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พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
หลักการทรงงานพัฒนาประเทศของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธาน 
ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทีมงานจัดทำหนังสือฯ อันประกอบด้วย นายอาคม   
เติมพิทยาไพสิฐ  นางเพ็ญจา  อ่อนชิต  นายปรเมธี  วิมลศิริ  นายสุทิน  ลี้ปิยะชาติ   
นางสาวกญัญารกัษ ์ ศรทีองรุง่  และนางจนัทรท์พิย ์ ปาละนนัทน ์เขา้เฝา้ทลูละอองพระบาท  
เพื่อขอพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการ 
พัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประสบการณ์ที่โดยเสด็จ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อาคารชัยพัฒนา  
สวนจิตรลดา

 สำนักงานฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับ 
พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวอันทรงคุณค่ายิ่ง เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ได้ซาบซึ้ง 
ในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และดำเนนิตามรอยพระยคุลบาท 
โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักการ 
ทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขอน้อมอัญเชิญมาดังนี้

 ทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยใช้องค์ความรู้   

 เรื่องหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมีพระราชดำรัสที่เผยแพร่เป็นที่รู้ทั่วไป หลักกว้างๆ ของพระองค์คือ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตร 
ว่ามีสิ่งอะไรที่ควรปรับปรุงได้ดีกว่านี้ ทำประโยชน์ให้เจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นกว่านี้ หรือประชาชน 
ยังมีปัญหาความทุกข์ในพื้นที่แบบนี้ จะทำอย่างไร โดยพระองค์จะทรงใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือ 
หากยงัทรงไมม่คีวามรูใ้นสิง่ทีค่ดิวา่สำคญั พระองคจ์ะทรงหาความรู้ โดยทรงศกึษาและสนทนากบัผูรู้ต้า่งๆ  
แล้วนำมาประยุกต์ปรับปรุง ด้วยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน พระองค์เอง 
จะทรงลำบากเดือดร้อนอย่างไร ก็ทรงไม่สนพระทัย ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้วก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะทำ  
หากว่ามีปัญหาหรือใครว่ามา ก็ทรงต้องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาก็หลีกเลี่ยงไป 
ต้องอดทน ตั้งใจ ระมัดระวัง และรอบคอบ 
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว 
ทรงสั่งสมความรู้พื้นฐาน โดยทรงเรียนรู้จาก 
การคยุกบัเจา้หนา้ทีท่ีถ่วายรายงานในเรือ่งตา่งๆ  
จากนั้นทรงค่อยๆ สร้างองค์ความรู้ของ 
พระองค์เอง หลังจากทรงทำนานๆ ก็ทรง 
มีประสบการณ์จนทรงประเมินราคาโครงการ 
ได้เลย

 ทรงใช้ความรู้อย่างบูรณาการ... มิได้ทรงตั้งทฤษฎีไว้ก่อน

 นอกจากนี้ทรงนำความรู้ และ 
วชิาการตา่งๆ มาใชร้ว่มกนั หรอืทีส่มยันีเ้รยีกวา่  
“บูรณาการ” ไม่ทิ้งแง่ใดแง่หนึ่ง อย่างเช่น  
เรื่องอย่างนี้ในแนววิศวกรรมศาสตร์ทำได้ แต่ว่า 
อาจจะไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ 
เหมาะสมดใีนเชงิเศรษฐศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์ 
แต่ไมเ่หมาะสมกบัความสขุหรอืความเจรญิกา้วหนา้ 
ของประชาชน ก็ไม่ได้ 

 เมือ่พระองคเ์สดจ็ฯ ไปพบประชาชน 
ที่ทุกข์ยาก ทรงช่วยได้ก็จะช่วยทันที พระองค์ 
ไม่ได้ตั้งทฤษฎีไว้ก่อน แล้วทรงทำตามทฤษฎี  
อยา่งทฤษฎใีหม ่หรอืทฤษฎอีืน่ๆ พระองคท์รงเหน็ 
อะไรที่กระทบ หรือเห็นว่ามีปัญหา ก็ทรงหาทาง 
แก้ไข และเมื่อทำไปมากๆ ก็ออกมาเป็นทฤษฎ ี 
ฉนัเหน็วา่ พระองคไ์มไ่ดต้ัง้ทฤษฎโีดยทีค่ดิตามปรชัญาและทฤษฎมีากอ่น แลว้หาตวัอยา่งเขา้ไปปฏบิตัติาม  
แตม่คีวามรูส้กึวา่พระองคท์รงมตีวัอยา่งมากมายจากการเสดจ็ฯ ไปยงัทีต่า่งๆ เพือ่ทอดพระเนตรสภาพปญัหา 
ที่แท้จริง

 ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงเรื่อง 
สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนา 
มีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพ 
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ในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับ
มนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ

 การทำงานพฒันาไมไ่ดเ้ปน็เรือ่งการเสยีสละ 
เพียงอย่างเดียว เป็นการทำเพื่อตนเองด้วย เพราะ 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเราอยู่อย่าง 
สุขสบาย ในขณะที่คนอื่นทุกข์ยาก เราย่อมอยู่ไม่ได้  
นักพัฒนาควรมีจิตสาธารณะ รักที่จะช่วยเหลือให้ 
ผู้อื่นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอน 
อยู่เสมอว่า งานพัฒนานั้นต้องเป็นที่ต้องการของ 
บคุคลเปา้หมาย และผูร้ว่มงานตอ้งพอใจ งานพัฒนา 

เป็นงานยากและกินเวลานาน ผู้ที่ทำงานพัฒนาหรือที่เรียกว่า “นักพัฒนา” จึงต้องเป็นผู้ที่อดทน เชื่อมั่น 
ในคุณความดีมีใจเมตตากรุณา อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ต้องมีความรู้ 
กว้างขวาง เพราะงานพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ มาก ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจ และยอมรับ 
นับถือผู้อื่น เพราะเป็นงานที่ไม่มีทางทำสำเร็จได้โดยลำพัง 

 นอกจากนี้  นักพัฒนาต้องเป็น 
คนซื่อสัตย์สุจริต ถ้าคอร์รัปชั่นหรือโกงเสียเอง 
แล้วก็จะเป็นที่ เกลียดชัง ผู้อื่นไม่ไว้ใจ หรือ 
ไมเ่ปน็ตวัอยา่งทีด่ ีเมือ่พฒันาสำเรจ็ มคีวามเจรญิ 
รุง่เรอืง กจ็ะเกดิความสขุถว้นทัว่ทัง้บคุคลเปา้หมาย 
และนักพัฒนาเอง

 ด้วยวิธีเช่นนี้ และด้วยความตั้งใจ 
จะทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นตัวเองจะลำบาก 
เดอืดรอ้น ไมส่นใจ หรอืหากเหน็วา่ดแีลว้ กต็อ้ง 
มีความตั้งใจ เข้มแข็ง และอดทนพอที่จะทำ 
ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ
 
 “ระเบิดจากข้างใน” พัฒนาให้ชาวบ้านเข้มแข็งก่อน  

 การพัฒนาราษฎรในพื้นที่จะทรงมีวิธีของพระองค์ คือการเสด็จฯ ไปในป่า บนเขา ตอนแรก 
จะเสด็จฯ แบบยังไม่ได้มีการตัดถนนเข้าไป พระองค์ต้องเสด็จฯ เข้าไปอย่างลำบาก เพราะว่าพระองค์ 
ไม่ต้องการจะให้คนอื่นมาเอาเปรียบคนข้างใน ในขณะที่เขายังไม่เข้มแข็งพอ พอพัฒนาให้เขา 
เข้มแข็งแล้ว เขาจะออกมาเอง คือ “ระเบิดจากข้างใน” 



30

 แต่ เดี๋ ยวนี้ เวลา เขาทำการพัฒนา เขาจะ 
ตอ้งการถนนกอ่น และคดิวา่จะไดผ้ลในทีส่ดุ ซึง่ไมใ่ชเ่ฉพาะ 
ทีเ่มอืงไทย ทีเ่มอืงจนีกเ็ชน่กนั และจากเอกสารของเอดบี ี 
หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็ใช้ถนนเป็นตัวชี้วัด 
การพัฒนา

 อย่ าง ไรก็ตาม สมัยนี้ การพัฒนาจะเป็น 
อีกแบบ จะให้คงแบบเดิมไว้คงไม่ได้ เราก็ต้องปรับปรุง  
เชน่ มอีาจารยม์าปรกึษาฉนัวา่ ตอนนีผ้ลผลติในพืน้ทีม่มีาก  
แล้วจะตั้งโรงงานในพื้นที่ก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้ โรงงาน 
ทีเ่ราตัง้อยูเ่ดมินีด่แีลว้ ฉนักำลงัพยายามจดัการทำถนนดีๆ   
ให้ไปถึงไร่ เพื่อนำพืชผลออกมา และต่อไปก็ต้องจัดหา 
รถ ๑๐ ล้อ สำหรับบรรทุกพืชผล เพื่อขนส่งไปโรงงาน  

และต้องเป็นรถ ๑๐ ล้อที่แล่นได้ปลอดภัย ไม่ใช่จะยึดแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ให้ 
สร้างถนนเข้าไป ต้องดูตามเหตุผล พระองค์ทรงไม่ว่า หากมีเหตุผลและความจำเป็น 

 ทรงเป็นต้นแบบ “ประชาพิจารณ์”

 ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงงาน 
ตามทีต่า่งๆ จะทอดพระเนตรจากแผนที ่
ทางอากาศก่อนว่าควรจะเสด็จฯ ที่ไหน  
หรือจะทรงแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างไร  
เช่น สามารถนำน้ำจากตรงนี้ไปเลี้ยง 
นาตรงโน้น ได้ประโยชน์และจะต้อง 
มี ร า ย จ่ า ย จ า กก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ห รื อ 
ดำเนินงานเท่าไหร่ จะได้ผลกลับคืน 
ภายในกี่ปี และที่สำคัญต้องไปคุยกับ 
ชาวบ้านก่อนว่า เขาต้องการไหม  
ถ้าเขายังไม่ต้องการ ยังไม่สบายใจ 
ที่จะทำ เราก็ไปทำที่อื่นก่อน นั่นคือ 
ทรงทำประชาพจิารณด์ว้ยพระองคเ์อง  
ทรงทำตรงนั้นเลย 

