


“...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก... 

เป็นอย่างนั้น ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน 

แต่ปวดหัว ใช้ยาแก้ปวด...หรือยาอะไรก็ตามแก้ปวดหัว 

มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน 

เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่จะคิดได้แล้วอีกอย่างก็คือ 

แบบ Macro นี้ เขาจะท�าแบบรื้อทั้งหมด 

ฉันไม่เห็นด้วย...

อย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงโน้น 

ผุตรงนี้ไม่คุ้มที่จะซ่อม...เอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลย 

เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่ ก็ต้องค�้าเสียก่อน 

แล้วค่อยๆ ดูตรงนี้ยังพออยู่ได้...ไปรื้อตรงห้องโน้น

แล้วก็ค่อย ๆ สร้างแล้วมารื้อตรงห้องนี้... 

วิธีท�าจะต้องค่อย ๆ ท�าจะไประเบิดหมดไม่ได้...”

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙



นบัตัง้แต่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็ขึน้

เถลงิถวลัย์สิรริาชสมบตั ิตัง้แต่วนัที ่๙ มถินุายน ๒๔๘๙ 

เป็นต้นมา ทรงใส่พระทัยในทุกข์สุขของพสกนิกร 

ทั้งหลายทั่วทุกภูมิภาคมาแต่ครั้งต้นรัชกาลสืบเนื่องมา

จวบจนปัจจุบัน
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ระยะแรกนั้นทรงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่

ยังประสบปัญหาจากโรคภัยนานาประเภทที่เข้ามา

เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของผู ้คน 

ทั้งปวง ด้วยสาเหตุจากขาดการเรียนรู้รักษาตนเอง

และในระยะนั้นการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

ของประเทศยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา

ดงันัน้ การพระราชทานความช่วยเหลอืพสกนิกร

ในระยะแรกจงึเน้นไปในด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

เป็นส่วนใหญ่ เช่น การรณรงค์และป้องกันวัณโรค  

การสร้างอาคารโรงพยาบาล เพ่ือรองรับคนเจ็บป่วย 

และการออกแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการแพทย์หลวง

พระราชทาน “เรือเวชพาหน์” เป็นต้น
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ต่อมาเมื่อปัญหาดังกล่าวเริ่มคลี่คลายไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้มีการพัฒนาขั้นพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน 

เพื่อจักได้เป็นส่ิงที่ช่วยค�้าจุนการพ่ึงตนเองในเบื้องต้น

ให้ได้อย่างมัน่คงถงึอนาคต โครงการสร้างถนนบางแห่ง 

ตลอดจนการสร้างอ่างเก็บน�า้ในหลายแห่งจงึบงัเกิดขึน้  

สิง่เหล่านีจ้ะช่วยปทูางให้การประกอบอาชีพของราษฎร

เกิดความผาสุกมั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นได้ดั่งพระราชประสงค์

ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีความอยู่ดีกินดีเป็นที่ตั้ง
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โครงการพระราชด�าริ ทั้งหลายในระยะแรก 

นั้นมีขึ้นมากมาย สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑. โครงการท่ีมีการค้นคว้าศึกษาทดลอง

เป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือจักได้น�าไปใช้ในพ้ืนที ่

และลักษณะงานที่ทรงเห็นว่าเหมาะสม

๒. โครงการท่ีเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาหลัก 

ของเกษตรกร  เป ็นการพัฒนาแบบผสมผสาน  

(Integrated Development) ซึ่งระยะแรกอยู่ใน 

แถบใกล้บริเวณที่ประทับในภูมิภาคและค่อย ๆ ขยาย

ขอบเขตไปในวงกว้างขึ้น
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ มีหลาย

ประเภทในระยะแรกเรียกต่างกันว่า

๑. โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง

โครงการทีท่รงศึกษาปฏิบัติส่วนพระองค์กบัผูเ้ชีย่วชาญ

ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เมื่อได้ผลดีแล้วจึงทรงน�ามาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

๒. โครงการหลวง เป็นโครงการทีท่รงมุง่พฒันา

ชาวไทยภูเขาให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากล�าเค็ญ 

ได้ด้วยวิธีการปลูกพืชทดแทนฝิ่น และละเลิกการตัดไม ้

ท�าลายป่ามาสู่วิถีเกษตรรูปแบบใหม่ที่ท�าให้มีรายได้ 

ดียิ่งขึ้น

๓. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็น

โครงการทีพ่ระราชทานข้อแนะน�าและแนวพระราชด�าริ 

ให ้ภาคเอกชนรับไปด�าเนินการพัฒนาในทุกด้าน

เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยทั้งมวล เช่น โครงการ

สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน เป็นต้น

5



๔. โครงการตามพระราชด�าริ คือ โครงการที่

ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะให้ภาครัฐบาลและ

ทุกส่วนราชการร่วมด�าเนินการตามพระราชด�าริ โดย

พระองค์เสด็จฯ ไปร่วมทรงงานกับหน่วยงานราชการ

ทั้งหลายด้วย โครงการตามพระราชด�ารินี้ ในปัจจุบัน

เรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”  

