
โครงการอันเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ และโครงการพระราชดาํริ และโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือ พระราชทานความช่วยเหลือ 

การสืบค้นข้อมูลของการสืบค้นข้อมูลของ
โครงการฯ ต่าง ๆโครงการฯ ต่าง ๆ

โครงการอันเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ และโครงการพระราชดาํริ และโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือ พระราชทานความช่วยเหลือ 

การสืบค้นข้อมูลของการสืบค้นข้อมูลของ
โครงการฯ ต่าง ๆโครงการฯ ต่าง ๆ

สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สาํนักงาน กปร.)
โดย  นายสวุัฒน์  เทพอารักษ์    รองเลขาธิการ กปรโดย  นายสวุัฒน์  เทพอารักษ์    รองเลขาธิการ กปร..

สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (สาํนักงาน กปร.)
โดย  นายสวุัฒน์  เทพอารักษ์    รองเลขาธิการ กปรโดย  นายสวุัฒน์  เทพอารักษ์    รองเลขาธิการ กปร..



สํานักงาน  กปรสํานักงาน  กปร..สํานักงาน  กปรสํานักงาน  กปร..
““เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน  สนับสนุนเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน  สนับสนุน

ดําเนินงาน  และติดตาม  ประเมินผลโครงการอันดําเนินงาน  และติดตาม  ประเมินผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดํา ริ  เพื่ อ ให้อง ค์ก รภาค รั ฐ เ นื่องมาจากพระราชดํา ริ  เพื่ อ ให้อง ค์ก รภาค รั ฐ 

ภาคเอกชน  และประชาชน  ได้ปฏิบัติงานอย่างมีภาคเอกชน  และประชาชน  ได้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ สัมฤทธิผล เพื่อประโยชน์สุขต่อประสิทธิภาพและ สัมฤทธิผล เพื่อประโยชน์สุขต่อ

ประชาชนและความมั่นคงของประเทศประชาชนและความมั่นคงของประเทศ””

““เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน  สนับสนุนเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน  สนับสนุน

ดําเนินงาน  และติดตาม  ประเมินผลโครงการอันดําเนินงาน  และติดตาม  ประเมินผลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดํา ริ  เพื่ อ ให้อง ค์ก รภาค รั ฐ เ นื่องมาจากพระราชดํา ริ  เพื่ อ ให้อง ค์ก รภาค รั ฐ 

ภาคเอกชน  และประชาชน  ได้ปฏิบัติงานอย่างมีภาคเอกชน  และประชาชน  ได้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและ สัมฤทธิผล เพื่อประโยชน์สุขต่อประสิทธิภาพและ สัมฤทธิผล เพื่อประโยชน์สุขต่อ

ประชาชนและความมั่นคงของประเทศประชาชนและความมั่นคงของประเทศ””



๒.  สํารวจ ศึกษา วเิคราะห์ และจัดทําแผนงานเกี่ยวกับโครงการ  
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ รวมทัง้ พิจารณาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดสรรเงนิงบประมาณ เพื่อดาํเนินงานตามโครงการ-        
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

๑. การตดิตามเสด็จ ในการเยี่ยมเยียนราษฎร และพระราชทาน

พระราชดาํริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรวบรวม

พระราชดาํริให้สมบรูณ์ครบถ้วนถกูต้องให้มากที่สุด



๓.  ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

เอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๕. ปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ ได้รับพระราชกระแสหรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ คณะกรรมการพิเศษเพื่ อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



อดตีเลขาธิการ กปรอดตีเลขาธิการ กปร..อดตีเลขาธิการ กปรอดตีเลขาธิการ กปร..



ผู้บริหาร กปรผู้บริหาร กปร..



สถาบันพระมหากษัตริย์

อยู่คู่กับชาตไิทยมา..กว่า 700 ปี  

สถาบันพระมหากษัตริย์

อยู่คู่กับชาตไิทยมา..กว่า 700 ปี  

ในยามสงบ...ทรงดูแลทุกข์ สุขของประชา

ในยามสงคราม...ทรงนําทพัต่อสู้  

ในยามสงบ...ทรงดูแลทุกข์ สุขของประชา

ในยามสงคราม...ทรงนําทพัต่อสู้  



รัชกาลที่ 1
ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

ทรงปกครองด้วยหลัก “ทศพธิราชธรรม” 

รัชกาลที่ 1
ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 

ทรงปกครองด้วยหลัก “ทศพธิราชธรรม” 

...ตัง้ใจจะอุปถัมภก

ยอยกพระพุทธศาสนา

ป้องกันขอบขณัฑสีมา

รักษาประชาชนและมนตรี...  

...ตัง้ใจจะอุปถัมภก

ยอยกพระพุทธศาสนา

ป้องกันขอบขณัฑสีมา

รักษาประชาชนและมนตรี...  



รัชกาลที่ 5
ปฏริูปการครอง : เพื่อความอยู่รอดของประเทศ  

รัชกาลที่ 5
ปฏริูปการครอง : เพื่อความอยู่รอดของประเทศ  

...เราตัง้ใจอธิษฐานว่า

เราจะกระทาํการจนเต็มกาํลังอย่างที่สดุ

ที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่ง

ซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ...  