 บางครัง้มคีนกราบบงัคมทลูหรอืถวายความเหน็ บางทกีด็ ีบางทกีแ็ย ่คอืประโยชนเ์ขา้ทีต่วัเขา 
คนเดยีว คนอืน่ไมไ่ด ้พระองคก์ท็รงทำตามเขาไมไ่ด ้เพราะถา้ทรงทำ เขาสบายคนเดยีว เพือ่นบา้นไมส่บาย  
ก็ต้องดูด้วย ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบ
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 ทรงมุ่งพัฒนาทั้งคนและพื้นที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเรื่องต้องพัฒนาทั้งคนและพื้นที่ โดยจะ 
ทรงพยายามให้ทั้งคนและพื้นที่ได้รับการพัฒนา พระองค์ตรัสว่า ถ้าพื้นที่ดี คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือ 
คนเหลา่นัน้ทีเ่คยลำบาก ขณะเดยีวกนั จะตอ้งพฒันาคนในพืน้ทีใ่หด้ขีึน้ดว้ย หากเปน็เชน่นี ้รุน่ลกูรุน่หลาน 
ก็จะมีการศึกษาดีและมีอาชีพที่มั่นคง  

 พระองคท์รงไมเ่หน็ดว้ยกบัการพฒันาโดยใหค้นยากจนออกไปจากพืน้ที ่และนำคนทีพ่ฒันาแลว้ 
เข้าไปอยู่ในพื้นที่แทน เพราะทรงเห็นว่า หากใช้วิธีนี้คนจนที่ลำบากจะไม่ได้รับการพัฒนา  

 ทรงบริหารความเสี่ยง... ทดลองจนได้ผลดีก่อนพระราชทานแก่ราษฎร

 ส่วนใหญ่เมื่อเขาเห็นทรง 
ปฏิบัติหรือทดลองแล้วได้ผล เขาก็นำไป 
ปฏิบัติ แต่บางครั้งก็มีเสียงบ่นเหมือนกัน
ว่า พระองค์ทรงทดลองอยู่นั่นเอง ทำไม 
ไม่เอาจริงเสียที จริงๆ แล้วพระองค์ตรัส 
เสมอว่า ถ้ายังไม่ดีจริง ไม่ให้ประชาชน 
นำไปทำแล้วต้องรับผลแห่งความ 
ผิดพลาดหรือรับกรรม เช่น เรานำผลไม้ 
แบบใหม่มาปลูกจะขึ้นหรือเปล่า จะดี 
หรอืเปลา่กไ็มรู่ ้เราตอ้งเปน็คนรบัผดิชอบ 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเสียก่อน แต่ถ้าไม่ลองของใหม่เลย ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน พระองค์จะทรงทำ 
โดยตอ้งทดลองจนแนใ่จวา่ทำไดแ้ลว้จงึใหเ้ขาทำ เปน็การ “บรหิารความเสีย่ง” ไมใ่หเ้ขาเสีย่ง คนทีไ่มม่ ี
แล้วยังมาเสี่ยงต้องรับเคราะห์กรรมอีก พระองค์จะไม่ทรงทำ 

 อย่างตอนเสด็จฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๕๐ กว่าปีมาแล้ว พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน 
ไปเรือ่ยๆ ไปเจอบา้นชาวเขาหลายเผา่ ทอดพระเนตรเหน็เขาปลกูฝิน่ ซึง่ไมไ่ดท้ำใหเ้ขารำ่รวย ซำ้ยงัทำใหส้ขุภาพ 
เสือ่มโทรม เพราะวา่สบูเองบา้งและขายราคาถกูใหพ้อ่คา้คนกลาง พวกคา้ฝิน่เถือ่น สมยักอ่นนัน้ประเทศอืน่ๆ  
เขาปราบฝิ่น โดยการเข้าไปเผาไร่ฝิ่น แต่พระองค์ตรัสเสมอว่า ถ้าเรายังไม่สามารถช่วยเหลือใครให้มี 
ความกนิดอียูด่ขีึน้ เราจะไปทำลายวถิชีวีติเกา่เขาไมไ่ด ้และการทีจ่ะชว่ยเขา ตอ้งทดลองทำใหแ้นใ่จกอ่น 
ว่าดีแล้วจึงค่อยให้เขาทำ โดยพระองค์จะทรงทดลองปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ เมื่อได้ผลแล้วจึงนำ 
ไปให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น คือทรงค่อยๆ ทำ 

 แล้วก็มีมิตรประเทศต่างๆ นำพืชผลมาให้ลองปลูกแทนฝิ่น จนโครงการควบคุมยาเสพติด 
ของสหประชาชาตเิขาถามวา่ ทีเ่มอืงไทยใครเปน็คนทำเรือ่งนี ้สมยันัน้ยงัไมม่ใีครทำ มแีตพ่ระองคท์รงทำอยู่ 
เขาอาสาว่าจะมาช่วย แต่งานทั้งหมดพวกเราคนไทยทำกันเองได้ รวมทั้งงานด้านวิชาการด้วย เพราะเรา 
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มีคนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาช่วย ภาคกลางมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเหนือมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ขณะนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อภายหลังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิดขึ้น จึงมาร่วมทำงาน 
ถวายด้วย