ซึ่งมีกระจายอยู ่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 

สี่พันโครงการ โดยมีส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ท�าหน้าที่ส�ารวจ ศึกษา วิเคราะห์  

จัดท�าแผนงาน ตลอดจนประสานงานกับส่วนราชการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามที่มีพระราช

กระแสให้ส�าเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน

ทั้งมวล

6



หน่วยงานหลักในการด�าเนนิงาน
สนองพระราชด�ารทิี่มปีระสทิธภิาพสูง 

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ส�ำนักงำน กปร.
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คณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ก�าเนิดขึ้นจากการที่

รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าการสนองพระราชด�าริของ 

หน่วยงานต่าง ๆ อาจไม่เอื้ออ�านวยประโยชน์สุข 

แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากม ี

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
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การท�างานในลักษณะต่างคน

ต่างท�าโดยขาดการประสานงาน 

ในการท�างานให ้สอดคล ้อง 

ซึ่งกันและกัน ดังนั้น รัฐบาลได้

ด�าเนินการออก “ระเบียบส�านกั

นายกรฐัมนตรว่ีาด้วยโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

พ.ศ. ๒๕๒๔” ซึ่งมีผลบังคับใช้

เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๒๔ 

ก�าหนดให้มีองค์กรระดับชาติ

มีหน้าที่รับผิดชอบการด�าเนิน

งานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ เรียกว่า “คณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสาน

งานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ  (กปร.)”  มี

ส�านักงานเลขานุการ กปร. ท�า

หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ

คณะกรรมการ กปร. โดยมี

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการ 

กปร. เป็นกรรมการและเลขานกุาร ท�าหน้าทีด่�าเนนิการ

ควบคุม อ�านวยการ ก�ากับ ดูแล ติดตามผล ประสาน

การด�าเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที ่

เกีย่วข้องกบัโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ รวมท้ัง 

แต่งตั้งบุคลากรในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมท้ังการพิจารณาอนุมัติ  

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานตามโครงการด้วย
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เมื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้

ขยายขอบเขตการพัฒนาออกไปอย่างกว้างขวางและมี

ปริมาณงานมากยิ่งขึ้น ส�านักงานเลขานุการ กปร. ซึ่ง 

แต่เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งในกองวางแผนเตรียมพร้อม

ด้านเศรษฐกิจ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ยกฐานะข้ึนเป็น 

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.)  

เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

ตามพระราชบัญญัติ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๖ 

เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี ๒๕๔๕ ได้มีการปรับบทบาท

ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ
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ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ส�านักงาน 

กปร. เป็นส่วนราชการท่ีไม่

สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี  

แต่อยู ่ในบังคับบัญชาของ

นายกรัฐมนตรี โดยก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ส�ารวจ ศึกษา 

วิเคราะห์ และจัดท�าแผนงาน

เกี่ยวกับโครงการอันเ น่ือง

มาจากพระราชด�าริ รวมทั้ง

พิจารณาและเสนอแนะเก่ียว

กับการจัดสรรเงินงบประมาณ

เพื่อด�าเนินงานตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(๒) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

และเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบั 

การด�าเนนิงานตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

(๓) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(๔) ปฏิบัติหน ้าที่อื่นตามที่ ได ้รับพระราช

กระแสหรือตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ มอบหมาย หรือตามที่ระเบียบ

ส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าทีข่องส�านกังาน

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ
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นับแต ่ เริ่มแรกมาจนป ัจจุบัน มี โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน

งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต้ังแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๒๕-๒๕๕๘ จ�านวน ๔,๕๙๖ โครงการ 

แยกได้เป็น ๘ ประเภท ดังนี้

๑. ด้ำนกำรเกษตร
จดัได้ว่าเป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ที่มุ ่งสนองพระราชประสงค์ที่ส�าคัญ คือ การท�าให้

เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ทรงให้การสนับสนุน

การปลูกพืชแบบผสมผสานเน้นการพัฒนาการเกษตร

แบบยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงและสามารถมีรายได ้

โครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในปัจจุบัน

12



ตลอดปี ทรงเน้นการค้นคว้าทดลอง และวิจัยพันธุ์พืช

ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และเพิ่มพูนเศรษฐกิจให้กับ

เกษตรกร เพื่อที่เกษตรกรจะได้น�าผลจากการศึกษา

ทดลองไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น เช่น

ทฤษฎีใหม่

เป ็นการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้า  

เพ่ือพัฒนาการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ส�าหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจ�ากัด

