงปาไมจํานวนมากมาย

ทั่วประเทศ โดยเฉพาะปาไมที่เปนแหลงตนนํ้าลําธารใหคงสภาพอยูเชนเดิม 

เพือ่ปองกนัอทุกภยัตาง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ ในขณะเดยีวกนัชวยถนอมนํา้ไวใชสําหรับ

หลอเลี้ยงแมนํ้าลําธารดวย สําหรับวิธีการปลูกปาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

มีหลายวิธี ดังนี้

 การปลูกปาโดยไมตองปลูก

  ที่ ได ดําเนินการในโครงการพัฒนาพื้นท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ มอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดราชบุรี เปนแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพปาดวยวัฏจักรธรรมชาติ 

โดยมีวิธีการที่ เรียบง ายและประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจนสงเสริมระบบวงจรป าไม 

ในลักษณะธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งมี ๓ วิธีคือ

  “…ถาเลือกไดที่ที่เหมาะสมแลว ก็ทิ้งปานั้นไวตรงนั้น ไมตองไปทําอะไรเลย ปาจะเจริญ

เติบโตขึ้นมาเปนปาสมบูรณโดยไมตองไปปลูกเลยสักตนเดียว…”

  “…ไมไปรังแกปาหรือตอแยตนไม เพียงแตคุมครองใหขึ้นเองไดเทานั้น…”

  “…ในสภาพปาเต็งรัง ปาเสื่อมโทรมไมตองทําอะไร เพราะตอไมก็จะแตกกิ่งออกมาอีก 

ถึงแมตนไมไมสวยแตก็เปนตนไมใหญได...”
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 ปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง

  ที่ไดดําเนินการในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด

เพชรบุรี และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

  “...เดี๋ยวนี้ทุกคนก็คงเขาใจแลววาปา ๓ อยาง นั้นคืออะไร แตก็ใหเขาใจวาปา ๓ อยาง

นี้มีประโยชน ๔ อยาง ประโยชนที่ ๔ นี้สําคัญคือ รักษาอนุรักษดินเปนตนนํ้าลําธาร...”

  การปลูกปา ๓ อยาง คือ ปาสําหรับไมใชสอย ปาสําหรับเปนไมผล และปาสําหรับเปน

เชื้อเพลิง ซึ่งราษฎรสามารถใชประโยชนจากปาไดอยางเกื้อกูล นอกจากนี้ยังไดประโยชนอยางท่ี ๔

อันเปนการอนุรักษดินและนํ้าอีกดวย

 ปาชายเลน

  เปนแนวพระราชดาํรใินการอนรุกัษและฟนฟรูะบบนเิวศของพืน้ทีช่ายฝงทะเลและอาวไทย

ซึง่ถกูบกุรุกทาํลาย โดยการปลกูปาไมชายเลนโดยอาศยัระบบนํา้ขึน้นํา้ลงในการเตบิโตอนัเปนแนวปองกนั

ลมและปองกันการกดัเซาะชายฝงทีส่าํคัญและเปนแหลงอาศยัของสตัวนํา้ ซึง่เปนการชวยสรางความสมดลุ

ใหแกธรรมชาติใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณดังเดิม
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การพัฒนาดานการเกษตร
“ความเจริญของประเทศ

ตองอาศัยความเจริญของภาคเกษตรเปนสําคัญ”

พระราชดาํรสัพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ขางตนนีแ้สดงให

เหน็อยางชดัเจนถงึความสาํคญัของภาคการเกษตรทีม่ตีอประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทย เกษตรกรรม

เปนอาชีพพื้นฐานของคนไทยในสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย ประชากรประมาณสองในสามของประเทศ

อยูในภาคเกษตร การพัฒนาการเกษตรจึงเปนเปาหมายที่สําคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด 

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญคือ การที่

ทรงเนนในเรื่องของการคนควา ทดลอง และวิจัยหาพันธุพืชตาง ๆ ใหม ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เชน

ขาว หมอนไหม ยางพารา ฯลฯ พืชเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษา

เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช รวมทั้งพันธุสัตวตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน โค กระบือ แพะ แกะ พันธุปลา และ
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สัตวปกทั้งหลายดวย เพ่ือแนะนําใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดราคาถูก ใชเทคโนโลยีท่ีงายและไมสลับ

ซับซอน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปดําเนินการเองได และที่สําคัญคือ พันธุพืช พันธุสัตว หรือ

เทคนิควิธีการดูแลตาง ๆ น้ัน จะตองเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดลอมของทองถ่ินนั้น ๆ

ทั้งนี้มีพระราชประสงคประการแรก คือ การทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได โดยเฉพาะในดาน

อาหารกอนเปนอันดับแรก เชน ขาว พืชผัก ผลไม ฯลฯ

แนวทางที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือการที่ทรง

พยายามมิใหเกษตรกรพึ่งพาอยู กับพืชเกษตรแตเพียง

อยางเดียว เพราะจะเกิดความเสียหายงาย เนื่องจากความ

แปรปรวนของตลาดและความไมแนนอนของธรรมชาติ 

ทางออกคือ ทรงสนับสนุนใหทําการเกษตรผสมผสาน เพื่อ

ลดความเส่ียงและมีรายไดตลอดป ขณะเดียวกันเกษตรกร

ควรจะตองมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร 

เชน การอุตสาหกรรมในครัวเรือน อาทิ ในมูลนิธิสงเสริม

ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

ที่ทรงสนับสนุนใหเกษตรกรไดทํางานหัตถกรรม โดยใชวัสดุ

ในทองถิ่น ซึ่งทําใหเกิดรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง
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นอกจากน้ันทรงเห็นวา การพัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติจะมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการ

เกษตร จึงทรงมุงที่จะใหมีการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อเปนรากฐาน

ของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทัยอยางยิ่งตอการท่ีจะทํานุบํารุง ปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ไมวาจะเปนปาไม ที่ดิน แหลงนํ้า ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่จะมีผลตอการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตอยางมากที่สุด

จากแนวทางและเปาหมายตาง ๆ ดังกลาว ไดพระราชทานพระราชดําริท่ีถือเปนหลักเกณฑ

หรือเทคนิควิธีการที่จะบรรลุเปาหมายนั้นหลายประการ

ประการแรก

ทรงเห็นวาการพัฒนาการเกษตรที่จะไดผลจริงนั้น จะตองลงมือทดลองคนควา ตองปฏิบัติอยาง

คอยเปนคอยไป ดังพระราชดํารัสความวา

“...เกษตรกรรมนี้ หรือความเปนอยูของเกษตรกรนั้น ขอใหปฏิบัติไมใชถือตําราเปนสําคัญ

อยางเดียว...”

เปนทีท่ราบกนัดวีาพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรไดทรงทาํให

อาณาเขตพระราชฐานพระตําหนักจิตรลดารโหฐานบางสวนกลายเปนสถานคีนควา ทดลอง ทางการเกษตร

ในทุก ๆ ดานมาตั้งแตป ๒๕๐๕

สําหรับการคนควาทดลองนั้น ไดทรงเนนใหมีทั้งกอนการผลิตและหลังการผลิต คือ พิจารณาดู

ตั้งแตเรื่องความเหมาะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืชอยางใดจะเหมาะสมกับดินประเภทใด 

รวมทั้งการคนควาเกี่ยวกับความตองการของตลาดคือ การปลูกพืชท่ีตลาดตองการ ผลิตออกมาแลว

มีที่ขาย สวนการคนควาวิจัยหลังการผลิตคือ การดูเรื่องความสอดคลองของตลาด เรื่องคุณภาพของ

ผลผลิต หรือทําอยางไรจึงจะทําใหเกษตรกรไดมีความรูเบื้องตนในดานการบัญชีและธุรกิจเกษตร

ในลักษณะที่พอจะทําธุรกิจแบบพึ่งตนเองได สําหรับในเรื่องนี้ทรงเห็นวา การรวมกลุมกันของเกษตรกร

เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยไดเปนอยางดี

อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น ทรงใหความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว มีพระราชประสงคที่จะใหเกษตรกรไดมีความเจริญกาวหนา

อยางคอยเปนคอยไปและมีสภาพชีวิตที่มีความสุข ไมเครงเครียดกับการเรงรัดใหเกิดความเจริญ

โดยรวดเร็ว จะเห็นไดชัดเจนจากพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา

นอกจากน้ันทรงเห็นวา การพัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติจะมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการ

เกษตร จึงทรงมุงที่จะใหมีการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อเปนรากฐาน

ของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทัยอยางยิ่งตอการท่ีจะทํานุบํารุง ปรับปรุง

ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ไมวาจะเปนปาไม ที่ดิน แหลงนํ้า ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่จะมีผลตอการเพิ่ม

จากแนวทางและเปาหมายตาง ๆ ดังกลาว ไดพระราชทานพระราชดําริท่ีถือเปนหลักเกณฑ

ทรงเห็นวาการพัฒนาการเกษตรที่จะไดผลจริงนั้น จะตองลงมือทดลองคนควา ตองปฏิบัติอยาง

“...เกษตรกรรมนี้ หรือความเปนอยูของเกษตรกรนั้น ขอใหปฏิบัติไมใชถือตําราเปนสําคัญ

เปนทีท่ราบกนัดวีาพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรไดทรงทาํให

อาณาเขตพระราชฐานพระตําหนักจิตรลดารโหฐานบางสวนกลายเปนสถานคีนควา ทดลอง ทางการเกษตร

สําหรับการคนควาทดลองนั้น ไดทรงเนนใหมีทั้งกอนการผลิตและหลังการผลิต คือ พิจารณาดู

ตั้งแตเรื่องความเหมาะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืชอยางใดจะเหมาะสมกับดินประเภทใด 

รวมทั้งการคนควาเกี่ยวกับความตองการของตลาดคือ การปลูกพืชท่ีตลาดตองการ ผลิตออกมาแลว

มีที่ขาย สวนการคนควาวิจัยหลังการผลิตคือ การดูเรื่องความสอดคลองของตลาด เรื่องคุณภาพของ

ผลผลิต หรือทําอยางไรจึงจะทําใหเกษตรกรไดมีความรูเบื้องตนในดานการบัญชีและธุรกิจเกษตร

ในลักษณะที่พอจะทําธุรกิจแบบพึ่งตนเองได สําหรับในเรื่องนี้ทรงเห็นวา การรวมกลุมกันของเกษตรกร

อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้น ทรงใหความสําคัญกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว มีพระราชประสงคที่จะใหเกษตรกรไดมีความเจริญกาวหนา

อยางคอยเปนคอยไปและมีสภาพชีวิตที่มีความสุข ไมเครงเครียดกับการเรงรัดใหเกิดความเจริญ
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“...ไมจําเปนตองสงเสริมผลผลิตใหไดปริมาณสูงสุดแตเพียงอยางเดียว 

เพราะเปนการสิ้นเปลืองคาโสหุยและทําลายคุณภาพดิน แตควรศึกษาสภาวะ

ตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไมใหประชาชนไดรับความ

เดือดรอน...”

เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเกษตรอีกประการหนึ่ง คือ การท่ีทรงเนน

การใชประโยชนจากธรรมชาติใหมากท่ีสุด เชน การใชดินท่ีปลอยทิ้งวางเปลา

ใหเปนประโยชน หรือการมองหาประโยชนจากธรรมชาติในสิ่งที่ผู อื่นนึกไมถึง

เชน ครั้งหนึ่งทรงสนับสนุนใหมีการทําครั่งจากตนจามจุรีที่ขึ้นอยูริมทางหลวงท่ีจะ

เสด็จฯ ไปวังไกลกังวล ดังพระราชดํารัสความวา

“...เกิดจากความคิดที่จะเอาตนกามปูมา ทําใหประชาชนมีงานทําแลว

รวมเปนกลุม...”

การมุงใชประโยชนจากธรรมชาติ ยังมีลักษณะสอดคลอง

กับวิธีการที่สําคัญ คือ การประหยัด ทรงเนนความจําเปนที่จะลด

คาใชจายในการทํามาหากินของเกษตรกรลงใหเหลือนอยที่สุด 

โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเปนปจจัยสําคัญ วิธีการของพระองค

มีตั้งแตการสนับสนุนใหเกษตรกรใชโค กระบือ ในการทํานา

มากกวาใหใชเครื่องจักร ใหมีการปลูกพืชหมุนเวียน การใชพืช

ตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน หรือกรณีที่จําเปนตองใชปุ ย

จะสนับสนุนใหเกษตรกรใชปุยธรรมชาติแทนปุยเคมี ซึ่งมีราคา

แพงและมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและคุณภาพของดิน

ในระยะยาว นัน่คอื ทรงสนบัสนนุใหทาํการเกษตรอยางยัง่ยนื นอกจากนัน้ยงัทรงแนะนาํในเรือ่งการผลติ

กาซชีวภาพ อันจะมีผลดีทั้งในดานเชื้อเพลิงและปุย รวมทั้งไดทรงเนนอยู เสมอที่จะใหเกษตรกร

มีรายไดเสริมหรือรายไดนอกการเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดของตนเอง

 โครงการพัฒนาดานการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น ประกอบดวยงานหลาย

ประเภท ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแลวจะเปนงานเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัยหาพันธุพืช พันธุสัตว

ตาง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งสวนใหญดําเนินการอยูในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
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มาจากพระราชดําริ และนําผลสําเร็จจากการศึกษาทดลองไป

ถายทอดสู ประชาชน ดวยการฝกอบรมใหเกษตรกรมีความรู ใน

การวิชาการเกษตรแผนใหม นอกจากนั้นยังประกอบดวย โครงการ

เพื่อการสงเสริมการเกษตร เชน โครงการสงเสริมการปลูกขาวและ

ทํานาขัน้บนัได อาํเภอศรสีาคร จงัหวดันราธวิาส โครงการพัฒนาแบบ

เบด็เสรจ็ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ

วดัมงคลชัยพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสระบรุ ีโครงการ

ทฤษฎีใหม บานแดนสามัคคี อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในดานการพัฒนาการ
เกษตรที่กระจายอยูทั่วประเทศนั้น ไดสงผลโดยตรงตอความกินดีอยูดีของเกษตรกรเปนอยางมาก 

เนื่องจากเปนโครงการที่มุ งแกไขปญหาหลักดานการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งทําให

เกษตรกรไดมีโอกาสมากขึ้นในการเขาถึงแหลงความรูในดานเทคนิคและวิชาการเกษตรสมัยใหม ซึ่งแต

เดิมเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมนี้มิใชจุดหมายในตัวเองเทานั้น หากแตยังมีความหมายตอความเจริญ

ของภาคเศรษฐกิจแขนงอื่น และของประเทศชาติโดยสวนรวมดวย

การพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการ “ประชาชน” เปนเปาหมายหลักของการ

ดําเนินงาน ดังนั้นเมื่อไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการแลวจะทําใหเกิดการสงเสริมอาชีพ

แกราษฎรในพื้นที่ใกลเคียง โดยเฉพาะโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จะเริ่มตนจากการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหา
แนวทางและวิธีการพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและการ

ประกอบอาชีพของราษฎรในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อใหราษฎรโดยเฉพาะในหมูบาน

รอบศูนยศึกษาฯ เปนอันดับแรก สามารถนําไปปฏิบัติในการสรางอาชีพได

อยางจริงจัง

สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประเภทการสงเสริมอาชีพ

โดยตรงมีอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงมุงชวยเหลือใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได

ดังเชน โครงการศิลปาชีพพิเศษที่กระจายอยูทั่วประเทศ โครงการสงเสริม
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อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันขนาดเล็ก จังหวัดกระบี่และนราธิวาส โครงการ

ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม โครงการภูฟา

จังหวัดนาน และโครงการสงเสริมอาชีพอื่น ๆ อีกจํานวนมาก ซ่ึงผลลัพธสุดทาย

ของการดําเนินงานโครงการคือ ประชาชนที่อยูในพื้นที่เปาหมายของโครงการ

จะนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพเพื่อทําใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น ดังนี้

สงเสริมศิลปาชีพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเริ่มงาน

ศิลปาชีพ ในป ๒๕๑๕ เมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนม ซ่ึงเปนจังหวัดท่ี

ราษฎรมฐีานะยากจนแตศลิปวฒันธรรมของคนทีน่ีก่ลบัโดดเดนเปนพเิศษ โดยทรง

สังเกตวา “ผาไหมมัดหมี่” เปนผลงานพื้นบานที่งดงามมาก หากแตมิไดรับการเผยแพร

เทาที่ควร เพราะชาวบานใชเปนผานุงตามธรรมดาเทานัน้ สมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปหลวงมีพระราชดําริวา หากสงเสริมใหชาวเมืองหันมาสนใจนิยมใชผามัดหมี่

ชาวบานที่เปนเกษตรกรก็จะสามารถขายผาไหมพื้นเมืองที่ทอขึ้นเปนรายได

เสริมจุนเจือครอบครัว

ดังน้ันจึงทรงริเริ่มโครงการจัดหาทุนมาสนับสนุนการทอผาไหมให

แพรหลายกวางขวางออกไป รวมทั้งสงเสริมใหราษฎรปลูกหมอนเลี้ยงไหม

เพื่อใหมีวัตถุดิบสําหรับการผลิตโดยไมขาดแคลน ปจจุบันชาวบานนับหมื่น

พากันทอผาไหมมัดหมี่และผาไหมชนิดอื่น ๆ ตามแนวพระราชดําริในสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง

นอกจากทรงสงเสริมการทอผาไหมมัดหมี่แลว ทรงตระหนักถึงคุณคา

ของศิลปะประจําชาติ โดยไดทรงคนพบงานศิลปาชีพอื่น ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ เชน

เคร่ืองจักสานทําดวยเถาไมเลื้อยของทองถิ่นภาคใตคือ “ยานลิเภา” และ

“เครื่องเงินเครื่องทอง” งานชางฝมือทางภาคเหนือ ซึ่งตอมาทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหจดัต้ัง “มลูนธิสิงเสรมิศลิปาชพีพิเศษในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือประชาชนที่มี

รายไดนอยใหสามารถมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้นเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งปจจุบันโครงการศิลปาชีพ

ไดจัดตั้งขึ้นตามทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศมากกวา ๒๐๐ แหง
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ในการดําเนินงานของโครงการศิลปาชีพ ทรงคัดเลือกสมาชิกศิลปาชีพจากครอบครัวราษฎร

ที่ยากจนไรที่ทํากินและมีบุตรมากจากท่ัวทุกภาคของประเทศ เขามารับการฝกศิลปหัตถกรรมใน

ศูนยศิลปาชีพตาง ๆ เชน ที่โรงฝกศิลปาชีพสวนจิตรลดา อันเปนโรงฝกศิลปาชีพที่ใหญที่สุด ที่ดําเนินการ

สอนงานดานศิลปะในแขนงตาง ๆ เชน เครื่องถม เครื่องเงิน แผนกทอผา ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงเปน

ผูนําในการใชผลิตภัณฑ อาทิ ผาไหม เครื่องจักสาน ใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง

ดังจะเห็นไดจากชุดฉลองพระองคท่ีทรงสวมใสในโอกาสตาง ๆ และปจจุบันทรง

สนับสนุนใหผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมของไทยไปจําหนายในยุโรป ญี่ปุน และ

สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ทําใหมีตลาดเพิ่มขึ้นเปนอันมาก

โครงการฟารมโคนมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร

เปนโครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ ซึ่งกอตั้งขึ้นในป ๒๕๓๓ โดยจัดการฝก

อบรมอาชีพเกษตรกรจํานวน ๑๘ คน เขารวมโครงการ ทําใหเกษตรกรแตละคน

มีรายไดเพิ่มขึ้นเปน ๑,๐๖๘ บาทตอเดือน ในป ๒๕๓๗ และบางคนมีรายไดสูงสุดถึงเดือนละ 

๖,๑๙๓ บาทตอเดือน ซึ่งเปนรายไดของคนชนบทที่สูงเกินคาดในชวงเวลานั้น ปจจุบันเกษตรกรมีรายได

พอเลี้ยงครอบครัวและมีฐานะมั่นคงขึ้น

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าหวยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง

จังหวัดมุกดาหาร เปนการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จโดยเริ่มดําเนินงานในป ๒๕๓๗ สําหรับ

การพัฒนาสงเสริมอาชีพ ไดแก การสงเสริมการปลูกขาว อบรมการกรีดยาง การถายทอดเทคโนโลยี

การเลี้ยงปลากินพืชในบอดิน พัฒนาการจักสานและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ การอบรมกลุมอาชีพ

ตามความถนัด อบรมอาชีพการทอผาและการออกแบบผาหมลวดลายตาง ๆ อบรมการทําดอกไม

ประดิษฐจากใบยางพารา อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑยางพาราและการตัดเย็บเสื้อผาดวยมือ ทําให

ราษฎรมีความรูเพิ่มทักษะในการพัฒนาฝมือแรงงานและมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