 ทรงรับฟังและหาทางแก้ปัญหา
 ให้ประชาชน 

  เวลาจะเสด็จฯ ไปไหน บางครั้ง 
คนทั้งขบวนยังไม่รู้เลยว่าจะเสด็จฯ ไปไหน  
เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ไม่ให้ 
ประชาชนต้องลำบาก อย่างฉันตามเสด็จฯ  
บางทีพระองค์ทรงแกล้ง พระราชทานแผนที ่
มาให้และตรัสว่าจะเสด็จฯ ประมาณตรงนี้ 
จะทรงขบัรถไปตามทีฉ่นับอกทาง ทรงใหเ้ปน็ 

เนวเิกเตอร ์ฉนักบ็อกเลีย้วซา้ย เลีย้วขวา ตรงหนา้ ๓ เมตร จรงิๆ ไมถ่กู พระองคก์ท็รงแกลง้ขบัตามทีฉ่นัพดู  
มีอยู่วันหนึ่งลงไปอยู่กลางนา ไม่มีคนเลยมีแต่พระรูปหนึ่งกำลังซ่อมหลังคาโบสถ์ พระหันมาเห็น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ปีนลงจากโบสถ์ แล้วไปที่หอกลอง ตีกลอง ที่บอก “หางเปียมาเลียใบตอง 
พระตีกลองตะลุ่งตุ้งแช่” ฉันก็ได้เห็นคราวนั้น 

 พระตีกลองสักพักหนึ่ง 
ประชาชนก็มาเข้าเฝ้าฯ กันมากมาย  
มาเฝ้าฯ แล้วก็เล่าถวายว่า ตรงนี้เป็น 
อยา่งไร มคีวามเดอืดรอ้นอะไร พระองค ์
ทรงรับฟัง แล้วก็ทรงช่วยแก้ปัญหา 
ตามที่เขากราบบังคมทูล พอเขามา 
กราบบังคมทูล พระองค์ก็เสด็จฯ ไป 
ทอดพระเนตรทันทีแล้วก็ทรงถามและ 
คุยกันว่า ตกลงเราจะทำอย่างไรกันดี 
ทีจ่ะแกป้ญัหานัน้ๆ  เชน่ ปญัหาการแบง่นำ้ 
ที่แช่ปอ สมัยนี้เราไม่เห็นแล้วนะปอ  
เขาจะแช่ปอ พอแช่ไปน้ำก็จะเน่า น้ำนั้นจะเอาไปใช้การเกษตรก็ไม่ได้ เอาให้วัวควายหรือสัตว์อื่นกิน 
กจ็ะปว่ย คนทีท่ำปอกบัปลกูขา้วกต็กีนั พระองคจ์งึทรงใหแ้ยกนำ้ เพือ่ทำกจิกรรมขา้วและปอ อยา่งโครงการ 
ปากพนัง พระองค์ทรงแบ่งกิจกรรมเพื่อที่ว่าคนไหนจะทำกิจกรรมอะไร ตรงนี้เขตน้ำจืด ตรงนี้เขตน้ำเค็ม  
เรียกว่า “การจัดปฏิรูปที่ดินใหม่” หรือ Land Consolidation
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 พระองค์ทรงงานเพื่อให้ชีวิตของคนไทยมั่นคง     
 หลักของพระองค์คือ อยากให้คนมีความรู้ แม้แต่สารานุกรมก็เป็นหนึ่งในงานพัฒนา  
การพระราชทานทุนการศึกษา การสร้างโรงเรียนก็ทรงสร้างไว้หลายโรงเรียน งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง 
พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อน เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ที่สมัยนี้เรียกว่า Human Security ก็เป็นสิ่งที่ 
เรารูจ้กัและเคยชนิกนั ไมใ่ชว่า่พฒันาให้ประเทศไทยมคีวามมัน่คงอยา่งเดยีว แตเ่ปน็การทรงงานเพือ่ใหช้วีติ 
ของคนไทยมั่นคง มีสุขภาพดี มีความรู้ มีการศึกษาที่สามารถจะทำอะไรได้ และจะได้ฝึกหัดนักพัฒนา 
รุน่ตอ่ๆ ไป ใหม้จีติใจอยากจะทำสิง่ดีๆ  ใหแ้กป่ระเทศชาต ิและใหม้คีวามรูท้ีจ่ะทำได ้มสีปริติ มจีติอาสา 
ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ 

 เรื่องของการสอนคนอื่นให้ทำ พระองค์ทรงถือว่าสำคัญ ในส่วนของฉันทำหน้าที่เหมือนกับ 
จับเกร็ดเล็กผสมน้อย โครงการที่มีอยู่เป็นจำนวนมากก็แบ่งกันไปดูแลรับผิดชอบเป็นภาคๆ ไป เมื่อมีคน 
ขอความช่วยเหลือให้ทำอะไรในพื้นที่นั้นๆ ก็ต้องไปศึกษาก่อน เพราะบางครั้งจะมีคนที่ไม่ต้องการหรือ 
คิดคนละอย่าง