...เราตัง้ใจอธิษฐานว่า

เราจะกระทาํการจนเต็มกาํลังอย่างที่สดุ

ที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่ง

ซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ...  



รัชกาลที่ 7

ทรงมอบประชาธิปไตยให้ประชาราษฎร  

รัชกาลที่ 7

ทรงมอบประชาธิปไตยให้ประชาราษฎร  
... ข้าพเจ้ามีความเต็มในที่จะสละอํานาจ 

อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่ เดิมให้แก่ราษฎร

ทั่วไป  แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอํานาจ

ทัง้หลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ ใด คณะใด

โดยเฉพาะ เพื่อใช้อํานาจโดยสิทธิขาด 

และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชา

ราษฎร...  

... ข้าพเจ้ามีความเต็มในที่จะสละอํานาจ 

อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่ เดิมให้แก่ราษฎร

ทั่วไป  แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอํานาจ

ทัง้หลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ ใด คณะใด

โดยเฉพาะ เพื่อใช้อํานาจโดยสิทธิขาด 

และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชา

ราษฎร...  



“...เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุข

แห่งมหาชนชาวสยาม...”
๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

“...เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุข

แห่งมหาชนชาวสยาม...”
๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

รัชกาลที่ 9

เอกกษัตริย์นักพัฒนา  

รัชกาลที่ 9

เอกกษัตริย์นักพัฒนา  



ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้หลักทศพิธราชธรรมทรงเป็นแบบอย่างในการใช้หลักทศพิธราชธรรม

ในการปกครองในการปกครอง
1. ทาน : การให้วัตถุทานและธรรมทาน

2. ศีล : ความประพฤติดีงาม

3. ปริจจาคะ : สละของเล็กเพือ่ประโยชน์ที่ใหญ่กว่า

4. อาชชวะ : ความซื่อตรง

5. มัททวะ : ความอ่อนโยนทั้งกายและใจ

6. ตปะ : ความบําเพ็ญเพื่อให้กิเลสเบาบาง

7. อักโกธะ : ความไม่โกรธ

8. อวิหิงสา : ความไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อืน่

9. ขันติ : ความอดทน ขนัติธรรม

10. อวิโรธนะ : ความไม่ประพฤติผดิธรรม



ในการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ควรจัด ควรจัด //ส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพืน้ฐานของส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพืน้ฐานของ

หลักสําคัญอย่างน้อย หลักสําคัญอย่างน้อย 66  ประการ คือประการ คือ

ในการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ในการบริหารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ควรจัด ควรจัด //ส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพืน้ฐานของส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพืน้ฐานของ

หลักสําคัญอย่างน้อย หลักสําคัญอย่างน้อย 66  ประการ คือประการ คือ

• หลักนิตธิรรม

• หลักคุณธรรม

• หลักความโปร่งใส

• หลักความมสี่วนร่วม

• หลักความรับผดิชอบ

• หลักความคุ้มค่า



เมื่อวนัที่ เมื่อวนัที่ 19 19 สิงหาคม สิงหาคม 2489 2489 วันนัน้คือวันที่เราจะต้องจากไปวันนัน้คือวันที่เราจะต้องจากไป

แล้ว รถแล่นผ่าฝูงชนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตร  แล้ว รถแล่นผ่าฝูงชนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมบพิตร  

รถแล่นเร็วขึน้ได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา ได้ยนิเสียงใครคนหนึ่งรถแล่นเร็วขึน้ได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา ได้ยนิเสียงใครคนหนึ่ง

ร้องขึน้มาดงัๆ ว่าร้องขึน้มาดงัๆ ว่า ““อย่าละทิ้งประชาชนอย่าละทิ้งประชาชน””  อยากจะร้องบอกอยากจะร้องบอก

ไปว่าไปว่า    ““ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้ง

อย่างไรได้อย่างไรได้””    แต่รถวิ่งเร็วและไปไกลเสียแล้ว แต่รถวิ่งเร็วและไปไกลเสียแล้ว 



    เสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชนในพืน้ที่ชนบท

ทั่วทุกภูมิภาค ตัง้แต่ปี 2495 เพื่อทรงศึกษาถึงวิถีชีวิต  

และการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน



เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคเหนือเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคเหนือเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคเหนือเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคเหนือ



เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้



เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคใต้



เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคอีสานเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคอีสาน



เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคกลางเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่ภาคกลาง



เสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่กรุงเทพเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่กรุงเทพเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่กรุงเทพเสด็จฯ ทรงงานพืน้ที่กรุงเทพ





เสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชนในทกุจังหวัด เสด็จฯ เยี่ยมเยียนประชาชนในทกุจังหวัด 