และมีสภาพแห้งแล้ง โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๔ ส่วน  

คือ ร้อยละ ๓๐ แรก ส�าหรับปลูกข้าว ร้อยละ ๓๐  

ที่สอง ส�าหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ร้อยละ ๓๐ ที่สาม 

ส�าหรับขดุสระน�า้ไว้ใช้ในการเกษตร รวมถงึเลีย้งปลาไว้ 

บริโภค และร้อยละ ๑๐ สดุท้าย ส�าหรบัเป็นท่ีอยูอ่าศยั

พร้อมกับปลูกพืชสวนครัวและสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะท�าให้

เกษตรกรมกิีนตลอดทัง้ปี หากเหลอืกส็ามารถน�าไปขาย

เป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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๒. ด้ำนสิ่งแวดล้อม
เมือ่การพฒันารดุหน้ามากยิง่ขึน้ ปัญหาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษมักทวีความรุนแรงส่งผล 

กระทบต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด ้าน 

สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จึงเน้นในการใช้วิธีการที่จะท�านุ

บ�ารุงและปรับปรุงสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ให้ดีข้ึนในด้านต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า และป่าไม้ ซึ่งครอบคลุม

เกือบครบทุกด้านคือ
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๒.๑ กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรดิน
ด้วยวิธีการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้และ

เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้า การปรับปรุงบ�ารุงดิน

และสามารถน�าไปปฏิบัติเองได้ เช่น

การปลูกพืชหมุนเวียน

ทรงใช้ธรรมชาตใินการแก้ไขปัญหาดนิเสือ่มโทรม

ด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อการปรับปรุงดิน รวมถึง 

การใช้ปุ ๋ยคอกและปุ ๋ยพืชสดในการเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ให้แก่พื้นดิน
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หญ้าแฝก

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป ้องกันการชะล้าง 

พังทลายของดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน ซึ่ง

เป็นวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ประหยัด อีกทั้ง

ยังไม่ต้องดูแลรักษามากนัก

แกล้งดิน

เป ็นแนวพระราชด�าริ ในการแก ้ไขป ัญหา 

ดินเปรี้ยวจัดจนท�าการเกษตรไม่ได้ โดยวิธี “แกล้งดิน 

ให้เปรี้ยว” ให้ถึงที่สุด ด้วยการท�าให้ดินแห้งและเปียก

สลับกันและใช้น�้าชะล้าง จากนั้นจึงปรับปรุงดินโดยใช้

วัสดุหินฝุ่นหรือปูนมาร์ล เพื่อให้ดินมีสภาพเหมาะสม 

ที่จะสามารถท�าการเกษตรได้
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๒.๒ กำรฟื ้นฟูและพัฒนำทรัพยำกร 
แหล่งน�้ำ

ทรงให้ความส�าคัญในการพัฒนาแหล่งน�้าเป็น

อย่างยิ่ง พระราชด�ารัสที่ว่า “น�้าคือชีวิต” นับเป็นสิ่งที่

แสดงถึงพระราชหฤทัยห่วงใยในการขาดแคลนน�้าของ

พสกนกิร ด้วยทรงทราบดว่ีาเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัอาศัย

พึ่งพาน�้าฝนเป็นหลักในการท�าการเกษตร พระราชด�าริ

ส่วนใหญ่จึงเป็นการจัดหาแหล่งน�้าไว้เพ่ือการเกษตร 

และเมื่อมีแหล่งน�้าเพียงพอแล้วเกษตรกรจะมีชีวิตที่

ผาสุกสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น 
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แหลมผักเบี้ย

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

แหลมผกัเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเพชรบรุี  

มีพระราชด�าริให้ศึกษาวิธีการบ�าบัดน�้าเสียและก�าจัด

ขยะจากชุมชน โดยวิธีธรรมชาติและเลือกใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม ศึกษารูปแบบการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

การน�าของเสียที่ได้บ�าบัด ก�าจัด มาใช้ประโยชน์อย่าง

ครบวงจร ศึกษาผลกระทบและผลประโยชน์ที่ได้รับ 

ในรูปแบบต่าง ๆ  จากการก�าจัดน�้าเสียและขยะมูลฝอย

กังหันน�้าชัยพัฒนา

เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสีย 

โดยการน�ากงัหันน�า้ชัยพฒันาหรอืเครือ่งกลเติมอากาศ 

ที่ทรงคิดค้นขึ้นมาใช้ในการแก้ไข โดยวิธีการเติม

ออกซิเจนลงในน�้าควบคู่กับการใช้ธรรมชาติด้วยการใช้

ผักตบชวาช่วยในการกรองและบ�าบัดน�้าเสีย
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๒.๓ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้
เป ็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถอ�านวย