 ทรงเน้นให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

 ในการพัฒนานั้น การศกึษาเปน็ปัจจัยทีส่ำคญัที่สดุที่จะคำ้จุนให้ประเทศพัฒนาอยา่งยัง่ยืนได้  
ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา จะต้อง 
ฝกึนกัเรยีนใหม้ทีกัษะ ทัง้ในการปฏบิตั ิและมพีลงัความคดิ ใหม้รีะบบแบบวทิยาศาสตร ์และตอ้งมจีนิตนาการ  
ซึ่งจะนำให้เกิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
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 เมื่อก่อนทำโครงการต่างๆ 
กับพระองค์  ตอนหลั งก็มีทำ เอง 
ฉนัพอจะทำอะไรไดก้จ็ะทำ  แตร่ปูแบบ 
หรือสไตล์ก็จะต่างออกไป อย่างตอน 
แรกๆ พอพระองค์เสด็จฯ ไปไหน 
เห็นคนเขาอดข้าวอดปลา พระองค์ 
ทรงให้ตั้ ง  “มูลนิธิช่ วยนัก เรียน 
ที่ขาดแคลน” สมัยโน้นก็หลายสิบปี 
มาแลว้ เมือ่กอ่น ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช  

ทำ ตอนหลัง คุณหญิงอัมพร  มีศุข ซึ่งท่านก็อายุประมาณ ๙๐ กว่าปีแล้ว ก็ยังทำอยู่ และก็กำลังจะฉลอง  
๕๐ ปีของมูลนิธิฯ 

 ในระยะเริม่ตน้ ทรงใหม้ลูนธิฯิ จดัทำโครงการอาหารใหเ้ดก็นกัเรยีน รวมทัง้ทรงสอนใหน้กัเรยีน 
ปลกูผกั ปลกูไมผ้ล เพือ่ใหเ้ดก็นกัเรยีนมคีวามรูใ้นการทำการเกษตร สามารถลงมอืทำกนัเองได ้ซึง่นอกจาก 
จะไดม้ลูคา่เพิม่ทางดา้นสิง่ของแลว้ ยงัเปน็การรวมคนดว้ย พอรูว้า่เราอยากไดอ้ะไร อยากไดจ้อบไดเ้สยีม  
ชาวบ้านหรือคนขายจอบ ขายเสียม ขายอุปกรณ์ต่างๆ ก็มาช่วย เห็นเราทำเก้ๆ กังๆ ทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ 
ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ก็มาร่วมช่วย ตอนหลังใครๆ ก็เข้ามาช่วย หลายๆ คนก็ได้รับประโยชน์ 

 บางแห่งต้องนั่งมอเตอร์ไซด์ไปเป็นชั่วโมง ไปถึงที่นั่นไม่มีไฟฟ้า ก็ไปช่วย ถ้าทำไฟฟ้า 
พลงันำ้ไมไ่ดก้ใ็ชพ้ลงัแสงอาทติย ์การชว่ยเหลอืทกุอยา่งสบืเนือ่งมาจากพระองค ์ตอนนัน้พระองคเ์สดจ็ฯ  
ไปที่ไหนก็จะทรงสร้างโรงเรียน ในชนบทและชุมชนที่อยู่ในที่ห่างไกล ต้องเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ต้น เราต้อง 
สรา้งโรงเรยีนหรอืศนูยก์ารเรยีนชมุชนในหมูบ่า้น อยา่งโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน เจา้พอ่หลวงอปุถมัภ ์
ตำรวจเขาคิดแล้วมาขอพระราชทานให้ช่วยทำ พระองค์เสด็จฯ ไปที่ไหนเห็นว่ายังไม่มีโรงเรียนก็ทรงสร้าง  
อย่างเช่นโรงเรียนร่มเกล้า และอีกมากมาย ของโครงการหลวงก็มี โรงเรียนสำหรับเด็กยากจนในกรุงเทพฯ  
กม็ ีตอนนัน้ฉนัยงัเลก็จำไมค่อ่ยแมน่ จำไดว้า่พวกนสิติจฬุาฯ ชว่ยทำ แตก่อ่นเขาเรยีกวา่กองขยะถนนดนิแดง  
ทรงทำเรื่อยมาจนนำไปสู่การสร้างแฟลต

 ทรงศึกษาสภาพแวดล้อมระหว่างเสด็จฯ

 เวลาพระองคเ์สดจ็ฯ ไปไหน ระหวา่งเสดจ็ฯ จะทรงศกึษาไปดว้ย เชน่ เวลาทรงเครือ่งบนิหรอื 
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรไปตลอดว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร จะปรับปรุง 
หรือจะนำสิ่งที่ดีที่มีอยู่มาเสริมให้ได้ดีที่สุดอย่างไร ฉันก็ยังได้นำไปสอนนักเรียนด้วย