อันเปนการสรางงานและสรางรายไดใหกับประชาชน รวมท้ังมีการจัดการในลักษณะของสหกรณ

การเกษตร

การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
“สวัสดิการสังคม” หมายถึง การมีวิถีชีวิตหรือการดํารงชีวิตท่ีมั่นคงราบรื่น มีการกินดีอยูดี

มีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งการทรงงานในรูปแบบ
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สวสัดกิารสงัคมของพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มลีกัษณะเปนการสงเคราะหชวยเหลอื

โดยการใหหรือจัดบริการสวัสดิการสังคม เพื่อแกไขปญหาความทุกขยากเดือดรอนและสนองความตองการเปนหลัก

สําหรับตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานสวัสดิการสังคม มีดังนี้

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดพื้นท่ีเปนท่ีอยู อาศัยและจัดสรรแบงปนท่ีดินขนาด

เพียงพอที่จะทํากินใหกับราษฎรคนละแปลง พรอมทั้งจัดปจจัยพื้นฐานและบริการดานสวัสดิการสังคมที่จําเปนตอการดํารง

ชีวิต เชน ถนน ไฟฟา โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนการฝกอบรมและสนับสนุนปจจัยดานการเกษตรแกราษฎรในพื้นท่ี

โครงการฯ ทําใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาความเปนอยูและการทํามาหากินควบคูไปกับการพัฒนาฟนฟู

สภาพแวดลอมตามธรรมชาติใหคืนสภาพสูความสมบูรณ

โครงการฟารมตัวอยาง จังหวัดอางทอง ในป ๒๕๔๙ จังหวัดอางทองประสบอุทกภัยครั้งใหญอยางรุนแรง พื้นที่

อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตรตองจมอยูใตระดับนํ้าที่เออทวมนับเปนแรมเดือน ประชาชนประสบความทุกขยากเดือดรอน

ขาดที่อยูอาศัย ขาดอาหารและเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา ดวยเหตุนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดมีพระราชดําริวา

“ใหจัดหาที่ดินซึ่งเปนที่นํ้าทวมไมถึงอยูใกลจังหวัดอางทอง นํามาจัดสรางศาลาอเนกประสงคขนาดใหญใชเปน

ศูนยกลางรองรับราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยไรที่อยูอาศัย”

จงัหวดัอางทองและหนวยงานตาง ๆ  ไดสนองพระราชดาํรใินการจดัหาพืน้ทีร่องรบัผูประสบอทุกภยัและไดดาํเนนิงาน

โครงการฟารมตวัอยางบานอฐิ อาํเภอเมอืง จังหวดัอางทอง โดยการชวยเหลอืผูประสบภยันํา้ทวมใหมแีหลงจางงาน แหลงผลติ

อาหารที่ปลอดภัยใหแกชุมชน แหลงศึกษาเรียนรูและฝกอาชีพดานการเกษตร ปศุสัตว และประมง อันเปนการสงเคราะห

ชวยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกขยากเดือดรอนใหสามารถชวยตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคมได

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี
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มูลนธิริาชประชานเุคราะห ในปพทุธศกัราช ๒๕๐๕ ประเทศไทยโดยเฉพาะพืน้ทีภ่าคใตตอนบนประสบภยัพิบตัิ

จากวาตภัยอยางรุนแรง ประชาชนไมตํ่ากวา ๖๐๐ คน เสียชีวิต มีผูบาดเจ็บหลายรอยคน และอีกหลายพันคนไรที่อยู

อาศัย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบขาวภัยพิบัติทรงเรงรีบดําเนินการ

ชวยเหลือ โดยพระราชทานพระราชดํารัสผานสื่อมวลชนขอใหประชาชนชาวไทยชวยเหลือกัน ซึ่งไดมีผูบริจาคทั้งเงิน

และสิ่งของเขามายังพระตําหนักจิตรลดารโหฐานเปนจํานวนมาก และภายหลังจากดําเนินการชวยเหลือแลวไดมีเงิน

เหลอืมากพอ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหกอตัง้“มลูนธิริาชประชานเุคราะห” ขึน้ เพือ่บรรเทาทกุขแกประชาชน

ที่ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติตาง ๆ เชน วาตภัย อุทกภัย นํ้าทวม อัคคีภัย และสาธารณภัยตาง ๆ

การพัฒนาดานการคมนาคม/สื่อสาร 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการคมนาคมและการสื่อสารจะเกี่ยวกับการกอสรางและปรับปรุง

เสนทางคมนาคมถนนหนทางเปนหลักท้ังในถนนในเมือง เชน กรุงเทพมหานคร ถนนท่ีเช่ือมตอจากเมืองไปสูชนบท

และเชื่อมตอระหวางหมูบานในชนบทที่อยูหางไกลความเจริญ เพื่อสัญจรไปมาและนําสินคาออกมาจําหนายภายนอก

ไดโดยสะดวก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการคมนาคมโครงการแรกคือ การสรางถนนเขาสูหมูบาน

หวยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ. ๒๔๙๕ จนกระทั่งโครงการแกไขปญหา

จราจรของกรุงเทพมหานคร เชน โครงการพระราชดําริทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี โครงการสะพานพระราม ๘

ซ่ึงโครงการเหลานีไ้ดพระราชทานพระราชดาํรใินการแกไขปญหาการสญัจรในพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปรมิณฑลใหสะดวก

รวดเร็ว สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม ดังพระราชดํารัสเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๗ 

ความวา

“...สําหรับการจราจรเครื่องมือสําคัญที่สุดคือถนน ก็ตองมีถนนที่เหมาะสมมีเครื่องควบคุมการจราจรท่ี

เหมาะสมและมีกฎเกณฑของแตละแหงแตละสวนของผวิจราจรนัน้ใหเหมาะสม อนันีก้ไ็มใชเรือ่งของนติศิาสตรไมใช

เรือ่งของรฐัศาสตรหรอืของตาํรวจหรอืของศาล เปนเรือ่งของวศิวกรรม กต็องทาํวศิวกรรมใหดขีึน้คอื หมายความ

วา ทาํถนนใหดข้ึีนใหสอดคลอง ซึง่เปนการบานทีห่นกัทีส่ดุ เพราะวากรงุเทพฯ ไดสรางมาเปนเวลา ๒๐๐ ปแลว...”

นอกจากนี้พระราชดํารัสที่พระราชทานแกคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญที่ประจําในตางประเทศ 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งวา

“...การจราจรทีค่บัคัง่นีเ้ปนปญหาทียุ่งยากและขอพดู คอื ประชาชนเดอืดรอน ประชาชนไปทาํงานทาํการ

ตองเสียเวลาบนทองถนน ๒ - ๑๐ ชั่วโมง ซึ่งทําใหประสิทธิภาพของบุคคลดอยลงไป...”
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โครงการพระราชดําริทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี

ในป ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพระอาการ

ประชวรของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีณ โรงพยาบาลศริริาช ไดทอดพระเนตรเหน็สภาพการจราจรตดิขดั

เปนระยะทางยาวบริเวณสี่แยกอรุณอมรินทรและจรัญสนิทวงศอยูเปนประจําทุกวัน เนื่องจากทางขามแยกท้ังสอง

อยูใกลกันจึงพระราชทานพระราชดําริ ใหสรางทางคูขนานเชื่อมตอสะพานเขาดวยกันและกอสรางทางคูขนาน

ลอยฟาถนนบรมราชชนนี จากแยกสะพานสมเด็จพระปนเกลาถึงแยกตางระดับฉิมพลี ทําใหการเดินทางจาก

ตลิ่งชันไปสูสะพานสมเด็จพระปนเกลาสะดวกรวดเร็วข้ึนขณะเดียวกันการจราจรจากถนนราชดําเนินเมื่อขามสะพาน

สมเดจ็พระปนเกลา กส็ามารถใชทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนสีูชานเมอืงไดสะดวก นอกจากนัน้ทรงใหกอสราง

สะพานขามแมน้ําเจาพระยาแหงใหมใหเชื่อมทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี บริเวณแยกถนนอรุณอมรินทร

ขามแมนํ้าเจาพระยาไปบรรจบกับปลายถนนวิสุทธิกษัตริย ซึ่งสามารถกระจายปริมาณรถที่ขามแมนํ้าเจาพระยา

สูฝงกรุงเทพฯ โดยไมตองผานถนนราชดําเนินและไมตองไปเพิ่มความแออัดในการจราจรใหแกเกาะรัตนโกสินทร และได

พระราชทานนามวา “สะพานพระราม ๘” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘

สะพานพระราม ๘ ยามคํ่าคืน
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การพัฒนาดานสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให

ความสาํคญักบังานสาธารณสุขเปนอยางยิง่ 

ดังจะเห็นวาโครงการที่พระราชทานใหกับ

ประชาชนในระยะแรก ๆ เป นการ

พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค

ในการกอสรางสถานบริการสาธารณสุข 

และระยะตอมาเปนโครงการพฒันาสขุภาพ

อนามัยใหแกประชาชน เมื่อประชาชน

มีร างกายที่สมบูรณแข็งแรงจะนําไปสู 

สุขภาพจิตท่ีดี และสงผลใหการพัฒนา

เ ศ รษฐกิ จ และสั ง คมดี ต าม ไปด  ว ย 

ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา

“. . .การรักษาความสมบู รณ 

แข็งแรงของร างกายเป นป จจัยของ

เศรษฐกิจที่ดี และสังคมที่มั่นคงเพราะ

รางกายทีแ่ขง็แรงนัน้ โดยปกตจิะอาํนวยผล

ใหสุขภาพจิตใจสมบูรณดวย และเมื่อมี

สุขภาพสมบูรณดี พรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลังทําประโยชนสรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมือง

ไดเต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย คือ เปนแตผูสรางมิใชผูถวงความเจริญ...”