เป็น เป็น ““พระคลังข้อมูลพระคลังข้อมูล” ” ที่สําคัญที่สําคัญ



1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนที่

2. การหาข้อมูลในพืน้ที่

3. สอบถามประชาชน

4. สํารวจพืน้ที่

5. สอบถามเจ้าหน้าที่

6. พระราชทานพระราชดําริ

7. ให้นําไปพิจารณาดําเนินการ

ขัน้ตอนการพระราชทานพระราชดาํริขัน้ตอนการพระราชทานพระราชดาํริ



โครงการฯ ในระยะแรกโครงการฯ ในระยะแรก

• แก้ไข ปัญหา เฉพาะหน้า ใ ห้ กับราษฎร  เ ช่น  ด้ านกา รแพทย์     

การศกึษา และการทาํมาหากนิของราษฎร โดยเฉพาะด้านการเกษตร

• ศกึษา ค้นคว้า ทดลอง เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อแสวงหาแนวทางที่

ถูกต้อง เหมาะสมกับราษฎรในขณะนัน้   



ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ประมาณ 3,000 โครงการ 
กระจายอยู่ ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ
ปัญหาของราษฎร  อาทิ  ปัญหาเรื่อง 
ดิน นํา้ ป่าไม้ การพัฒนาอาชีพ และ
สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ประมาณ 3,000 โครงการ 
กระจายอยู่ ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ
ปัญหาของราษฎร  อาทิ  ปัญหาเรื่อง 
ดิน นํา้ ป่าไม้ การพัฒนาอาชีพ และ
สิ่งแวดล้อม



โครงการในระยะแรกโครงการในระยะแรก

การพึ่งตนเองการพึ่งตนเอง :สาธารณสุข , การศึกษา

โครงการพระราชทานครัง้แรก  โครงการพระราชทานครัง้แรก  :     

ถนนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

อ่างเก็บนํา้เขาเต่า, ปลานิลพระราชทาน

การพึ่งตนเองการพึ่งตนเอง :สาธารณสุข , การศึกษา

โครงการพระราชทานครัง้แรก  โครงการพระราชทานครัง้แรก  :     

ถนนห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 

อ่างเก็บนํา้เขาเต่า, ปลานิลพระราชทาน



การสาธารณสุขการสาธารณสุขการสาธารณสุขการสาธารณสุข
ทรงสละพระราชทรัพย์ และพระราชทาน

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

– ทุนปราบอหวิาตโรค (2501-2502)

– หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน (2498-ปัจจุบัน) ทัง้ทางบก 
และทางนํา้ (เรือเวชพาหน์)

– ทนัตกรรมพระราชทาน (2513-ปัจจุบัน)

– การผลติยาสมุนไพร (2522-ปัจจุบัน)

– การช่วยเหลอืผู้ป่วยโรคเอดส์ (2542-ปัจจุบัน)

– การรณรงค์และป้องกนัไข้เลอืดออก (2542-2543)



ด้านการศึกษาด้านการศึกษา

... ประเทศชาติของเราจะเจริญ หรือเสื่อมลงนัน้ 
ย่อมขึน้อยู่ กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคน
เป็นสําคัญ ...ผลการศึกษาอบรมในวันนีจ้ะเป็น
เครื่องกาํหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า...

พระราชดาํรัส วนัที ่2 ธันวาคม 2508พระราชดาํรัส วนัที ่2 ธันวาคม 2508



การศึกษาการศึกษา  : : สร้างโอกาส วางรากฐานกระจายทั่ วถึงสร้างโอกาส วางรากฐานกระจายทั่ วถึง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานโรงเรียนเพื่อเป็น

สถานศึกษา อาทเิช่น

•  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  

•  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

•  โรงเรียนสงเคราะห์เดก็ยากจน 

•  โรงเรียนราชประชาสมาสัย  

•  โครงการพระดาบส 

•  ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน



ทุนอานันทมหดิลทุนอานันทมหดิล  ::
มองไปข้างหน้า สร้างผู้นําในการพัฒนาประเทศมองไปข้างหน้า สร้างผู้นําในการพัฒนาประเทศ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 

ทรงมองถึ งกา รพัฒนาปร ะ เทศ 

จําเป็นต้อง มีผู้เชี่ ยวชาญวิชาการ

ชัน้สูงสาขาต่าง ๆ  ซึ่งวิธีการหนึ่งที่

จะสร้างผู้เชี่ยวชาญ คือ  การส่งผู้มี

ความรู้ ความสามารถออกไปศึกษา

หาความรู้  ณ ประเทศที่ เป็นแหล่ง 

วิทยาการแขนงต่างๆ ที่จําเป็นต่อ

การพัฒนาประเทศ  



โครงการจัดการศึกษา โครงการจัดการศึกษา 

ด้วยระบบทางไกลด้วยระบบทางไกล

ผ่านดาวเทียมผ่านดาวเทียม

      โรงเรียนวังไกลกังวล มีการเรียนการสอน มีการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแก้ไขการขาดแคลนครูในชนบท 

สามารถถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษา ขยายเครือข่ายไป

ยงัโรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ 2,700 

โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอื่นๆ ประมาณ 300 แห่ง รวม 

3,000 โรงเรียน 



โครงการพัฒนาชนบท แห่งแรกโครงการพัฒนาชนบท แห่งแรกโครงการพัฒนาชนบท แห่งแรกโครงการพัฒนาชนบท แห่งแรก