 นอกจากนี ้พระองคท์รงสอนอกีวา่ ขณะนัง่รถกส็ามารถเรยีนรูไ้ดม้าก จากการทีร่ถวิง่ขึน้ภเูขา  
หรือวิ่งอยู่บนพื้นราบ พืชพันธุ์ธรรมชาติจะเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นดิน สภาพหิน และสภาพอะไรๆ  
กเ็ปลีย่นไป เปน็พืน้ทีพ่ชืเศรษฐกจิอะไร หรอืความเปน็อยูข่องราษฎรในทีต่า่งๆ วา่เปน็อยา่งไร สามารถเรยีนรู ้
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จากธรรมชาติได้ทั้งนั้น ทอดพระเนตรเสร็จก็ทรงนำมาคิดวิเคราะห์เป็นโครงการ ไม่ใช่ว่าพระองค์ 
คิดไว้ก่อนหรอก

 ทรงทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข    
 ทีแ่กง่กระจานมชีาวกะหรา่งอาศยัอยูม่าก พระองคเ์สดจ็ฯ เขา้ไปเพือ่ทรงดแูลชาวบา้นกลุม่นีว้า่ 
ควรจะเพาะปลูกอะไร ทำอย่างไรจะมีอยู่มีกิน และสามารถที่จะนำของไปขายหรือประกอบอาชีพอื่นๆ  
จงึทรงใหค้วามรูร้วมถงึสง่เดก็ๆ แถวนัน้เรยีนหนงัสอื สง่เสรมิกจิกรรมตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยใหเ้ขามชีวีติความเปน็อยู ่
ดีขึ้น เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทรงรักษา โดยทำแบบครบวงจรในทุกๆ อย่าง พระองค์ทรงพัฒนาอย่างครบวงจร  
อะไรที่จะเสริมให้ดีขึ้นได้ทรงทำทุกอย่าง 

 งานบางอย่างอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับการพัฒนา อย่างเช่นการแก้ไขหรือป้องกันโรค  
ทูลกระหม่อมปู่ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ทรงส่งเสริมการป้องกัน 
วัณโรค สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการป้องกันอหิวาตกโรคและโรคต่างๆ รวมถึง 
ป้องกันและรักษาโปลิโอ โดยให้ทำกายภาพบำบัด เรื่องวิชาความรู้พระองค์ก็ทรงทำ หลักของพระองค์คือ  
ทรงทำทุกอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข
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 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” แหล่งศึกษาและทดลองเพื่อการเรียนรู้

 การทรงงานพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเลือกพื้นที่ 
แห่งหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่แบบเดียวกันได้ลองนำไปทำ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา  
ทดลอง และเรียนรู้ เรียกว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” โดยแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขและสภาพพื้นที่ 
แตกต่างกัน 

 นบัเปน็การศกึษารปูแบบหนึง่ คือ 
เป็นการศึกษาของคนที่อยู่ต่างหน่วยงาน 
ราชการ ต่างความรู้ ต่างความคิด มาทำงาน 
ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน จะนำความรู้ของ 
ตนเองมาทำอย่างไร ให้พื้นที่ตรงนี้เจริญ 
สามารถใช้ได้ แล้วคนรอบข้างมีความสุข 
อย่างเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
จังหวัดนราธิวาส จะแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
เรื่องดินเปรี้ยว จะทำอย่างไรจึงจะแก้ไข 
ปัญหานี้ได้ ไม่ใช่ว่ากรมชลประทานอยู่ส่วน 
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินอยู่ส่วนพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้อยู่ส่วนป่าไม้ กรมปศุสัตว์อยู่ส่วนของปศุสัตว์  
แต่จะมารวมกัน ทุกหน่วย ทุกคนนำความรู้และเทคนิคของตัวเองมาลงในโครงการเดียวกัน เป็นการ 
ศึกษาร่วมกันในรูปแบบใหม่ เสร็จแล้วราษฎรก็มาดู นักพัฒนาก็มาศึกษา เพื่อนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ 
ในที่ของตัวเอง หมู่บ้านบริวาร เขาก็จะนำไปทำ เมื่อทำได้ผล สามารถล้างหนี้สินได้ คนๆ นั้นก็จะเป็น 
วิทยากรสอนคนอื่น มีน้ำใจที่จะให้ความรู้ในการช่วยคนอื่นต่อไป บางคนเมื่อเขาปลูกได้แล้วเหลือกิน 
ใครมาขอเขาก็ให้ 

 ตอนนี้เราก็คิดที่จะทำเพิ่มเติมให้ทุกศูนย์ฯ มี เช่น โรงสี และจะให้ทุกศูนย์ฯ มีการขยายผล 
ให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น นอกเหนือจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านบริวาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงมพีระราชประสงคใ์หช้าวบา้นมาเรยีนรู ้และนำความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิๆ รวมทัง้ทรงใหม้กีารขยายผลออกไป 
เรื่อยๆ ไม่ใช่ทำแต่เฉพาะของเรา หรือหน่วยงานและวิทยากรเท่านั้น คนที่เข้ามาช่วยเหลือมีทั้งผู้นำ 
ท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน และบางครั้งก็จะมีพวกเด็กๆ มีน้ำใจที่จะมาช่วยกันทำ  
ถ่ายทอดและขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งตอนนี้ฉันก็รับเรื่องนี้มาทำ