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะแพทยในขบวนเสด็จตรวจรักษาราษฎรและทรงพบวาราษฎรจํานวนมากขาดการ

ดูแลรักษาในดานสุขภาพอนามัย โครงการหนวยแพทยพระราชทานจึงไดถือกําเนิดข้ึนในป ๒๕๑๐ ตอมาเมื่อมีการเสด็จ

แปรพระราชฐานไปประทับแรมเพื่อเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการตาง ๆ โครงการพระราชดําริดานการแพทย จึงได

ขยายขอบขายออกไปอยางกวางขวาง ซึ่งอาจแบงตามลักษณะงานไดเปน ๒ ประการ คือ 
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๑. การบําบัดรักษาโดยการตรวจจากคณะแพทยพระราชทาน ซึ่งอาจแบงออกไดดังนี้

 ๑.๑ แพทยประจําพระองค และคณะแพทยตามเสด็จ

 ๑.๒ หนวยแพทยหลวง กองแพทยหลวง สํานักพระราชวัง และเจาหนาที่ 

 ๑.๓ คณะแพทยตามพระราชประสงค เปนแพทยทีอ่าสามาจากหลายสาขาวชิาหลายหนวยงาน

  ๑.๓.๑ คณะศัลยแพทยอาสา จากราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

  ๑.๓.๒ คณะศัลยแพทยอาสา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

  ๑.๓.๓ คณะศัลยแพทยอาสา จากโรงพยาบาลศิริราช

  ๑.๓.๔ คณะแพทยหู คอ จมูก และโรคภูมิแพ

  ๑.๓.๕ หนวยทันตแพทยเคลื่อนที่จากกรมแพทยทหารบก

  ๑.๓.๖ คณะจักษุแพทย

  แพทยพระราชทานดังกลาว จะจัดชุดทํางานตามสถานที่ตาง ๆ ดังนี้

   ที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดที่พระราชนิเวศนตั้งอยู ไดแก โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลคายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม

   ตามเสด็จไปรักษาพยาบาลยังหมูบานตาง ๆ

๒. การอบรมหมอหมูบานตามแนวพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดําริใหคัดเลือกราษฎรอาสาสมัครตามหมูบานตาง ๆ

มารับการอบรมหลักสูตร “หมอหมูบาน” โดยเร่ิมตนที่จังหวัดเชียงใหม เปนครั้งแรกในป ๒๕๒๕

ทั้งนี้เพื่อใหราษฎรที่ไดรับการอบรมเหลาน้ีไดนําความรูกลับไปชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินของตน

การอบรมเนนในเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน เชน การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน การเวชศาสตรปองกันอยางงาย ๆ

การโภชนาการ (โดยเฉพาะแมและเด็ก) การติดตอกับ

เจาหนาที่รักษาพยาบาลของรัฐคือ สถานีอนามัยจนถึง

โรงพยาบาลอําเภอและจังหวัด เจาหนาที่ที่มาใหการ

สนับสนุนในการอบรมหนวยงานตาง ๆ ทั้ง พลเรือน 

และทหาร ฝายปกครองและฝายการแพทย สถานที่การ

ฝกอบรม ไดแก โรงพยาบาลประจําจังหวัดที่พระราช

นิเวศนตั้งอยู ไดแก โรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาล

นราธิวาส และโรงพยาบาลคายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม
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 โครงการแพทยพระราชทาน ซึ่งประกอบดวย การบําบัด

รักษาจากคณะแพทยพระราชทานและอบรมหมอหมู บานดังกลาว 

เปนการชวยแกไขปญหาดานสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อยูในพื้นที่

หางไกล และระบบปกติยากจะดูแลไดทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งราษฎร

สวนใหญมีฐานะยากจน และขาดความรูในการดูแลรักษาตนเอง การมี

คณะแพทยพระราชทานออกไปบําบัดรักษาผู ปวยจะทําใหราษฎรมี

โอกาสไดรับการรักษาอยางถูกตอง โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ และ

สําหรับการอบรมหมอหมูบานนั้นจะชวยใหราษฎรมีความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันและรูจักวิธีติดตอกับหนวยราชการในกรณีที่การเจ็บปวยเกิน

ขีดความสามารถที่จะดูแลรักษาตนเองได อันเปนการชวยแกปญหา

ในระยะยาว ซึ่งอาจกลาวสรุปไดวาโครงการหนวยแพทยพระราชทานสามารถแกไขปญหาในดานตาง ๆ 

ดังนี้

๑. ทางดานสุขภาพอนามัย ซ่ึงเปนผลท่ีไดรับโดยตรงจะชวยแกไขปญหาการเจ็บปวยหรือ

ทุพพลภาพไดปหนึ่ง ๆ เปนจํานวนมาก ราษฎรท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณ

ในการบําบัดรักษาจากหนวยแพทยเคลื่อนที่พระราชทาน จะเปนชาวบานชนบทที่ยากจนที่มีอาชีพเปน

เกษตรกร ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ จากจํานวนตัวเลขที่ปรากฏในแตละปจะมีราษฎรที่

เจ็บปวยจากทุกภาคที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณรับไวเปนคนไขในพระบรมราชานุเคราะห ทั้งที่เปนคนไข

ในโรงพยาบาลและผูที่มาขอรับการตรวจ ตลอดจนจากการที่หนวยแพทยเคลื่อนที่ตามเสด็จไปตาม

หมูบานตาง ๆ มีจํานวนมากมายนับหมื่นนับแสนคน

๒. ทางดานเศรษฐกิจ การที่ราษฎรเจ็บปวยจะเปนปญหาในการประกอบอาชีพของ

ราษฎร ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรท่ีจะตองใชกําลังกายในการทํางาน ดังนั้นเมื่อไดรับการบําบัดรักษาให

มีสุขภาพพลานามัยที่ดีแลว ราษฎรเหลานั้นจะมีรางกายท่ีสามารถตอสูกับงานหลักในการประกอบ

อาชีพได ยังผลใหเศรษฐกิจสวนรวมและสังคมดีขึ้น 

 พระมหากรุณาธิคุณทางดานการแพทยในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยไดเปนท่ีประจักษแลววาพระองคทรงไมทอดทิ้ง

ประชาชนและทรงนําพาประชาชนไปสูความมีสุขภาพที่ดีและอยูดีกินดีไดในที่สุด

“...ฉันตองการใหหมอชวยไปดูแล บําบัดทุกขใหแกเด็กนักเรียนและประชาชนที่อยูในทองถิ่น

ทุรกันดารหางไกลหมอ และจะออกคาใชจายใหทั้งหมดตามความจําเปน โดยใหจัดหนวยเคลื่อนท่ี

ไปบนรถยนตและตระเวนไปตามถนนหนทาง ตามหมูบานที่อยูหางไกลชนบท...”
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การพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่สําคัญอื่น ๆ นอกเหนือจากโครงการท่ีระบุไวใน 

๗ ประเภท ดังกลาวขางตน หลายโครงการยังคงมีการดําเนินงานตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยเฉพาะโครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ แหง ซึ่งเปนโครงการที่มีความสําคัญยิ่งและ

กอใหเกดิประโยชนแกประชาชนทกุหมูเหลาอยางอเนกอนนัต สาํหรบัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

ที่สําคัญ ดังเชน

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในการดํา เนินงานโครงการอันเนื่ องมาจาก

พระราชดําริน้ัน นอกจากแนวทางและหลักการดังกลาว

ขางตนคือ การพัฒนาตองเปนไปตามขั้นตอนโดยที่จะ

ตองทําใหชุมชนมีความเขมแข็งกอน แลวมีการพัฒนา

ตอไปใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ขณะเดียวกันจะ

ตองอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดลอม สงเสริม

ความรู เทคนิควิชาการสมัยใหมพรอม ๆ กันไปดวย 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดํารินั้นจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทาง

ด านภูมิศาสตร และสังคมวิทยาของแต ละท องถิ่น

ที่มีความแตกตางกันด วยเสมอดังพระราชดํารัสใน

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ความตอนหนึ่งวา 

“...การพัฒนาจะตองเปนไปตามภูมิประเทศ

ทางภูมิศาสตร และภู มิประเทศทางสังคมศาสตร 

ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได

เราตองแนะนาํ เราเขาไปชวยคนโดยทีจ่ะคดิใหเขาเขากบัเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวาเขา

ตองการอะไรจริง ๆ  แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง...”

ดวยหลักการดังกลาว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง “ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้นตาม

ภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๖ ศูนย โดยมีแนวทางและวัตถุประสงคดังนี้ 91



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 6 แห่งทั่วประเทศ ทำาหน้าที่เป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิต”
ดังพระราชดำาริความหนึ่งว่า

สำานักงาน กปร.
www.rdpb.go.th

อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

“...เป็นการสาธิตเบ็ดเสร็จ หมายถึงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านของชีวิตที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำาอย่างไร และได้เห็น

วิทยาการแผนใหม่จะสามารถที่จะหาดูวิธีการทำามาหากินได้อย่างมีประสิทธิภาพ...”
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
“ต้นทางเป็นป่าไม้

ปลายทางเป็นประมง

ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม

“ฟื้นดิน คืนป่า

พัฒนาคุณภาพชีวิต

“ป่าหาย นำ้าแห้ง

ดินเลว พัฒนาได้”

“ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว

แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้อย่างยั่งยืน”

 มีศูนย์สาขารวมจำานวน 19 แห่ง

 มีหมู่บ้านรอบศูนย์รวมจำานวน 148 หมู่บ้าน

 เกษตรกรรับประโยชน์ 36,090 ครัวเรือน จำานวน 107,387 คน

 มีหลักสูตรเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริจำานวน 213 เรื่อง

 ปัจจบุนัมศีนูย์เรยีนรูข้องศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารจิำานวน 111 แห่ง ท่ัวประเทศ

 ในปี 2562 ให้การฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร จำานวน 17,422 คน

 มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง จำานวน 1,298,183 คน

“การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล”

“สร้างนำ้า สร้างป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง”



แนวทางและวัตถุประสงคของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

“...เปนการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอยาง ทุกดานของชีวิตประชาชน

ที่จะหาเลี้ยงชีพในทองที่จะทําอยางไร และไดเห็นวิทยาการแผนใหมจะสามารถที่จะหาดู วิธีการ

จะทํามาหากินใหมีประสิทธิภาพ...”

“...ดานหนึ่งก็เปนจุดประสงคของศูนยศึกษาก็เปนสถานท่ีสําหรับคนควา วิจัยในทองท่ี

เพราะวาแตละทองที่ สภาพฝน ฟา อากาศ และประชาชนในทองที่ตาง ๆ กัน ก็มีลักษณะแตกตางกัน

มากเหมือนกัน...”

“...กรมกองตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับชีวิตประชาชนทุกด าน ได สามารถแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นปรองดองกัน ประสานกัน ตามธรรมดาแตละฝายตองมีศูนยของตน แตวาอาจจะมี

งานถือวาเปนศูนยของตัวเอง คนอ่ืนไมเก่ียวของ และศูนยศึกษาการพัฒนาเปนศูนยที่รวบรวม

กําลังทั้งหมดของเจาหนาท่ีทุกกรม กอง ท้ังในดานเกษตรหรือในดานสังคม ทั้งในดานหางาน

การสงเสริมการศึกษามาอยูดวยกัน ก็หมายความวาประชาชนซึ่งจะตองใชวิธีการทั้งหลายก็สามารถ

จะมาดู สวนเจาหนาที่จะใหความอนเุคราะหแกประชาชนกม็าอยูพรอมกนัในท่ีเดียวกนัเหมือนกนั ซึง่เปน

สองดานกห็มายถงึวาทีสํ่าคญัปลายทางคอื ประชาชนจะไดรบัประโยชนและตนทางของผูเปนเจาหนาที่

จะใหประโยชน...”

จากพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 

๑๑ กันยายน ๒๕๒๖ สามารถสรุปแนวทางและวัตถุประสงคของศูนยศึกษาการพัฒนา ไดดังนี้คือ
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๑. ทําการศกึษา คนควา ทดลอง วจิยั เพือ่แสวงหาแนวทางและวธิกีารพฒันาทางดานตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จึงเปรียบเสมือน“ตัวแบบ” ของความสําเร็จท่ีจะเปนแนวทาง

และตัวอยางของผลสําเร็จใหแกพื้นที่อื่น ๆ โดยรอบไดทําการศึกษา

๒. การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน การศึกษา คนควา วิจัยตาง ๆ ที่ได

ผลแลวควรจะนําไปใชประโยชนในพื้นท่ีจริงได ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ควรเปนแหลงผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ 

เปนแหลงความรูของราษฎร เปนแหลงศึกษาทดลองของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และเปนแหลงแลกเปลี่ยนถายทอด

ประสบการณและแนวทางการแกไขปญหาระหวางคน ๓ กลุม คือ นักวิชาการ เจาหนาท่ี ซ่ึงทําหนาท่ีพัฒนาสงเสริม 

และราษฎร

๓. การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ เปนตัวอยางที่ดีของแนวความคิดแบบสหวิทยาการ ซึ่งกอ

ใหเกดิประโยชนสงูสดุในพืน้ทีน่ัน้ ๆ  ศนูยศกึษาการพฒันาฯ แตละแหงจะเปนแบบจาํลองของพืน้ทีแ่ละรปูแบบการพฒันา

ที่ควรจะเปน เพื่อเปนตัวอยางวาในพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะหนึ่ง ๆ นั้น จะสามารถใชประโยชนอยาง

เตม็ท่ีไดโดยวธิีใีดบาง มใิชการพฒันาเฉพาะทางใดทางหนึง่ แตพยายามใชความรูมากสาขาทีส่ดุ แตละสาขาใหเปนประโยชน

เกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอื่น ๆ และระบบของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ควรเปนการผสมผสานไมเพียงเฉพาะเรื่อง

ความรูเทานั้น แตตองมีการผสมผสานการดําเนินงานและการบริหารที่เปนระบบดวย

๔. การประสานงานระหวางสวนราชการ เปนแนวทางและวตัถปุระสงคสาํคญัยิง่ประการหนึง่เนือ่งจากกระบวนการ

พฒันาและระบบราชการไทยมปีญหานีโ้ดยพืน้ฐาน เปนสิง่บัน่ทอนประสทิธภิาพและผลสาํเรจ็ของงานลงอยางนาเสยีดาย 

แนวทางการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกแหงจึงเนนการประสานงาน การประสานแผน และการจัดการ

ระหวาง กรม กอง และสวนราชการตาง ๆ 

๕. เปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) กลาวคือ ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีการศึกษาทดลอง และ

สาธิตใหเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงานพรอม ๆ กันในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง ตลอดจน
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การพัฒนาทางดานสังคมและงานศิลปาชีพในลักษณะของ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” เมื่อผูสนใจเขาไปศึกษาดูงาน

โดยจะมีใหดูไดทุกเรื่องในบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้งหมด ผูสนใจหรือเกษตรกรจะไดรับความรูรอบดาน อีกทั้ง

มีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งนําไปสูการไดรับประโยชนสูงสุด

ผลการศึกษาของแตละศูนยนั้น จะเปนความรูที่นําไปสงเสริมใหกับประชากรเปาหมายและมีการสาธิตไวในพื้นท่ี

ของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ประชากรที่อยูในหมูบานรอบ ๆ พื้นท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะเปนประชากรเปาหมาย

กลุมแรกที่จะไดรับประโยชนกลาวคือ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องงานสงเสริมจะนําความรูที่ไดจากการศึกษาในศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ ที่ไดผลดีไปแนะนํากับเกษตรกร หมูบานเปาหมาย ใน “หมูบานรอบศนูยฯ” แตละศนูยศกึษาการพฒันาฯ 

จะมีประชากรหมูบานรอบศูนยศึกษาฯ อยูประมาณ ๑๐ - ๑๕ หมูบานในการสงเสริมนั้นทําหลายวิธีดวยกัน ทั้งนี้แลวแต

สภาพสังคมวัฒนธรรมของแตละพื้นที่ เชน ใหเกษตรกรเขามารับการอบรมในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ หลักสูตรตาง ๆ 

เชน การเพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ การขยายพันธุพืช การเลี้ยงสัตว การประมง ฯลฯ หรือเจาหนาที่ฝายสงเสริมออกไปแนะนํา

สงเสริมในหมูบานหรือเกษตรกรเขามาศึกษาดูงานในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ดวยตนเองหรือเขามาเปนหมูคณะ

เมื่อการสงเสริมใหหมูบานรอบศูนยฯ ไดผลในระดับหนึ่งและ หมูบานเหลานี้จะทําหนาท่ีเปนหมูบานตัวอยาง

ใหเกษตรกรพื้นที่อื่น ๆ ที่หางออกไปไดเขามาศึกษาและดูงานไดและการขยายผลการสงเสริมของศูนยศึกษาการพัฒนาฯ 

จะสามารถขยายขอบเขตกวางขวางออกไปเรื่อย ๆ

ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีจํานวน ๖ แหง โดยกระจายอยูท่ัวภูมิภาคของประเทศ แตละศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ จะมีสภาพภูมิศาสตรที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาคนั้น ๆ ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งข้ึน 

อยางไรก็ตามแตละภูมิภาคอาจจะมีเร่ืองปลีกยอยท่ีควรจะทําการศึกษาเพิ่มเติม และมีพื้นท่ีเหมาะสมอยูแยกออกไป

ในพ้ืนทีอ่ืน่ เพ่ือใหการดําเนนิงานเหลานัน้เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ จงึไดจดัใหม ี“ศูนยสาขา” เพือ่ทาํการศกึษาเปนการ

เฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ และผลที่ไดจากการศึกษาไดสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชในการประกอบอาชีพเชนกัน

นอกจากนี้ ในปจจุบันจากผลการดําเนินงานในระยะที่ผานมาและสภาพการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ศูนยศึกษา

การพัฒนาฯ หลายศูนยไดเปนแหลงทองเที่ยวควบคูกับศูนยรวมแหงความรูในดานตาง ๆ ดวย
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การบริหารและการดําเนินงานศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้งองคมนตรี ๓ คน คือ นายพลากร สุวรรณรัฐ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และ นายจรัลธาดา 

กรรณสูต เปนประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เพื่อใหการบริหารและการดําเนินงานของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สามารถดําเนินงานสนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙(๕) ของระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรี วาดวยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พ.ศ.๒๕๓๔ ขอยกเลิกคําสั่งที่ ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และไดมีคําสั่งที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ แตงตั้งคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ข้ึนใหม ประกอบดวย 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานกรรมการ มีองคมนตรี ๒ คน คือ พลอากาศเอก ชลิต 

พุกผาสุข และ นายจรัลธาดา กรรณสูต เปน รองประธานกรรมการ เลขาธิการ กปร. และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ๒๑ หนวย และผูวาราชการจังหวัด ๖ จังหวัด ที่มีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ตั้งอยู เปนกรรมการ 

และมีรองเลขาธิการ กปร. เปนกรรมการและเลขานุการ

รวมกรรมการทั้งสิ้น ๓๒ คน มีอํานาจหนาที่ กําหนดวัตถุประสงค นโยบายและเปาหมายในการ

ดําเนนิงาน รวมทัง้แนวทางการบรหิารโครงการศูนยศึกษาการพฒันาฯ อาํนวยการควบคมุกาํกบัดแูลใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามแนวนโยบายที่กําหนดไว ติดตามผลการดําเนินงานและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งแกไขปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานใหบรรลุผล และกรรมการชุดนี้สามารถแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน หรือบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานไดตามความจําเปน
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โครงสรางการบริหารโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คณะกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คณะอนุกรรมการดานจัดทําแนวทางบริหาร
จัดการโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

คณะอนุกรรมการดานวิชาการ
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

คณะอนุกรรมการดานวางแผนขยายผลและติดตาม
ประเมินผลโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาฯ

คณะอนุกรรมการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษา
การพัฒนาฯ จํานวน ๖ ศูนย

ประธาน : นายกรัฐมนตรี

เลขานุการ : เลขาธิการ กปร.

ประธาน :  นายพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรี 

เลขานุการ  :  รองเลขาธิการ กปร.

ประธาน :  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี

เลขานุการ  :  ที่ปรึกษาฯ สํานักงาน กปร.

ประธาน :  นายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี
เลขานุการ  :  ผอ.กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาฯ 

สํานักงาน กปร.

ประธาน :  เลขาธิการ กปร. 

เลขานุการ  :  ที่ปรึกษาฯ สํานักงาน กปร.