ประโยชน์สขุทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่มวลมนษุยชาติ 

ต้ังแต่ช่วยรกัษาความชุม่ชืน้ให้แก่พืน้ดนิ ช่วยให้เกดิฝน

ตกลงมาแล้วยังช่วยรักษาต้นน�้าล�าธาร และเป็นศูนย์

บ�ารุงพืชและสตัว์ป่าสงวน ให้เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของ 

ผู้คนทั้งปวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึง

ความส�าคัญของป่าไม้เป็นอย่างยิ่งว่ามีผลต่อปัญหา

ความแห้งแล้งและอุทกภัยของบ้านเมืองตลอดเวลา 

ด้วยมีเหตุส�าคัญมาจากการตัดไม้ท�าลายป่า จึงมี

พระราชด�าริให้ท�านุบ�ารุง ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ให้ 

คืนสู่ความสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งบัดนี้โครงการทั้งหลายได้

มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เช่น
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การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

เป็นแนวพระราชด�าริเก่ียวกับการฟื้นฟูสภาพ

ป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ โดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและ

ประหยดัในการด�าเนนิงาน ตลอดจนส่งเสรมิระบบวงจร

ป่าไม้ในลักษณะธรรมชาติดั้งเดิม ซึ่งมี ๓ วิธี คือ

“...ถ้าเลอืกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว

ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้นไม่ต้องไปท�าอะไรเลย

ป่าจะเจรญิเตบิโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์

โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดยีว...”

“...ไม่ไปรังแกป่าหรอืตอแยต้นไม้

เพยีงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...”

“...ในสภาพป่าเต็งรัง

ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องท�าอะไร

เพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอกี

ถงึแม้ต้นไม้ไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...”
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ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

การปลูกป่า ๓ อย่าง คือ ป่าส�าหรับไม้ใช้สอย 

ป่าส�าหรับเป็นไม้ผล และป่าส�าหรับเป็นเชื้อเพลิง 

นอกจากประโยชน์ตามชื่อโดยตรงแล้ว ป่าไม้ทุกชนิด 

ยังมีประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ การอนุรักษ์ดินและน�้า

ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam)

Check Dam เป็นฝายต้นน�้าล�าธารหรือฝาย

ชะลอความชุ่มชื้น และเป็นฝายดักตะกอน ซึ่งเป็นการ

ลดปัญหาการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของ

กระแสน�า้ในล�าห้วย อีกทัง้สามารถกักเก็บตะกอนไม่ให้

แหล่งน�า้ตืน้เขนิเรว็ ตลอดจนช่วยในการเพิม่ความชุม่ชืน้

ให้แก่พืน้ดนิอนัเป็นผลท�าให้ป่าไม้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้
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ป่าชายเลน

การอนุรักษ์และฟื ้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่

ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทยซึ่งถูกบุกรุกท�าลาย โดยการ

ปลูกป่าไม้ชายเลน ซึ่งอาศัยระบบน�้าขึ้นน�้าลงในการ

เติบโต อันเป็นแนวป้องกันลมและป้องกันการกัดเซาะ 

ชายฝั ่งที่ส�าคัญ อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น�้า  

ซ่ึงช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้กลับคืนสู่

ความอุดมสมบูรณ์

๓. ด้ำนสำธำรณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงให้ความ

ส�าคัญการพัฒนาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

มาต้ังแต่ระยะต้นรัชกาล ด้วยทรงตระหนักดีว่าหาก 

พสกนิกรทั้งปวงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมด้วย

สุขภาพจิตท่ีดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อการพูนเพิ่มให้เป็น

บุคลากรที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศชาติด้วย
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โครงการด้านสาธารณสุขมีมากมายหลายสาขา

ครอบคลมุทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการ

แพทย์พระราชทาน โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ตาม 

พระราชด�าริ และอื่น ๆ มากมาย ล้วนน�าความผาสุก 

มาสู่ประชาชนให้พ้นภัยจากโรคทั้งสิ้น เช่น

 
เส้นทางเกลือ

ป ัญหาการป่วยเป ็นโรคคอพอกอันเนื่ อง 

มาจากการขาดสารไอโอดีนน้ัน เป็นอีกปัญหาหน่ึงที่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพบเสมอยามทีเ่สด็จ

พระราชด�าเนินไปในถิ่นทุรกันดาร จึงได้พระราชทาน

พระราชด�ารัสว่า “...ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการ

ขาดสารไอโอดีนของราษฎร โดยการส�ารวจพื้นที่ใน

แต่ละพืน้ทีถ่งึปัญหาและความต้องการเกลอื ซึง่แต่ละ 

ท้องถิ่นจะมีปัญหาและความต้องการไม่เหมือนกัน 

โดยเฉพาะต้องส�ารวจ “เส้นทางเกลอื” ว่าผลติมาจาก 

แหล่งใด ก็น่าจะเอาไอโอดีนไปผสมกับแหล่งผลิต 

ต้นทางเกลือเสียเลยทีเดียว...”
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มลูนธิริาชประชาสมาสยัในพระบรมราชปูถมัภ์