โครงการพัฒนาแหล่งนํา้ แห่งแรกโครงการพัฒนาแหล่งนํา้ แห่งแรกโครงการพัฒนาแหล่งนํา้ แห่งแรกโครงการพัฒนาแหล่งนํา้ แห่งแรก



โครงการปลานิลพระราชทานโครงการปลานิลพระราชทานโครงการปลานิลพระราชทานโครงการปลานิลพระราชทาน





โครงการในระยะต่อมาโครงการในระยะต่อมา

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ : บวร ทฤษฎีใหม่

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน นํา้ ป่าไม้ 

พลังงาน 

สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ : บวร ทฤษฎีใหม่

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน นํา้ ป่าไม้ 

พลังงาน 

สิ่งแวดล้อม



บวร ไดแ้ก ่บา้น (ชาวบา้น) วดั (พระ) และราชการหรือ

ข้าราชการ อนัหมายรวมถึงโรงเรียนด้วย ซึ่งจะต้องดาํเนินงาน

ประสานการพฒันาร่วมกนั ควบคู่ไปกบัการบริหาร และจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เพื่อให้ผลของการพฒันาบรรลุ

เป้าหมายที่ไดว้างไว ้ 

บวรบวร  : : แนวคิดการพัฒนาที่ยึดหลักสามประสานแนวคิดการพัฒนาที่ยึดหลักสามประสาน



โครงการพฒันาพืน้ที่วัดมงคลชัยพฒันา โครงการพฒันาพืน้ที่วัดมงคลชัยพฒันา 
จงัหวัดสระบุรีจงัหวัดสระบุรี

โครงการทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย



  โครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจโครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ

ทดลองปลูกพืช  ปุ๋ย  การเลีย้งและขยายพันธุ์

ปลาหมอเทศ    การเลีย้งโคนม   ปลูกข้าวไร่      

ทําแก๊สชีวภาพ  การบําบัดนํา้เสีย  สถานีฝน

สวนจิตรลดา  บ้านพลังแสงอาทิตย์  ฯลฯ

  โครงการแบบกึ่งธุรกิจโครงการแบบกึ่งธุรกิจ

โรงโคนม   ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา  โรงสีข้าว

ทดลอง   โรงผลตินํา้ผลไม้   โรงนมอัดเมด็   

โรงกลั่นแอลกอฮอล์เพื่อการค้นคว้านํา้มัน

เชือ้เพลงิ ฯลฯ

  โครงการเกษตรส่วนพระองค์สวนจติรลดาโครงการเกษตรส่วนพระองค์สวนจติรลดา  โครงการเกษตรส่วนพระองค์สวนจติรลดาโครงการเกษตรส่วนพระองค์สวนจติรลดา



- ทดลองปลูกบนพืน้ที่ภูเขา พืน้ที่ราบ 

  รอบสระนํา้ และพืน้ทีเ่หนือแหล่งนํา้

- ช่วยอนุรักษ์ดนิและนํา้

- สร้างความชุ่มชืน้ ป้องกันการพงัทลาย 

  ของหน้าดนิ

- เป็นพชือาหารสัตว์ ใบใช้มุงหลังคาบ้าน  

ใช้ทาํงานหตัถกรรม บางชนิดใช้ทาํแท่ง

เชือ้เพลิง เพิ่มรายได้

หญ้าแฝกหญ้าแฝก  หญ้าแฝกหญ้าแฝก  



– ดนิเปรีย้วมีเหล็ก และ

   กํามะถันอยู่มาก

– แกล้งทาํให้ดนิเปรีย้วเพื่อ

   ตรวจสภาพความเป็นกรด

– ชะล้างกรดโดยใช้นํา้ หนิปูนฝุ่ น 

   และทดลองปลูกพืช

– ใช้ปรับปรุงพืน้ที่ที่มีดนิ

    เปรีย้วจัด เช่น พืน้ที่พรุ 

แกล้งดนิแกล้งดนิแกล้งดนิแกล้งดนิ



เมื่อวันที ่17 มีนาคม พ.ศ.2528

ณ พระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน

“...หลักสําคญัต้องมนีํา้บริโภค นํา้

ใช้ นํา้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิต

อยู่ที่นั่น ถ้ามีนํา้คนอยู่ได้ ถ้าไม่มนีํา้

คนอยู่ไม่ได้ ไม่มไีฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้า

ไม่มไีฟฟ้าไม่มนีํา้คนอยู่ไม่ได้...”