 หัวหิน...จุดเริ่มแห่งแนวพระราชดำริ

 สมยัเดก็ๆ จำความไดพ้ระองคก์เ็สดจ็ฯ เยีย่มเยยีนชาวบา้นแลว้ พีเ่ลีย้งเลา่วา่ไปหวัหนิครัง้แรก  
ตอนนัน้ฉนัอาย ุ๒ เดอืน จากทีป่ระทบัพระราชวงัไกลกงัวล พระองคเ์สดจ็ฯ ไปเยีย่มราษฎรแถวนัน้ เนือ่งจาก 
ชาวบ้านแถบนั้นขาดแคลนน้ำ และน้ำเค็มทำอะไรไม่ค่อยได้ พระองค์จึงทรงปรับปรุงเรื่องแหล่งน้ำให้  
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โดยทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำ 
เขาเต่า เกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริขึ้น   

 จดุเริม่แนวพระราชดำร ินา่จะเปน็ 
แถวหวัหนิ เพราะแถวนัน้เปน็ทีท่ีข่าดแคลนนำ้  
จำไดว้า่พีเ่ลีย้งหรอืวา่ขา้หลวง หรอืคนทีท่ำงาน 
ในวงัทีว่นัไหนออกเวร กร็บัสนองพระราชดำร ิ
ไปเป็นอาสาสมัครออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ  
ไปช่วยสร้างถังน้ำ ไปทำถวายอย่างไม่เป็น 
ทางการ และบริจาคเงินสร้างถังน้ำตามที่ต่างๆ

 ฉันเองยังได้ใช้ เป็นแบบเรียน 
คณิตศาสตร์ตอนเด็กพอหยุดเทอม ๓ เดือน  
ทำเลขอยู่ ๒ ข้อ ข้อหนึ่ง คือถังน้ำ ๑ ใบ เดี๋ยวน้ำรั่ว เดี๋ยวเติมน้ำเข้าไป เดี๋ยวฝนตก น้ำซึม น้ำรั่วเท่าไหร่  
กว่าจะคำนวณถังนี้ได้ก็หมด ๓ เดือน กับอีกข้อหนึ่ง โจทย์มีอยู่ว่า คนๆ หนึ่ง มีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่  
ต้องทำโครงการ ไปสืบราคากะปิ น้ำปลา เสื้อผ้าที่จะต้องใช้ มีลูกเท่าไหร่ ก็ทำบัญชีตัวเลข และพยายาม 

บริหารชีวิตของคนๆ นี้ 

 สมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์จึงยังไม่มีเกมคอมพิวเตอร์ 
ก็เล่นเกมนี้ไปตลอด ๓ เดือน เหมือนบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย 
ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสว่าทุกคนควรทำบัญชีครัวเรือนได้ 

 นอกจากนี้ ทรงให้จัดตั้ง “หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร”  
โดยทรงนำวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการจัดตั้งหมู่บ้านหุบกะพง  
เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรมีราคาต่ำและไม่แน่นอน ซึ่งได้ผลด ี
และยกระดบัเปน็หมูบ่า้นสหกรณต์วัอยา่งชือ่ “ศนูยส์าธติสหกรณ ์
โครงการหุบกะพง” ซึ่งเป็นโครงการเริ่มแรกเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
สหกรณ์ และทรงส่งเสริมหัตถกรรม โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ทรงเริ่มงานส่งเสริมอาชีพตั้งแต่ตอนนั้น 

 ทรงให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาดิน

 นานมาแลว้ ขณะประทบัอยูท่ีว่งัไกลกงัวล ฉนัอยูด่ว้ย มชีาวบา้นจำไมไ่ดว้า่เปน็ชาวกระเหรีย่ง 
หรือกะหร่าง เขามาเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลว่า เขาอยากจะกราบบังคมทูลลาไปอยู่พม่า เนื่องจาก 
ทางราชการมาถางป่า ตัดต้นไม้ คือสมัยก่อนเวลาจะสร้างนิคม ตั้งเขตเกษตร ก็จะทำในสิ่งที่พระองค์ 
เรยีกวา่ “ปอกเปลอืก” ซึง่คนกะเหรีย่งหรอืกะหรา่งนี ่เขาหวงธรรมชาต ิจงึไมส่บายใจ และกราบบงัคมทลูลา 
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ไปอยู่พม่า ภายหลังพระองค์จึงมีพระราชดำรัส 
แก่ทุกคนว่า “เราต้องไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน” 
ใหห้ม่ดนิแลว้ดนิจะด ีการหม่ดนิกค็อืการปลกูตน้ไม้ 
นั่นเอง