ด้วยพระมหากรณุาธคิณุ ทีท่รงห่วงใยผูป่้วยโรค

เร้ือนและพสกนิกรที่จะได้รับการติดต่อจากโรคเร้ือน

ประกอบกับทรงมีพระราชประสงค์จะให้งานควบคุม

โรคเรื้อนในประเทศไทยได้ส�าเร็จโดยเร็ว ได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จ�านวน 

๑๗๕,๑๐๔.๗๕ บาท เป็นทนุรเิริม่การรกัษาและควบคุม

โรคเรื้อนร่วมกับเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระ

ราชกุศล ได้จัดตั้งสถานพยาบาลพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ จากนั้นจึงได้จัดตั้งมูลนิธิราชประชา

สมาสัยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เพื่อส่งเสริมงานของรัฐ 

ในการรณรงค์ปราบโรคเรื้อนและได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสถาบัน 

ราชประชาสมาสัยมีความหมายว่า พระมหากษัตริย ์

และประชาชนได้ร่วมมืออาศัยกัน

โครงการทันตกรรมพระราชทาน

เรื่องสุขภาพฟัน เป็นอีกปัญหาหน่ึงที่บั่นทอน

ความสามารถในการประกอบอาชพีของราษฎร ทัง้ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว ทรงห่วงใยราษฎรต่อปัญหานี้ยิ่งนัก  

ดังพระราชด�ารัสที่ได้พระราชทานไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีข้อความตอนหนึ่งที่ขออัญเชิญมาดังนี้

“...การที่จะให้ราษฎรที่ยากจน ที่มีปัญหา 

เรื่องฟัน หยุดการท�านา ท�าไร่ เดนิทางไปหาแพทย์นั้น 

เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง ในทางตรงข้ามกัน หากเป็นการให้

บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชน ก็จะเป็นการแก้ปัญหา

ได้ทางหนึ่ง...”
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๔. ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ
เมือ่โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารดิ�าเนนิ

การในพ้ืนท่ีใดแล้ว ส่วนใหญ่จะกระตุ้นให้เกิดมีการ 

ส่งเสริมอาชพีเพิม่ขึน้ ซ่ึงราษฎรบรเิวณใกล้เคยีงกจ็ะได้รบั 

ประโยชน์จากการมรีายได้เพิม่ขึน้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

สามารถน�าความรู ้จากการฝึกอบรมและถ่ายทอด

เทคโนโลย ีซึง่ด�าเนนิการภายใต้โครงการอนัเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริที่มีอยู ่มากมายทั่วประเทศ ประชาชน 

ทัง้หลายสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชพี

สามารถเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีในที่สุด เช่น

โครงการศิลปาชีพ

จากการทีส่มเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรด้วยน�า้พระราช

หฤทยัห่วงใยในการประกอบอาชพีของราษฎร นอกเหนอื 

จากอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับความภาคภูมิใจ

ในฝีมือสร้างสรรค์งานศิลปะของราษฎรที่ทรงพบเห็น  

จึงทรงให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น ในปี ๒๕๑๙ 

เพื่อฟื้นฟูงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ซ่ึงเป็นงานหัตถศิลป์

จากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป 

ในแต่ละภูมิภาค อันเป็นการสร้างรายได้เสริมและ 

สร้างชีวิตใหม่ให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้อีกด้วย
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โครงการห้วยองคตอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน

พระราชด�าริ ให้พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนของ

ต�าบลสมเดจ็เจริญ อ�าเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบรุี 

โดยเน้นการบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและ 

ท�ากนิ ร่วมกบัการคงอยูข่องธรรมชาติอย่างเกือ้หนนุกนั

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ ์ 

ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นศนูย์ฯ สาธติการฝึกอบรมและส่งเสรมิอาชพี

ให้แก่ราษฎรโดยการขยายพนัธุไ์ม้ดอกไม้ผลทีเ่หมาะสม 

และส่งเสริมให้ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมต่อไป
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๕. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรน�้ำ
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่

ส�าคัญยิ่ง ด้วยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจ�าเป็น

ต้องพึ่งพาน�้าในการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูก 

ซ่ึงมักอาศัยจากน�้าฝนและแหล่งน�้าธรรมชาติ ผลผลิต

ที่ได้รับจึงได้ไม่มากเท่าที่ควร นอกจากนี้ปัญหาน�้าท่วม 

และน�้าเสียนับเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

ทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยเหตุน้ี 

ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยมุ ่งมั่นในการบริหาร

จัดการน�้า ทั้งน�้าแล้ง น�้าท่วม น�้าเสีย เพื่อให้ราษฎร 

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนเก็บกักน�้าป่าสักสร้างขึ้นเพื่อให้มีน�้าไว้ใช้