ประธาน :  ผูวาราชการจังหวัดที่ศูนยศึกษาฯ ตั้งอยู 

เลขานุการ  :  ผูอํานวยการศูนยศึกษาฯ แตละศูนยศึกษาฯ

คณะอนุกรรมการโครงการ



ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ ศูนย ตั้งอยู

ตามภูมิภาคตาง ๆ โดยดําเนินการศึกษาเพื่อใหได

มาซึง่ความรูทีจ่ะนาํไปสงเสรมิใหเกษตรกรไดนาํไป

ใชในการประกอบอาชพีในหลาย ๆ  ดาน โดยเฉพาะ

ทางดานการเกษตร อยางไรก็ตามแตละศูนยฯ 

จะทาํการศกึษาเนนหนกั แตกตางกนัไปตามสภาพ

ภูมิศาสตรและสังคมที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ นั้น

ตั้งอยู สรุปสาระสําคัญไดดังนี้คือ

 ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ 

สิงหาคม ๒๕๒๒ ที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชงิเทรา สภาพพืน้ทีแ่หงนีม้กีารตัดไมทาํลายปา

ทําให ดินเสื่ อมคุณภาพ นอกจากนี้ ราษฎร

ยังปลูกขาวโพด และมันสําปะหลังทําใหดินจืด

ตลอดจนมีการชะลาง พังทลายของหนาดิน

ซ่ึงเกิดจากนํ้าเซาะและลมพัดพาทําใหหนาดิน

ถูกทําลาย เสื่อมโทรม ดังนั้นงานหลักคือ ศึกษา 

ทดลอง และคนควาสาธิตการพัฒนาที่ทํากิน

ของราษฎรใหมีความอุดมสมบูรณ มุงปรับปรุง

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาที่ดินและแหลงนํ้าตลอดจนการฟนฟูสภาพปา และสงเสริม

วิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตวเพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกร โดยมี 

กรมพฒันาทีด่นิ เปนหนวยงานหลกัในการประสานการดาํเนนิงานในพืน้ท่ี ปจจบัุนไดขยายผลไปยงัหมูบาน

รอบศูนยฯ จํานวน ๑๕ หมูบาน และมีศูนยสาขา จํานวน ๒ แหงคือ

- โครงการพฒันาสวนพระองค อาํเภอบานสราง จงัหวดัปราจนีบรุ ีดาํเนนิกจิกรรมทางดาน

การเกษตร เชน การทํานา การปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ

- โครงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก เปนโครงการพัฒนาแบบ

เบ็ดเสร็จโดยทําแปลงนาสาธิต และการทําเกษตรผสมผสานเพื่อสาธิตใหแกเกษตรกร และผูสนใจทั่วไป

ไดนําไปเปนแบบอยาง

สภาพพื้นที่ในอดีต ปจจุบัน
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 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๒๔ ที่อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

บรเิวณชายฝงทะเลตะวนัออก เนือ่งจากพืน้ทีแ่หงนี้

มีสภาพเปนดินเค็ม พื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม

ราษฎรไมสามารถประกอบอาชีพการประมงได 

ดงันัน้ ศนูยฯ แหงนีจ้งึมหีนาทีใ่นการศกึษา คนควา 

ทดลอง และสาธิตการพัฒนาดานการประมงและ

การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง ควบคูกับการทําการ

เกษตรผสมผสาน รวมท้ังพัฒนาดานการใชและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝงใหเกิดความ

สมดุล ตามระบบนิเวศวิทยา เพื่อใหเกษตรกร

สามารถเพิ่มผลผลิตและพัฒนาตนเองได ใน

ระยะยาว โดยมีกรมประมง เปนหนวยงานหลัก

ในการประสานในการดําเนินงานในพื้นที่ ปจจุบัน

มีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน ๒๓ หมูบาน และ

สามารถเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรในการพัฒนา

อาชีพและเพิ่มผลผลิตใหแกพื้นที่ของตนเอง 

102



 ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดาํร ิ จดัตัง้เมือ่ วันที่ ๖ มกราคม 

๒๕๒๕ ที่อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สภาพ

พื้นที่เดิมเปนพรุ ซึ่งเปนดินเปรี้ยวและคุณภาพตํ่า 

ไมสามารถนําไปใชประโยชนทางการเกษตรได 

ดังนั้น ศูนยฯ แหงนี้ จึงทําหนาที่ศึกษา วิจัย และ

พัฒนาดินอินทรีย ใหสามารถนําไปใชประโยชน

ทางดานเกษตรกรรมใหไดมากที่สุด พรอมทั้ง

สงเสริมพัฒนาอาชีพในสาขาตาง ๆ เชน ทางดาน

เกษตร  การ เ ลี้ ย ง สั ต ว   และการ เกษตร

อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สภาพพื้นที่  นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมและ

สนับสนุนการมีส วนร วมในการอนุรักษ และ

รักษาระบบนิเวศวิทยาใหคงความสมบูรณตลอด

ไป เพ่ือใหเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได 

โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เปนหนวยงานหลักใน

การประสานการดําเนินงานในพื้นที่ ปจจุบันมี

หมูบานรอบศูนยฯ จํานวน ๑๓ หมูบาน มีศูนย

สาขา ๔ แหง คือ

- โครงการสวนยางเขาตันหยง 

บานเขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทําหนาที่สาธิตการปลูกขาวพันธุดี และการปลูก
พืชแซมในสวนยาง

- โครงการพฒันาหมูบานปแนมดูอ อาํเภอเจาะไอรอง จงัหวดันราธวิาส ทาํหนาทีส่าธติการ

ใชประโยชนที่ดินและการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ

- โครงการหมูบานปศุสัตวเกษตรมูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สาธิตการจัดการ

ดินและนํ้าในพื้นที่พรุเพื่อการปศุสัตวและการเกษตร

- โครงการพฒันาพืน้ท่ีบานโคกอฐิ-โคกใน บานยโูย อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส พฒันา

พืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั โดยนําผลสาํเร็จจากการศึกษาในศูนยศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ มาดาํเนนิการในรปูของ

เกษตรตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม และการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อใหสามารถปลูกพืชได

สภาพพื้นที่ในอดีต ปจจุบัน
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 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง

มาจากพระราชดําร ิจดัตัง้เมือ่วนัที ่๒๕ พฤศจกิายน 

๒๕๒๕ ทีบ่านนานกเคา ตาํบลหวยบง อาํเภอเมอืง 

จังหวัดสกลนคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบปญหา

เกี่ยวกับเรื่องดิน ที่ขาดความอุดมสมบูรณ 

ขาดแหลงนํ้าตามธรรมชาติ มีการแผวถางปา

เพื่อประกอบอาชีพ ทําใหระบบนิเวศทั้งหลาย

ถูกทําลาย ราษฎรขาดความรูในดานวิทยาการใน

การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น ศูนยฯ

แหงนี้จึงทําหนาที่ศึกษาและทดลองงานพัฒนา

การเกษตรดานตาง ๆ  ตามความเหมาะสม สาํหรบั

เปนตัวอยางใหราษฎรนําไปใชปฏิบัติ รวมทั้ง

การพฒันาปาไมดวยระบบชลประทาน การปลกูพชื

เศรษฐกิจที่มีผลตอการเพิ่มรายไดของเกษตรกร 

นอกจากนี้ยังสงเสริมการเลี้ยงสัตว เชน สุกรพันธุ

เหมยซาน และไกพื้นเมือง การเลี้ยงปลาแบบผสม

ผสาน โดยมีกรมชลประทานเปนหนวยงานหลัก

ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ ปจจุบันมีหมูบานรอบศูนยศึกษาฯ จํานวน ๒๒ หมูบาน และศูนย

สาขาจํานวน ๓ แหง คือ 

- โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํา้หวยบางทรายตอนบนอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิอาํเภอดงหลวง

จังหวดัมกุดาหาร ดําเนินการพฒันาพืน้ทีแ่บบเบด็เสรจ็ทัง้ในดานการเกษตร ศลิปาชพี การอนรัุกษทรัพยากร

และการพัฒนาแหลงนํ้า

- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้ากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร- นครพนม

ดําเนินการแกไขปญหานํ้าทวมในพื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูฝน และการขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร 

การอุปโภคบริโภคในฤดูแลงใหแกราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณสองฝงลํานํ้ากํ่า

- โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรนํา้ฝนบานแดนสามคัคี อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ เพือ่ใหเปน

สถานที่ศึกษา ทดลอง และสาธิตใหกับราษฎรในการทําการเกษตร ตามแนวพระราชดําริ “ทฤษฎีใหม”

เพื่อใหสามารถนําประยุกตไปใชในการประกอบอาชีพของตนเองไดอยางยัง่ยนื

สภาพพื้นที่ในอดีต ปจจุบัน
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 ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ  จั ดตั้ ง เมื่ อ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ที่อําเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชยีงใหม เน่ืองจากพืน้ทีดั่งกลาวมกีารตัดไม

ทําลายปา ทําใหเกิดสภาพแหงแลง และมีไฟปา

ดังนั้นศูนยฯ แหงนี้จึงทําหนาที่ศึกษา คนควา

เกีย่วกบัรปูแบบทีเ่หมาะสมในการพฒันาดานตาง ๆ

เชน การศกึษาพฒันาปาไม ๓ อยาง เพือ่ประโยชน

๔ อยางคือ ไมผล ไมเชื้อเพลิง และไมเศรษฐกิจ

ซึ่งอํานวยประโยชนในการอนุรักษดินและน้ํา

ใหคงความชุมชื้นเอาไวเปนประโยชนอยางที่ ๔

พัฒนาพื้นที่ตนนํ้าลําธาร โดยการใชนํ้าจากระบบ

ชลประทาน นํ้าฝน และฝายเก็บกักนํ้าขนาดเล็ก

ตามรองหุบเขา ซึ่งเรียกวา ฝายชะลอความชุมชื้น

หรอื Check dam เพ่ือรักษาความชุมชืน้ และจัดทาํ

แนวปองกนัไฟเปยก (wet fire break) รวมทัง้รปูแบบ

การพัฒนาที่สามารถใหเกษตรพึ่งพาตนเองไดโดย

ไมทําลายสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ โดยมี

กรมชลประทาน เปนหนวยงานหลกัในการประสาน

ดําเนินงานในพื้นที่ ปจจุบันมีหมูบานรอบศูนยฯ 

จํานวน ๑๘ หมูบาน และมีศูนยสาขาจํานวน ๔ แหง คือ 

- โครงการศนูยบรกิารการพฒันาขยายพนัธุไมดอกไมผลบานไรอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ทําหนาที่สาธิตฝกอบรม และสงเสริมอาชีพใหแกราษฎร โดยทําการขยาย

พันธุไมดอกไมผล และนําไปขยายพันธุตอไป

- โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมนํ้าสาขาแมนํ้าปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอฮอด 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เปนสถานท่ีพัฒนาแหลงนํ้า สรางฝาย

เก็บกักนํ้าตนนํ้าลําธาร เพื่อบํารุงปาและจัดหานํ้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค

สภาพพื้นที่ในอดีต ปจจุบัน
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- โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม ทําหนาท่ีในการบริหารจัดการลุมนํ้าอยางเปนระบบควบคูกับการจัดหาที่ดินทํากิน

ใหแกราษฎร รวมถึงการปลูกปาในพื้นที่ถูกทําลายเพื่อฟนฟูแหลงตนนํ้าลําธาร

- โครงการพัฒนาพื้นที่หวยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม ทําหนาที่จัดหานํ้าใหแกพื้นที่เพาะปลูก 