– เขื่อนเกบ็กกันํา้: เขื่อนป่าสกัชลสทิธิ์ 

     เขื่อนคลองท่าด่าน ฯลฯ

– อ่างเกบ็นํา้

– ฝายทดนํา้

– ฝายชะลอความชุ่มชืน้ 

– ประตรูะบายนํา้: ลุ่มนํา้กํ่า

     ลุ่มนํา้ปากพนัง

– อุโมงค์ผันนํา้

การชลประทานแก้ภัยแล้ง และนํา้ท่วมการชลประทานแก้ภัยแล้ง และนํา้ท่วมการชลประทานแก้ภัยแล้ง และนํา้ท่วมการชลประทานแก้ภัยแล้ง และนํา้ท่วม



                                     มาประยุกต์ใช้กับธรรมชาติ

                               - ก่อกวน  - เลีย้งให้อ้วน  - โจมตี

        เกษตรและประชาชนไม่ต้องขาดแคลนนํา้ใช้

ฝนหลวงพระราชทาน ฝนหลวงพระราชทาน ((ฝนเทียมฝนเทียม))ฝนหลวงพระราชทาน ฝนหลวงพระราชทาน ((ฝนเทียมฝนเทียม))



เมื่อวันที่ 17 มนีาคม พ.ศ.2528

 ณ พระตาํหนักสวนจิตรลดารโหฐาน

“...เรื่องฝนเทียมนีเ้ ริ่มตัง้แต่ พ.ศ.2498 แต่ยังไม่ได้ทํา

อะไรมากมาย เพราะว่าไปภาคอีสานตอนนัน้หน้าแล้งเดือน

พฤศจิกายน ที่ไปมีเมฆมากอีสานก็แล้ง ก็เลยมีความคิด 2 

อย่าง ต้องทาํ check dam ... ตอนนัน้เกิดความคิดจากนครพนม 

ผ่านสกลนครข้ามไปกาฬสินธุ์ ลงไปสหัสขันธ์ที่ เดี๋ยวนีเ้ป็น

อําเภอ สมเดจ็...ไปจอดที่นั่นไปเยี่ยมราษฎรมันแล้งมีฝุ่ น...”

“...แต่มาเงยดทู้องฟ้า มีเมฆ ทาํไมมีเมฆอย่างนีท้าํไมจะ

ดงึเมฆนี่ให้ลงมาได้ ก็เคยได้ยนิเรื่องทาํฝนก็มาปรารภกับคุณ

เทพฤทธิ์ ฝนทาํได้มีหนังสือ เคยอ่านหนังสือทาํได้...” 



            โครงการ “แก้มลิง”
• ระบายนํา้ออกจากพืน้ที่ลุ่มนํา้เจ้าพระยาตอนบน

ให้ไหลไปตามคลองต่าง ๆ

• นํา้จะไหลไปรวมกันยังคลองพักนํา้ขนาดใหญ่

บริเวณชายทะเล

• เมื่อนํา้ทะเลลด คลองพักนํา้จะเปิดประตูระบาย

นํา้ออกมา

• เมื่อนํา้ทะเลขึน้ คลองพักนํา้จะปิดประตูนํา้ เพื่อ

ไม่ให้นํา้ไหลย้อนกลับมาท่วมกรุงเทพ ฯ

การแก้ไขปัญหานํา้ท่วมกรุงเทพมหานครการแก้ไขปัญหานํา้ท่วมกรุงเทพมหานครการแก้ไขปัญหานํา้ท่วมกรุงเทพมหานครการแก้ไขปัญหานํา้ท่วมกรุงเทพมหานคร



   หลักการ “นํา้ดีไล่นํา้เสยี”

• ใช้หลักการตามธรรมชาติ

แห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow)

• ทําให้นํา้เสียเจือจางด้วยนํา้ดี (Dilution)

    ผักตบชวา เครื่องกรองนํา้ธรรมชาติ 

   ใช้อธรรมปราบอธรรม

• ใช้ผักตบชวาดูดซับสารพิษ

และโลหะหนักในนํา้เน่าเสีย

การแก้ไขปัญหานํา้เสียการแก้ไขปัญหานํา้เสียการแก้ไขปัญหานํา้เสียการแก้ไขปัญหานํา้เสีย

เครื่องกลเติมอากาศ เครื่องกลเติมอากาศ ““กังหันนํ้าชัยพัฒนากังหันนํ้าชัยพัฒนา””

ทําให้อากาศสามารถละลายลงไปในนํา้ เร่งการ

เพาะตัวและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ

แบคทีเรียจนมีจํานวนมากพอที่จะทําลายสิ่ง

สกปรกในนํา้ให้หมดไปโดยเร็ว



การพัฒนาพลังงานการพัฒนาพลังงานการพัฒนาพลังงานการพัฒนาพลังงาน

• แก๊สชีวภาพ

– จากมูลโค และมูลสุกร

• เชือ้เพลิงสีเขียว

– จากวัสดุการเกษตร เช่น ผักตบชวา

• แก๊สโซฮอล์

– ผลติเอทธลิแอลกอฮอล์จากอ้อย 

    และนํามาผสมกบันํา้มันเบนซิน

    ในอตัราส่วน 1 ต่อ 4



ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม
ฝันร้าย

     ฝันว่ากรุงเทพฯ เป็นไดโนเสาร์ ซึ่ งตามทฤษฎีกล่าวว่า 

ไดโนเสาร์ตายเพราะลูกอุกาบาศตกลงมา แต่ทฤษฎีที่คิดนัน้

คิดว่าที่ไดโนเสาร์ตาย เพราะมันกินต้นไม้จนหมด จนทําให้

สภาพแวดล้อมเป็นพิษ  ไม่มีออกซิเจนและไม่มีอาหาร 

ไดโนเสาร์จึง “อัดใจตายและสูญพันธุ์” สภาพแวดล้อมเป็น

พิษเช่นนี ้เป็นภยัต่อมนุษยชาติ
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดสกลนคร  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2532