ในการเกษตรในฤดูแล้ง และเป็นการป้องกันบรรเทา

น�้าท่วม บริเวณลุ่มน�้าป่าสักและลุ ่มน�้าเจ้าพระยา 

ตอนล่างในฤดูน�้าหลาก รวมถึงยังเป็นการบรรเทา

ปัญหาน�้าเน่าเสียในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ใน 

ภาคกลาง ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาและสถานที ่

ท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งด้วย
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ลุ่มน�้าก�่า

ภาพยึกยือ หรือภาพร่างของโครงการพัฒนา

ลุ่มน�้าก�่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีได้พระราชทาน

เค้าโครงการที่ทรงวาดบนเครื่องบินพระที่นั่งในครั้งนั้น  

โดยให้ส่วนหวัอยูท่ีห่นองหาน หนองน�า้จดืขนาดใหญ่ทีส่ดุ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนล�าตัวเป็นปล้อง ๆ  

ทอดยาวเล้ือยลงแม่น�้าโขงนั่นคือ ประตูระบายน�้า  

ซ่ึงจะเกบ็กกัน�า้ในล�าน�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง สามารถเกบ็กกัน�า้ 

ได้รวมทั้งสิ้น ๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังน้ันบริเวณ

พื้นที่การเกษตรที่อยู่ทั้งซ้ายและขวาของล�าน�้าก�่ากว่า 

หนึ่งแสนไร่ จะสามารถท�าการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่  

ตลอดจนราษฎรที่อยู ่บริเวณใกล้หนองน�้าก็สามารถ 

ใช ้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร 

หรือสัตว์เลี้ยงได้

อุโมงค์ผันน�้าล�าพะยังภูมิพัฒน์

โครงการอโุมงค์ผนัน�า้ล�าพะยงัภูมพิฒัน์อนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ สร้างครอบคลุมพ้ืนที่รอยต่อ 

๒ จังหวัด โดยท�าการผันน�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยไผ่ 

อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มาส่งให้กับพื้นที่การเกษตร 

ลุม่น�า้ล�าพะยงัตอนบน ใน อ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ ์เป็นการ

บริหารจัดการน�้าจากพื้นที่ที่มีปริมาณน�้ามากไปยัง

พ้ืนที่ขาดแคลนน�้า มีการเจาะอุโมงค์ผันน�้าลอดใต้ 

28



แก้มลิง

เป ็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล โดยการขุดคลองชายทะเลฝั่งตะวันตก

และฝ่ังตะวนัออกของแม่น�า้เจ้าพระยา ให้เป็นคลองพักน�า้ 

ขนาดใหญ่หรือ “แก้มลิง” แล้วระบายน�้าออกสู่ทะเล

โดยใช้หลักทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก หรือน�้าขึ้นน�้าลง 

ตามธรรมชาติ ซึ่งป ัจจุบันโครงการแก้มลิงยังได ้

ขยายการด�าเนินงานไปที่โครงการบรรเทาอุทกภัย

ตามพระราชด�าริ (แก้มลิงหนองใหญ่) จังหวัดชุมพร 

และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน�้าคลองอู่ตะเภา 

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพือ่แก้ไขปัญหาน�า้ท่วม

ให้แก่ราษฎรทั่วประเทศอีกด้วย

เขาภูบักดี แล้วท�าท่อ (เหล็ก) ลอดใต้อุโมงค์ ขนาด 

กว้าง ๓ เมตร สูง ๓ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ส่งน�้า

จากมุกดาหารเข้ามายังกาฬสินธุ์ โดยมีการท�าถังพักน�้า  

ท�าระบบท่อชลประทาน ที่ยังประโยชน์ครอบคลุม 

พื้นที่มากถึงประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่
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ปากพนัง

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการ 

แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยในป ี  ๒๕๓๘ ได ้ก ่อสร ้างประตูระบายน�้ า  

“อุทกวิภาชประสิทธิ” ซึ่งเป็นนามพระราชทาน 

ที่หมายถึงความสามารถแบ่งแยกน�้าจืดกับน�้าเค็ม 

โดยการบริหารจัดการอย่างสมดุลปิดก้ันน�้าเค็มไม่ให้ 

รุกเข้าไปในล�าน�า้กกัเกบ็น�า้จดืไว้ใช้ นบัเป็นกลไกส�าคัญ

ของการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ราษฎร 

ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และการอุปโภคบริโภค

อีกทั้งช่วยป้องกันน�้าท่วมอย่างยั่งยืน
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เขื่อนคลองท่าด่าน

“...โครงการนี้ คือการสร้างอ่างเก็บน�้า ๒ 

แห่ง แห่งหนึ่ง คือที่แม่น�้าป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น�้า

นครนายก สองแห่งรวมกันจะเก็บกักน�้าเหมาะสม 

พอเพยีง ส�าหรบัการบรโิภค การใช้ในเขตของกรงุเทพฯ  

และเขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้...”

โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดนครนายก เป็นการช่วยเหลือและ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที ่

ลุ ่มน�้านครนายก ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจ�า รวมทั้งเพื่อ

ช่วยเหลือราษฎรให้มีน�้าใช้ในการเกษตร การอุปโภค

และบริโภคโดยไม่ขาดแคลน ที่ส�าคัญเพื่อแก้ไขปัญหา 

ดนิเปรีย้วทีเ่ป็นอปุสรรคส�าคัญในการเพาะปลกูในพืน้ที่

บริเวณนั้นอีกด้วย

31



อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก

อ่างเก็บน�้าห้วยหินขาวเป็นอ่างเก็บน�้าที่รับน�้า

จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อใช้ในการเกษตรทฤษฎีใหม ่

บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�า ริในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว เพ่ือจัดหาแหล่งน�้าเพิ่มเติมให้แก่

เกษตรกร ให้มีน�้าไว้ใช้ในการเพาะปลูกอันเป็นการ

สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรได้ตลอด 

ทั้งปี และมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลาอีกด้วย
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๖. ด้ำนกำรคมนำคม
เป็นปัจจยัพืน้ฐานส�าคัญทีน่�าความเจรญิสู่ชนบท

โดยเฉพาะท�าให้ราษฎรสามารถน�าผลผลิตไปสู่ตลาด

ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างความเจริญทาง

เศรษฐกิจให้แก่ชุมชนทั้งหลายด้วย เช่น

โครงการสร้างถนนเข้าสู่หมู่บ้านห้วยมงคล

เป็นโครงการพฒันาชนบทโครงการแรก เกิดขึน้ 

ในปี ๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน 

รถบูลโดเซอร์ให้หน่วยต�ารวจตระเวนชายแดนค่าย

นเรศวรไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ต�าบล

หินเหล็กไฟ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ

ให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและน�าผลผลิตออกมา

จ�าหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น

33



โครงการสะพานพระราม ๘

เป็นหนึ่งในโครงการจตุรทิศ ท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจ ้าอยู ่หั วได ้พระราชทานพระราชด�าริ ให ้

กรุงเทพมหานคร พิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้า

เจ้าพระยาเพิ่มข้ึนอีก ๑ แห่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ณ บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขันบรรจบกับปลายถนน 

วิสุทธิกษัตริย์ ใกล้ธนาคารแห่งประเทศไทยและได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “โครงการ

สะพานพระราม ๘” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และด้วย

ทรงตระหนักถึงความคับคั่งของการจราจรบนสะพาน

สมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต  

อกีทัง้เป็นการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ระหว่าง

พื้นที่ฝั ่งพระนครกับฝั่งธนบุรีที่ยังขาดการเชื่อมต่อที่

เพยีงพอท�าให้เกิดการคับค่ังของการจราจรบรเิวณพืน้ที่

ด้านตะวนัออก โดยเฉพาะกรงุเทพฯ ชัน้ใน บรเิวณถนน

ราชด�าเนินกลาง ซึ่งต่อกับฝั่งธนบุรีโดยผ่านสะพาน

สมเดจ็พระป่ินเกล้า และถนนจรญัสนทิวงศ์ ซึง่เป็นถนน

สายหลักเส้นหนึ่งของฝั่งธนบุรีที่มีปริมาณการจราจร

คับคั่งให้สามารถคลี่คลายลงได้
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๗. ด้ำนสวัสดิกำรสังคม
จัดได้ว่าเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรม ี

ที่อยู ่อาศัยที่ท�ากินและได้รับสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็นเบือ้งต้นส�าหรบัชวิีต เพือ่น�าไปสูก่าร

พึ่งตนเองได้ในอนาคต เช่น

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

เป็นวัดตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงต้องการให้เป็น “วัด” ขนาดเล็กที่

เรียบง่าย มุ่งเน้นประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด เพื่อเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนในลักษณะ ๓ ประสาน 

“บ้าน-วัด-โรงเรียน” หรือที่เรียกว่า “บวร” เพื่อเป็น

ทั้งพุทธสถานในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธ

ศาสนาและในขณะเดียวกันเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ

ของราษฎรในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจน

การพัฒนาชุมชนในลักษณะพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกัน อันเป็นหนทางน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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๘. โครงกำรส�ำคัญ ๆ และอื่น ๆ
นอกจากโครงการที่กล่าวแล้วทั้ง ๗ ประเภท 