และจัดตั้งสถานีปาไม และสถานีประมง

 ศูนย  ศึกษาการพัฒนาห วยทราย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 

๕ เมษายน ๒๕๒๖ ในเขตพืน้ทีข่องพระราชนเิวศน

มฤคทายวัน ตําบลหวยทราย และตําบลชะอํา

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สภาพพื้นที่เดิม

มีความอุดมสมบูรณแต ภายหลังได มีราษฎร

เขาไปบุกรุกแผวถางปา ทําการเกษตรอยาง

ผิดวิธีและใชสารเคมีในการเกษตร สงผลเสีย

ตอดนิและนํา้หนาดนิถูกชะลาง ความอดุมสมบรูณ

ขาดการบํารุงรักษา ทําใหพื้นท่ีนี้เปลี่ยนแปลง

สภาพไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นศูนยฯ แหงนี้ไดทํา

หนาที่มุ งเนนการฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมและ

สรางแนวปองกันไฟปาโดยใชระบบปาเปยก 

พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อสร างความชุ มช้ืนให กับ

พื้นท่ี ศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมโดย

ใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในการปรับปรุง

และอนุรักษสภาพปา พรอม ๆ กับมีรายได และผลประโยชนจากปา และจากพืช ในขณะเดียวกันดวย 

นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยง และขยายพันธุสัตวปา โดยเฉพาะเนื้อทรายใหกลับคืนสูสภาพดังเชนอดีต

ที่ผานมา โดยมีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนหนวยงานหลักใน

การประสานการดําเนินงานในพื้นที่ ปจจุบัน มีหมูบานรอบศูนยฯ จํานวน ๒๙ หมูบาน และศูนยสาขา 

จํานวน ๑ แหงคือ 

สภาพพื้นที่ในอดีต ปจจุบัน
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- โครงการศึกษาวิธีการฟ นฟูดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุ ีดําเนินการปรบัปรงุบาํรงุดนิเสือ่มโทรมดวยการปลกูปาโดยไมตองปลกูตาม

พระราชดําริ และนําหญาแฝกมาใชในการบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณขึ้น

ผลการดําเนินงาน

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้ัง ๖ แหง ไดดําเนินการเปนเวลากวา ๓๐ ป 

ในภาพรวมจะมีลักษณะและแนวทางการดําเนินงานท่ีคลาย ๆ กัน โดยยึดแนวพระราชดําริเปนกรอบ

ในการดําเนินงาน แบงออกเปน ๓ ระยะ คือ

ระยะเร��มแรก

สร�างสาธารณูปโภค
ขั้นพ�้นฐาน

สนับสนุนการศึกษา
ทดลองสาธิต
สรางถนน
สรางอางเก็บน้ำ, แหลงน้ำ, 
ระบบสงน้ำ
ระบบไฟฟา, 
อาคารที่ทำการ

ระยะที่สอง

การศึกษา ทดลอง
ว�จัย

หนวยงานตางๆ
ศึกษาทดลอง
ตามภารกิจของหนวย
เชน ปรับปรุงบำรุงดิน
โดย กรมพัฒนาที่ดิน

ระยะที่สาม

ตัวแบบความสำเร็จ

เนนขั้นตอนการขยายผล
โดยนำผลจากการศึกษา
ทดลองไปใชในการ
ประกอบอาชีพ
ดำรงชีว�ต สงเสร�มให
เกษตรกรดวยว�ธีการตาง ๆ
ตอไป
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ระยะเริ่มแรก ในขั้นตอนของการดําเนินงานเปนการกอสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพ่ือใช

สนับสนุนการศึกษาทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนาดานตาง ๆ กลาวคือ จะมีการสราง

ถนนหนทางในโครงการศูนยศึกษาฯ กอสรางอางเก็บนํ้าและแหลงนํ้าตาง ๆ พรอมระบบสงนํ้า ระบบ

ไฟฟา อาคารที่ทําการ ฯลฯ ซ่ึงในระยะแรกศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ยังไมเปนท่ีรูจักแกเกษตรกรและ

กลุมบุคคลทั่วไปนัก แตในขั้นตอนของการดําเนินงานนี้สงผลใหเกิดการสรางงานใหกับเกษตรกรและ

ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในหมูบานรอบศูนยฯ ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ระยะที่สอง เปนชวงเริ่มดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย โดยเจาหนาท่ีของหนวยงานตาง ๆ 

หลายหนวยงาน ไดเขามารวมทําการศึกษาทดลองวิจัยในบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ตามภารกิจ

ของหนวยงาน เชน การปรับปรุงบํารุงดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน การปลูกพืชไร พืชสวน และการปลูกขาว

โดยกรมวิชาการเกษตร การศึกษาและพัฒนาปาไม โดยกรมปาไมการเกษตรผสมผสาน โดยกรมสงเสริม

การเกษตร การเลี้ยงสัตว โดยกรมปศสุตัว การเพาะเลีย้งสตัวนํา้ โดยกรมประมง และศลิปาชพีพเิศษ ฯลฯ 

จากการทีห่นวยงานหลายหนวยงานมารวมกันปฏบัิตงิาน เพือ่ใหเปนไปตามแนวพระราชดาํรทิีพ่ระราชทาน

ไว ทาํใหเจาหนาทีท่ีม่าจากตางกรมตางกองไดฝกปฏบิตังิานและเกดิการประสานการทาํงานรวมกนั ขณะ

เดียวกันไดสงผลใหเกิดการจางงาน อันเปนการสรางงานสรางรายไดใหกับเกษตรกรและประชาชนใน

หมูบานรอบศูนยฯ และในทางออมเกษตรกรผูที่รับจางในโครงการศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนยฯ จะได

รับความรูไปพรอม ๆ กับการรับจางดวย ซึ่งสามารถนําความรูเหลานี้ไปใชในการประกอบอาชีพหรือการ

ดํารงชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี

ระยะที่สาม เมื่อขั้นการศึกษา ทดลอง วิจัยประสบผลสําเร็จโดยมี “ตัวแบบความสําเร็จ” ของ

ศูนยศึกษาฯ แลว เปนข้ันตอนการขยายผลโดยนําผลสําเร็จไปเผยแพรและสงเสริมใหเกษตรกรไดนํา

ความรูที่ไดจากการศึกษาทดลองไปใชในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต ซึ่งไดเริ่มเห็นเปนรูปธรรม

ชัดเจนประมาณป ๒๕๓๑ เปนตนมา กลาวคือ เมื่อผลการศึกษาทดลองไดทดสอบและพิสูจนแลววา

สามารถนําไปใชประโยชนและปฏิบัติไดจริง จึงไดนําความรูเหลานี้ไปเผยแพรสงเสริมใหเกษตรกร

ดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้

๑) เกษตรกรหรือประชาชนผูท่ีสนใจท่ัวไป ตลอดจนเจาหนาท่ีของรัฐสามารถเขาไปศึกษา

หาความรูในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดตลอดเวลา ซึ่งไดแสดงไวในรูปแบบ

ของการสาธิตในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต” โดยจะมีเจาหนาท่ีคอยใหคําอธิบายตาม

ความสนใจของผูเยี่ยมชม และสามารถดูไดทุกเรื่องอยางครบถวนในบริเวณเดียวกัน เพราะศูนยศึกษา
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การพัฒนาฯ เปนแหลงใหบริการ ณ ที่แหงเดียวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเรียกวา “ศูนยบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ” หรือ one stop service

๒) การฝกอบรมแตละศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะมีรายการแสดงผล

การศึกษาทดลองที่ประสบผลสําเร็จแลวใหแกเกษตรกรผูสนใจ และมีหลักสูตรการฝกอบรมความรูใน

การประกอบอาชีพของแตละรายการตามสภาพภูมิศาสตรและสังคมบริเวณภูมิภาคนั้น ๆ ซึ่งแตละ

หลักสูตรจะมีการใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีระยะเวลาการฝกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวขึ้นอยูกับหลักสูตรแตละอยาง เกษตรกรผูใดสนใจที่จะอบรมหลักสูตรใดสมัครเขารับการอบรมได 

ปจจุบันหลักสูตรหลักที่มีอยูทุกศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ การฝกอบรม

เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ

๓) การขยายผลสูภายนอกศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เจาหนาที่ของ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ไดนําความรูที่เกิดจากการศึกษา ทดลอง ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ออกไปแนะนําใหกับเกษตรกร

ในหมูบานหรือพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกร โดยเนนใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร

เปนสําคัญ เมื่อเกษตรกรมีความสนใจหรือตองการจะพัฒนาอาชีพในดานใดศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะ

ทําหนาที่เปนผู ใหการสนับสนุนทั้งดานวิชาการ ขอมูล และปจจัยการผลิตในเบื้องตน โดยพื้นที่

เป าหมายบริเวณหมู บ านรอบศูนยฯ และหมู บ านใกลเคียงจะเปนเกษตรกรกลุ มแรกที่ได รับ

ผลจากการสงเสริมของศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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การขยายผลสําเร็จโดยศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ทั้ง 6 ศูนย พระราชดำรัสทั้ง 6 ศูนย�

การขยายผลสำเร็จโดยศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก การขยายผลสำเร็จโดยศูนย�ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำรัสทั้ง 6 ศูนย�







ຫຼວງນ້ຳທາ 

ບໍ່ແກ້ວ

ຜົ້ງສາລີ

ອຸດົມໄຊ

ໄຊຍະບູລີ

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ຊຽງຂວາງ

ບໍລິຄໍາໄຊ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄຊສົມບູນແຂວງວຽງຈັນ

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ຈໍາປາສັກ

ອັດຕະປື

ສາລະວັນ

ເຊກອງ

ปจจุบันศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มุ งเนนและใหความสําคัญกับการดําเนินงานขยายผล โดย

การสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรอยางเปนรูปธรรม ทําใหมี

ผูเขาไปศึกษาดูงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และเขารับการฝกอบรมอาชีพประเภทตาง ๆ 

เปนจาํนวนมาก แตละปมผีูเขาไปศกึษาดงูานในแตละศนูยศกึษา

การพฒันาฯ มากกวาสามหมืน่คน และมจีาํนวนเพิม่สงูขึน้ทกุป โดยมทีกุ

ระดับ ทุกหมูเหลา ทั้งเกษตรกร ขาราชการ นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน 

และประชาชนทั่วไป รวมทั้งชาวตางประเทศ รวมถึงราชอาคันตุกะ 

ทําใหศนูยศกึษาการพฒันาฯ เปนทีรู่จักและยอมรบัจากกลุมเปาหมาย

ตาง ๆ  อยางกวางขวาง เพราะเกษตรกรและผูเขามาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ

ของตนเองและครอบครัวได ทําใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและความเปนอยูที่ดีขึ้น

สาํหรับชาวตางประเทศจะไดเหน็การดําเนนิงานพฒันาดานตาง ๆ  ตามแนวพระราชดาํร ิและสามารถ

นําไปปรับใชในประเทศของตน โดยเฉพาะประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศคลายคลึงกับประเทศไทย เชน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไดขอพระราชทาน ใหไปจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ที่สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต “โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตรหวยซอน-หวยซั้ว 

(หลกั ๒๒)” นอกจากนั้นยังมีอีกหลายประเทศที่ไดนําแนวพระราชดําริไปปรับใชในประเทศของตน นับเปน

การนําผลการศึกษาจากศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไปใชขยายผลไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น

แขวงที่ไปขยายผลโครงการ
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น�้ำเสีย
แนวคิดกำรจัดกำรน�้ำเนำ่เสีย
ในกรุงเทพฯ ด้วยกำรปล่อยน�้ำ
ดีเพื่อขับไล่น�้ำเสียออกไป

ดินเปรี้ยว
แนวคิดกำรแก้ ไขปัญหำดินเปรี้ยว 
ด้วยวิธีกำร แกล้งดิน มีต้นแบบ
อยู่ที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
พิกุลทอง อันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ จ. นรำธิวำส

ปลูกป่ำ 3 อย่ำง
ประโยชน์ 4 อย่ำง
กำรปลูกต้นไม้ 3 ประเภทคือไม้ใช้สอย
ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจแต่สำมำรถให้
ประโยชน์ อย่ำงที่ 4 คือ กำรอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริ แนวคิดกำรสรำ้ง
“พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” เพื่อเผยแพร่ควำมรู้
ด้ำนกำรเกษตรและกำรสร้ำงชีวิตที่ดีให้แก่
ประชำชน โดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ
มีอยู่ 6 แห่งทั่วภูมิภำคไทย

ทฤษฎีใหม่
ทฤษฎีกำรท�ำเกษตรกรรมแบบใหม่ที่
สนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งพำตนเองมำก
ยิ่งขึ้นด้วยกำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำน
และแบ่งสัดส่วนกำรท�ำเกษตรกรรมอย่ำง
เป็นระบบ

ปลูกปำ่โดยไม่ต้องปลูก
แนวคิดกำรสร้ำงด้วยกำรลงดินเพียง
ครั้งเดียว ปลูกในพื้นที่ธรรมชำติและปล่อยให้
โตเอง และในขณะเดียวกันก็ลดกำรท�ำลำย
ป่ำลง

ปำ่เปียก
แนวคิดกำรสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้ป่ำเพื่อป้อง
กันกำรเกิดไฟป่ำด้วยกำรสร้ำงฝำยชะลอ
ควำมชุ่มชื้น (Check Dam) ควบคู่ไปกับ
วิธีกำรอื่นๆ

ดินดำน
แนวคิดกำรแก้ ไขปัญหำหน้ำดิน
พังทลำยด้วยกำรส่งเสริมกำรปลูก
หญ้ำแฝก

น�้ำเสีย
ทฤษฎีกำรควบคุม
ปัญหำอุทกภัยด้วยกำรสร้ำง
พื้นที่กักเก็บน�้ำเพื่อรอระบำย
คล้ำยกับพฤติกรรมกำรกินของลิง

โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำ
อันมีอยู่นับพันแห่งทั่วประเทศไทย
เพื่อเป็นแหล่งน�้ำและพัฒนำ
แหล่งน�้ำบริเวณรอบ โครงกำร 
อำทิเช่น โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำ
ป่ำสัก

แนวคิดและทฤษฎี อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
พระบำทสมเด็จพระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร



บทสรุป

๔,๘๑๐

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๒

โครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำริ

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงครองสิริราชสมบัติ เปนที่ประจักษโดยทั่วกันวาพระองคทรงมีสายพระเนตรท่ีกวางและยาวไกล 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอยใหญในการพัฒนาและแกไขปญหาความทุกขยากเดือดรอนใหแก

ประชาชนทุกหมูเหลา พระองคไดทรงงานอยางหนักเพื่อทรงรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั้งในภาพ

กวางและภาพลกึในทกุ ๆ ดาน เชน จากเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากราษฎรและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเสด็จ

พระราชดาํเนินไปทรงเยีย่มเยยีนทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ ไมวาสถานทีน่ัน้จะอยูหางไกลและยากลาํบาก

ทุรกันดารเพียงใด ไดเสด็จพระราชดําเนินไปแลวอยางท่ัวถึง ทําใหทรงทราบและทรงเขาใจสภาพทาง

กายภาพและสภาพทางสงัคมจติวทิยาของประเทศไทยและคนไทยทกุแงทกุมมุอยางลกึซึง้ พรอมทรงนาํไป

ประกอบพระราชวนิจิฉยัทีจ่ะพระราชทานพระราชดาํรใิหกับเจาหนาท่ีของรฐัดาํเนนิงาน “โครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ” เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขและขจัดความทุกขยากเดือดรอนตาง ๆ ของประชาชนให

กลับกลายเปนความอยูดีมีสุข และนํามาซึ่งประโยชนสุขของประชาชน

หากยอนกลับไปดูโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรติัง้แตเริม่แรก

จนถงึปจจบุนัจะเหน็วาแนวทางการพฒันาเหลาน้ันเปนไปตามลาํดบัข้ันตอน

ตามความจําเปน โดยมี “คน” เปนจุดมุงหมายหลักของการพัฒนาและมี

เปาหมายหลัก เพื่อใหคน “พออยู พอกิน และพึ่งตนเองได” เปนสําคัญ 

จะเห็นไดวาในระยะเริ่มตนของการดําเนินงานเปนเร่ืองของสุขภาพอนามัย

และสวัสดิการสังคมในลักษณะของการสงเคราะหชวยเหลือ โดยการ

พระราชทานพระราชทรัพยสรางตึกเพือ่ใชในการรักษาพยาบาลพระราชทาน

เรือสําหรับเคลื่อนที่ไปรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย พระราชทานหนวยแพทย

เคล่ือนทีไ่ปรกัษาคนไขในทองถิน่ทีห่างไกลและทรุกนัดาร การจดัตัง้กองทนุ

และมูลนิธิเพื่อสงเคราะหชวยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกขยาก

เดือดรอน เปนตน ทั้งนี้เนื่องดวยทรงเห็นวาเมื่อคนมสีขุภาพแขง็แรงดแีลว

จะสามารถมคีวามคดิทีจ่ะทาํสิง่ตาง ๆ ตอไปได 

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดํารใินระยะตอมาเปนเรือ่งของการ

จดัสรางบรกิารขัน้พืน้ฐาน เชน แหลงน้ํา เสนทางคมนาคม ฯลฯ ซึง่เปนปจจยั

พ้ืนฐานหลักที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรซึ่งประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม นับเปนอาชีพ

ของคนสวนใหญที่อาศัยทํากินในชนบท

115



สําหรับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับเกษตรกรและประชาชนนั้น ไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง ๖ ศูนย ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อใหศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริเหลานี้ เปนสถานท่ีทําการศึกษา คนควา ทดลองในดานตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งตัวอยางของ

ความสาํเรจ็และเทคโนโลยใีหม ๆ  ทีส่อดคลองกบัสภาพสงัคมในแตละภมูภิาคทีง่ายและประหยดั โดยทีผ่ลการศกึษาทดลอง

เหลานั้นไดสาธิตไวในพื้นที่จริงตามศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติ

ที่มีชีวิต” ผูที่สนใจสามารถเขาไปศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา และเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพ

ใหสามารถพึ่งพาตนเองและอยูไดอยางยั่งยืน

ในดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนอีกเรื่องท่ีทรงใหความสนพระราชหฤทัย

อยางตอเนื่องตลอดมาไมวาโครงการใด ๆ จะทรงคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ทั้งโครงการสรางถนน การพัฒนาปาไม การพัฒนา

แหลงนํ้า ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน ทรงสนับสนุนใหแกไขปญหาโดยใชธรรมชาติแกไขธรรมชาติ เพื่อใหมีการ

ใชทรัพยากรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและเกดิความยัง่ยนื ซึง่พระราชดาํรใินเรือ่งของการอนรุกัษฟนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดสงผลประโยชนตอมวลมนุษยในปจจุบันในการบรรเทาปญหาสภาวะโลกรอน

คนน้ำ

ใชน้ำรักษาน้ำ

ใชปา

ปลูกปารักษาสิ่งแวดลอม

ใชดิน ปรับปรุงดิน

มีที่ทำกิน มีความรูพื้นฐานเกษตรกร

พัฒนาช�ว�ตและการประกอบอาช�พไดอยางยั่งยืน

ดิน

ปา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สรางสมดุลการพัฒนาคนและธรรมชาติ
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นอกจากนี้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนทรงคํานึงถึงการพัฒนาอยางครบวงจร ทั้งการพัฒนาคน

และสิ่งแวดลอมควบคูกันไป เชน การจัดตั้งชุมชนถาวร โดยการจัดสรรที่ดินใหราษฎร เพื่อที่อยูอาศัย

ทํากินอยางถูกกฎหมาย ไมบุกรุกทําลายปาเพื่อทําการเพาะปลูกตอไป มีการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ

ที่สอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรสังคม สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ ตลอดจนใหมีการรวมกลุม

รวมพลังเพื่อนําไปสูระบบสหกรณ รวมถึงการนําหนวยราชการตาง ๆ มารวมกันดําเนินงานในลักษณะ 

“บรูณาการ”มจีดุมุงหมายในการดําเนินงานอยางเดียวกนัคอื การพฒันาคน สงัคมและทรพัยากรธรรมชาติ

ใหบังเกิดความสมบูรณ มั่นคงและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

ผลการดําเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ทรงใหความสําคัญในการพัฒนา “คน” ใหพออยู

พอกิน ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหคนสามารถ “พึ่งตนเอง” ไดอยางมั่นคง

เปนการ “พัฒนาแบบอยางยั่งยืน” นั้น สงผลปรากฏเปนรูปธรรมอยางชัดเจน กลาวคือ ทําใหประชาชน

เหลาน้ันมถีิน่ฐานมัน่คง มสีภาพชมุชนและสิง่แวดลอมทีด่ขีึน้ มอีาชพี มรีายไดทีส่ามารถเลีย้งดตูนเองและ

ครอบครัวได ทําใหมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีความสุข สิ่งเหลานี้เกิดไดดวยพระวิสัยทัศนของ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงตรากตรําเสียสละทุมเทในการ

ทรงงานเพ่ือประชาชนมาโดยตลอด จนกระทั่งไดรับพระสมัญญานามวา “ทรงเปนกษัตริยนักพัฒนา

ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก”

เพ�่อสรางพ�้นที่ทำกิน

เพ�่อสรางน้ำ

เพ�่อสรางธัญญาหาร

ทรงพัฒนาดิน

ทรงพัฒนาปา

ทรงพัฒนาน้ำ

ทรงพัฒนา
ขาวปลาอาหาร

เพ�่อสรางความมั่นคง
ของชีว�ต

ทรงสอนใหรูจัก
ชีว�ตพอเพ�ยง

เพ�่อประโยชนสุข
ของแผนดิน
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