โลกร้อน
แนวพระราชดําริในการแก้ปัญหานี ้ทรงมีแนวทางที่จะใช้วธิีทางธรรมชาติ 

เข้าแก้ไปธรรมชาติด้วยกันเอง โดยมีพระราชดําริให้ นักวิชาการ หรือศูนย์
การศกึษาฯ ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยหาปริมาณของออกซิเจนที่ต้นไม้ผลิต
ออกมาและศึกษาว่าพืชชนิดใด จะสามารถผลิตออกซิเจนได้มากกว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ หรืออีกวธิีหนึ่งกค็ือ การศกึษาหาปริมาณคาร์บอนในพืช
ต่ า ง  ๆ  เ นื่ อ ง จ าก พืช ที่ เ ก็บ ค า ร์ บอ นไ ว้ นั ้น  ส่ ว น ให ญ่จ ะม าจ า ก
คา ร์ บอน ไดอ อกไ ซ ด์  เ มื่ อ เ ป็ นดั ง นี ้ก็จ ะส ามา รถกํ า หนดจํ า นวน
คาร์บอนไดออกไซด์  ที่พืชดูดซับเข้าไป  และจํานวนออกซิเจนที่พืชคาย
ออกมา และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันก็จะสามารถทราบได้ว่าพืชชนิดใด
สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่า หรือสามารถคายออกซิเจนได้
มากที่สุด กจ็ะส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ชนิดนัน้ให้มาก ๆ เพราะนอกจาก
จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศแล้ว ยังเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ด้วย ซึ่งจะเป็นการบรรเทาปัญหา กรีนเฮ้าส์เอฟเฟ็ค ได้วธิีหนึ่ง

ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพานฯ จังหวดัสกลนคร  เดือนพฤศจิกายน 2532 



ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ::  
แม่แบบการพัฒนาแบบบูรณาการแม่แบบการพัฒนาแบบบูรณาการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ::  
แม่แบบการพัฒนาแบบบูรณาการแม่แบบการพัฒนาแบบบูรณาการ



จากแนวพระราชดาํริ  สู่หลักการ : ศูนย์ศึกษาฯ
1.1. พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต คาํนึงถึงภูมิประเทศและภูมิสังคม  พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต คาํนึงถึงภูมิประเทศและภูมิสังคม  ::

“...ศนูย์ศกึษาฯ นีเ้ป็นคล้ายๆ พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่ใครๆ 

จะมาดูว่าทาํอะไรกนั...”

2. ตัวอย่างความสาํเร็จของการศกึษา ค้นคว้า และพัฒนา  ตัวอย่างความสาํเร็จของการศกึษา ค้นคว้า และพัฒนา  :: “...เป็น

ศนูย์ฯ หรือเป็นที่แห่งหนึ่งที่รวมการศึกษา เพื่อดูว่า ทาํอย่างไรจะ

พัฒนาได้ผล...”

จากแนวพระราชดาํริ  สู่หลักการ : ศูนย์ศึกษาฯ
1.1. พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต คาํนึงถึงภูมิประเทศและภูมิสังคม  พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต คาํนึงถึงภูมิประเทศและภูมิสังคม  ::

“...ศนูย์ศกึษาฯ นีเ้ป็นคล้ายๆ พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ที่ใครๆ 

จะมาดูว่าทาํอะไรกนั...”

2. ตัวอย่างความสาํเร็จของการศกึษา ค้นคว้า และพัฒนา  ตัวอย่างความสาํเร็จของการศกึษา ค้นคว้า และพัฒนา  :: “...เป็น

ศนูย์ฯ หรือเป็นที่แห่งหนึ่งที่รวมการศึกษา เพื่อดูว่า ทาํอย่างไรจะ

พัฒนาได้ผล...”



3. ระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Services)  :(One Stop Services)  : “...ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นศูนย์ที่รวบรวมกําลังทั ้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม
กองทั ้งในด้านเกษตร หรือในด้านสังคม  ทั ้งในด้านหางานการส่งเสริม
การศึกษามาอยู่ด้วยกัน กห็มายความว่าประชาชนซึ่งจะต้องการทั ้งหลายก็
สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนกม็าอยู่
พร้อมกันใน ที่เดียวกัน ซึ่ งเ ป็นสองด้าน  ก็หมายความถึงว่า ที่สํา คัญ
ปลายทาง คือประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่
จะให้ประโยชน์...”

4. รูปแบบใหม่ของการบริหารจดัการรูปแบบใหม่ของการบริหารจดัการ :: “...กรมกองต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ชีวิตประชาชนทุกด้านของการพัฒนาสามารถแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ ปรองดองกนั ประสานงานกนั...”