ข้างต้นแล้ว ยังมีโครงการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลอง 

เพ่ือการพฒันาในรปูต่าง ๆ  อีกมากมาย ดงัเช่น ศนูย์ศกึษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง  

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทาน 

พระราชด�าริให้จัดตั้งขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

เพื่อท�าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาวิธี

การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของการบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ราษฎรสามารถ

เข้ามาหาความรู้และใช้บริการได้ที่จุดเดียว ในลักษณะ 

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ที่มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมถึงเป็น

แหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านวิชาการให้ราษฎรได ้

เข้ามาเรียนรู้ และน�าผลส�าเร็จไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง จนกระท่ังมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สาธิตเกี่ยวกับการ

พัฒนาท่ีดินท�ากินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตของพืชหลายชนิด

ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ

ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเมอืง 

จังหวัดนราธิวาส เป็นการ

ศึกษาวิจยัดนิพรใุนภาคใต้  

ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ 

ด ้ านการ เกษตรกรรม 

มากที่สุด รวมถึงการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการพัฒนา

อตุสาหกรรมขนาดครอบครวัแบบครบวงจรในเรือ่งของ

ยางพาราและปาล์มน�้ามันอีกด้วย

•  โทรสารพระราชทานเรื่องดิน
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

ตัง้อยูท่ีบ้่านนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง  

จังหวัดสกลนคร เป็นการศึกษาทดลองงานพัฒนาการ

เกษตรสาขาต่าง ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมกับ

การพัฒนาป่าไม้ด้วยระบบชลประทาน และปลูกพืช

เศรษฐกิจ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ราษฎรได้น�าไปปฏิบัติ

เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่บริเวณป่าขุนแม่กวง อ�าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษา ค้นคว้า เก่ียวกับ

การพัฒนาพื้นที่ต้นน�้าล�าธาร มีการปลูกป่า ๓ อย่าง  
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(ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน) ๓ วิธี (โดยการใช้น�้า

จากระบบชลประทาน น�้าฝน และฝายเก็บกักน�้าขนาด

เล็กตามแนวร่องหุบเขา ซึ่งเรียกว่า Check Dam เพื่อ

รักษาความชุ่มชื้น) และการใช้ลุ่มน�้าให้เกิดประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเกษตรกรรมที่ท�าให้

เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ โดยไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม 

ในลักษณะต้นทางคือป่าไม้ และปลายทางคือประมง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

ตั้ งอยู ่ ท่ี ต� าบล

สามพระยา อ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี มุ่งเน้น 

การศกึษาแนวทาง วธีิการ 

ที่จะพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม โดยพยายาม 

หาวิธีการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการปลูก ปรับปรุง

และรักษาสภาพป่า ในขณะเดียวกันให้มีรายได้และ 

ผลประโยชน์จากป่าด้วย
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

ตั้งอยู่ที่ต�าบลคลองขุด อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี เป็นศูนย์ฯ ที่มีเป้าหมายในการศึกษา ค้นคว้า

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง

เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและพึ่งตนเองได้

ในระยะยาว

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ทัง้หลายนี ้

ล ้วนเกิดจากน�้าพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้ปวงพสกนิกรไทยได้พ้น

จากทุกข์ยากในการด�ารงชีวิตและทรงมุ่งมั่นแสวงหา

มรรควิธีจะช่วยให้ราษฎรไทยได้มีวิถีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น เริ่มจาก “พออยู่พอกิน” จนกระทั่งสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ในที่สุด นั่นย่อมหมายความว่า ประเทศไทยมี

ทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งสามารถน�าพาประเทศชาต ิ

ให้เจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต
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“โครงการตามพระราชด�ารินี้ 

ก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 

อันนี้ก็เป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าอย่างที่ว่า

ประเทศจะคงอยู่ได้ ก็โดยที่ประชาชนมีฐานะดี

และสภาพความเป็นอยู่ มีความมั่นคง

มีความปลอดภัย มีความเจริญ

ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาก็เกี่ยวข้อง

กับความมั่นคงของประเทศ”

คัดตัดตอนจาก
พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย
ประจ�าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒



“...มีคนบอกว่าโครงการพระราชด�าริแตะต้องไม่ได้
ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิด หรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก 

เพราะหากโครงการพระราชด�าริแตะต้องไม่ได้เมืองไทยไม่เจริญ 
พระราชด�ารินั้น ก็เป็นความคิดของพระราชา 

ถ้าความคิดของพระราชาแก้ไขไม่ได้ 
ก็หมายความว่าเมืองไทยมีความก้าวหน้าไม่ได้...”

คัดตัดตอนจากพระราชด�ารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 

ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
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