5.5. ทรงคดัเลอืกพืน้ที่จดัตัง้ศนูย์ฯ เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคทรงคดัเลอืกพืน้ที่จดัตัง้ศนูย์ฯ เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค 
กระจายอยู่ทั่วประเทศเปรียบเสมือนพืน้ที่ส่วนย่อ ที่สอดคล้องและ
เป็นตัวอย่างที่เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติได้



ตัวอย่างของความสําเร็จตัวอย่างของความสําเร็จตัวอย่างของความสําเร็จตัวอย่างของความสําเร็จ

ภาคเหนือภาคเหนือ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
--    การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

--    ฝายต้นนํ้าลําธารฝายต้นนํ้าลําธาร



เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

• เก็บกักนํา้ได้ 263 

ล้านลูกบาศก์เมตร

• พืน้ที่รับประโยชน์ 

175,000 ไร่

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

• เก็บกักนํา้ได้ 263 

ล้านลูกบาศก์เมตร

• พืน้ที่รับประโยชน์ 

175,000 ไร่



โครงการพัฒนาพืน้ที่

ลุ่มนํา้แม่อาว จ.ลาํพูน

• จัดหานํา้เพื่อการเกษตร 

63,880 ไร่

• ฟื้นฟูสภาพป่า 74,000 ไร่

• พัฒนาอาชีพ 28 หมู่บ้าน 

ประชาชน 7,855 ครัวเรือน

  และจัดที่ทํากิน 27,310 ไร่

โครงการพัฒนาพืน้ที่

ลุ่มนํา้แม่อาว จ.ลาํพูน

• จัดหานํา้เพื่อการเกษตร 

63,880 ไร่

• ฟื้นฟูสภาพป่า 74,000 ไร่

• พัฒนาอาชีพ 28 หมู่บ้าน 

ประชาชน 7,855 ครัวเรือน

  และจัดที่ทํากิน 27,310 ไร่



โครงการหมู่บ้านยามชายแดน 

จ.แม่ฮ่องสอน

• สร้างความมั่นคงแก่พืน้ที่ตามแนวชายแดน

  ที่มีความอ่อนไหว เสี่ยงต่อภัยคุกคามความมั่นคง

  ของประเทศ

โครงการหมู่บ้านยามชายแดน 

จ.แม่ฮ่องสอน

• สร้างความมั่นคงแก่พืน้ที่ตามแนวชายแดน

  ที่มีความอ่อนไหว เสี่ยงต่อภัยคุกคามความมั่นคง

  ของประเทศ



• อ่างขนาดเล็ก 

  ความจุ 700,000 ลูกบาศก์เมตร

  พืน้ที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่

• มีการบริหารจัดการนํา้ที่ประสบ

  ความสําเร็จด้วยความเข้มแข็ง

  ของกลุ่มผู้ใช้นํา้

อ่างเก็บนํา้ห้วยไฟ จ.พะเยาอ่างเก็บนํา้ห้วยไฟ จ.พะเยา



สถานีพฒันาเกษตรที่สูง

• ภาคเหนือมีทัง้สิน้

  17 แห่ง

• พัฒนาคุณภาพชีวิต

  ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

  ทรัพยากรธรรมชาติ

สถานีพฒันาเกษตรที่สูง

• ภาคเหนือมีทัง้สิน้

  17 แห่ง

• พัฒนาคุณภาพชีวิต

  ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

  ทรัพยากรธรรมชาติ



ฟาร์มตัวอย่าง

• ภาคเหนือมีทัง้สิน้ 3 แห่ง

• เป็นแหล่งสร้างอาชีพ  

และเรียนรู้การเกษตรกรรม

ฟาร์มตัวอย่าง

• ภาคเหนือมีทัง้สิน้ 3 แห่ง

• เป็นแหล่งสร้างอาชีพ  

และเรียนรู้การเกษตรกรรม



พระองค์ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง

แผนที่ลายพระหัตถ์ ฝายแม่ข่าหลวงแผนที่ลายพระหัตถ์ ฝายแม่ข่าหลวง



ทรงห่วงใยประชาชนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํา้ทรงห่วงใยประชาชนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํา้

อ่างเก็บนํา้ห้วยหวด 

จ.สกลนคร

“มีปริมาณนํา้กักเก็บไว้มาก 

แต่การใช้นํา้มีน้อยมาก”

อ่างเก็บนํา้ห้วยหวด 

จ.สกลนคร

“มีปริมาณนํา้กักเก็บไว้มาก 

แต่การใช้นํา้มีน้อยมาก”



““พอเพยีงพอเพยีง” ” ให้ ให้ ““พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัว” ” มี มี ““ความสุขความสุข””““พอเพยีงพอเพยีง” ” ให้ ให้ ““พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัว” ” มี มี ““ความสุขความสุข””
          เมื่อมีผู้กราบบังคมทลูถามว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม       เมื่อมีผู้กราบบังคมทลูถามว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม       

พระชนมพรรษา พระชนมพรรษา 8080  พรรษา มีพระราชประสงค์สิ่งใดที่จะให้คนพรรษา มีพระราชประสงค์สิ่งใดที่จะให้คน

ไทย ร่ วมกันทูล เก ล้าฯ  ถวายใ ห้พระอง ค์ มีความสุข  ไ ด้ไทย ร่ วมกันทูล เก ล้าฯ  ถวายใ ห้พระอง ค์ มีความสุข  ไ ด้

พระราชทานพระราชดํารัสว่าพระราชทานพระราชดํารัสว่า

“ “ ......ความสขุ คือ พอเพียง นัน่เอง เพราะว่าถ้าคนเขาพอเพียง ความสขุ คือ พอเพียง นัน่เอง เพราะว่าถ้าคนเขาพอเพียง 
คนเขามีความสขุ เราก็มีความสขุ ถ้าคนที่อยากได้โน่น ได้นี่คนเขามีความสขุ เราก็มีความสขุ ถ้าคนที่อยากได้โน่น ได้นี่
มาก เราเห็นแล้วมันไม่พอเพียง เราไม่มีความสขุ ความสขุมาก เราเห็นแล้วมันไม่พอเพียง เราไม่มีความสขุ ความสขุ
ของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพียงของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพียง......””

“ “ ......ความสขุ คือ พอเพียง นัน่เอง เพราะว่าถ้าคนเขาพอเพียง ความสขุ คือ พอเพียง นัน่เอง เพราะว่าถ้าคนเขาพอเพียง 
คนเขามีความสขุ เราก็มีความสขุ ถ้าคนที่อยากได้โน่น ได้นี่คนเขามีความสขุ เราก็มีความสขุ ถ้าคนที่อยากได้โน่น ได้นี่
มาก เราเห็นแล้วมันไม่พอเพียง เราไม่มีความสขุ ความสขุมาก เราเห็นแล้วมันไม่พอเพียง เราไม่มีความสขุ ความสขุ
ของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพียงของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพียง......””

พระราชดํารัสกบัคณะเอกอคัรราชทตูและกงสลุใหญ่ไทย พระราชดํารัสกบัคณะเอกอคัรราชทตูและกงสลุใหญ่ไทย 

รวมทัง้ผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวนัที่ รวมทัง้ผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวนัที่ 2929  สิงหาคม สิงหาคม 25502550  

ณ ศาลาดุสิดาลยั  พระตําหนกัจิตรลดารโหฐานณ ศาลาดุสิดาลยั  พระตําหนกัจิตรลดารโหฐาน



โครงการพระราชดาํริ แตะต้องได้โครงการพระราชดาํริ แตะต้องได้

      ““......มีคนบอกว่าโครงการพระราชดําริ  แตะต้องไม่ได้มีคนบอกว่าโครงการพระราชดําริ  แตะต้องไม่ได้

ข้อนีเ้ป็นความคิดที่ผิดข้อนีเ้ป็นความคิดที่ผิด

หรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนักหรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก

เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะต้องไม่ได้ เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะต้องไม่ได้ 

เมืองไทยไม่เจริญเมืองไทยไม่เจริญ......””

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 
ณ ศาลาดุสิดาลัย  พระตาํหนักจติรลดารโหฐาน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 
ณ ศาลาดุสิดาลัย  พระตาํหนักจติรลดารโหฐาน



มูลนิธิชัยพัฒนา : ชัยชนะแห่งการพัฒนามูลนิธิชัยพัฒนา : ชัยชนะแห่งการพัฒนา

ก่อตัง้เมื่อ พ.ศ.2531



        เป็นทนุทางสังคมของประเทศซึ่งจะต้องรู้จักใช้ เพราะ

มีผลสําคัญต่อพืน้ฐานและทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็น

ทศิทางที่ใช้หลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ประเทศ นั่นคือการเน้นการพึ่งตนเอง ต้องการลดความ

อยากมาสู่ในระดบัที่พึ่งตนเองได้ ตรงนัน้เรียกว่าพอดี เป็น

ความแข็งแรงเพราะไม่ต้องพึ่งผู้ อื่น และจะเริ่มรู้สึกว่ามีเหลือ 

คือเหลือเวลา เหลือความรู้ เหลือปัญญา เหลือความเมตตา 

เหลือความเอือ้เฟื้อ เหลือทุน เมื่อพบว่าเหลือ ก็จะเริ่มมี

ความสามารถในการให้ และเมื่ อสามารถให้ได้ก็จะพบ

ความสุข

สรุปเศรษฐกิจพอเพียงสรุปเศรษฐกิจพอเพียง



suwat@suwat@mail.mail.rdpb.go.thrdpb.go.thsuwat@suwat@mail.mail.rdpb.go.thrdpb.go.th

www.rdpb.go.thwww.rdpb.go.th



การสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศของสํานักงาน กปร.

• www. Rdpb.go.th
• Email : rdpbict.g@rdpb.mail.go.th
• สายด่วนเศรษฐกิจพอเพียง 1250

• โทรศัพท์ 02-280-6193-99