 “หญ้าแฝก” ช่วยพัฒนาดินและผลิต
 เป็นสินค้าหัตถกรรม

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยูห่วัทรงแนะนำใหใ้ช“้หญา้แฝก” ในการพฒันาดนิ  
เพราะรากของหญ้าแฝกขึ้นหนา งอกตรง ไม่แผ่ไปไกล สามารถยึดและป้องกันดินพังทลาย รักษาน้ำและ 
ความชื้นได้เหมือนมีเขื่อนอยู่ใต้ดิน สามารถทำให้ดินที่แข็ง เช่น ดินลูกรังร่วนซุยได้ หญ้าแฝกมีหลายพันธุ์ 
ที่ใช้ได้ตามความเหมาะสม ใบของหญ้าแฝกยังสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมได้อีกด้วย  
เป็นแรงจูงใจทำให้เกษตรกรสนใจปลูกหญ้าแฝกกัน

 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยผู้ถวายฎีกา    
 งานพัฒนาคงเริ่มตั้งแต่ในวัง ใครไปเจออะไรเขาก็มากราบบังคมทูล หรือว่าพระองค์ทรงไป 
ทอดพระเนตรเอง แลว้กห็ลายๆ เรือ่งทีอ่ยูใ่นพระราชกรณยีกจิของพระองค ์เชน่ เรือ่งคดคีวามทางกฎหมาย  
ประชาชนไทยทกุคนทีค่ดถีงึทีส่ดุทีศ่าลฎกีา กม็สีทิธถิวายฎกีา พระองคก์จ็ะทรงใหค้นไปด ูโดยสบืตัง้แต ่
ศาลชั้นต้น จากสำนวนคำให้การต่างๆ จะทำให้มองเห็นเลยว่า บางคดีเกิดขึ้นเนื่องจากความยากจน  
ความทุกข์ และความเดือดร้อน นอกจากจะตัดสินไปตามคดีความ ก็ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
ช่วยเหลือให้เขาดีขึ้น ซึ่งพระองค์ทรงทำมาตลอด

 “อ่างเก็บน้ำใต้ดิน” ป้องกันน้ำท่วมและน้ำระเหย   

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็น 
ว่าน้ำเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต และเป็น 
ปัจจัยในการผลิตที่สำคัญ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ 
ก็จะสามารถแก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไปได้  

 ภาพที่คุ้นตาชาวไทยคือภาพที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ต่างๆ  
มแีผนทีท่ีท่รงตอ่เองเพือ่วางแผนสรา้งเขือ่น ฝาย ฯลฯ 
การวางแผนต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง เช่น ที่ตั้ง 

ของโครงการ ความสูงของพื้นที่ ทิศทางน้ำไหล ปริมาณน้ำ ลักษณะทางธรณีวิทยา ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี ้
สามารถบันทึกไว้ในแผนที่ได้ การสำรวจพื้นที่การออกแบบ และก่อสร้าง ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี 
หลายอย่าง
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 โครงการชลประทานในพระราชดำริที่มีลักษณะพิเศษคือ “อ่างเก็บน้ำใต้ดิน” ซึ่งอยู่ในถ้ำ 
ที่บ้านห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณนี้เป็นภูมิประเทศแบบคาร์สต์ หรือเป็นเขตหินปูน  
จะมีถ้ำเป็นจำนวนมาก พระราชดำริที่จะเก็บน้ำไว้ในถ้ำ ซึ่งมีข้อดีคือ น้ำที่เก็บไว้ ไม่ไปท่วมที่ดินของ 
เกษตรกร และน้ำจะไม่ระเหยไปมากเหมือนอยู่กลางแจ้ง ข้อที่ลำบากมากคือการสำรวจพื้นของถ้ำ 
ว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะเสริมไม่ให้รั่วได้ การสำรวจต้องใช้หลายวิธีสอบเทียบกัน เช่น การวัด 
ความต้านทานไฟฟ้า การใช้คลื่น

 ตอนไปสำรวจ ก็หลงถ้ำ จนเกือบขาดออกซิเจนกัน พอเข้าไปสำรวจแล้ว จึงได้รู้ว่าในถ้ำมักจะ 
เป็นหินปูน หินปูนพอโดนน้ำ กรดในน้ำก็จะละลายออกมา หินปูนก็จะเป็นรูพรุน จะเก็บน้ำไม่ได้ ถ้าจะให้ 
เก็บน้ำอยู่ก็ต้องเอาปูนมายาตรงนั้น 

 เขื่อนในถ้ำนี้ ต่างประเทศเขาก็ทำกัน แต่ของเขาใหญ่มาก ของเราทำโครงการเล็กๆ ก่อน  
สำหรับข้อเสียคือ ราคาค่อนข้างแพง และถ้ำซึ่งเคยใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งทางธรรมชาติ อาจจะ 
เข้าไปไม่ได้ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์

 ในด้านการป้องกันน้ำท่วม มีพระราชดำริทำ “แก้มลิง” เพื่อเก็บน้ำเมื่อมีน้ำมากไว้ใช้ 
ในฤดูแล้ง 

 ทรงคิดค้นกังหันน้ำชัยพัฒนาและฝนเทียม

 ในการพฒันาเกีย่วกบัเรือ่งนำ้นี ้ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้น  
“กังหันน้ำชัยพัฒนา” มีทั้งหมด ๗ โมเดล  
เป็นเครื่องช่วยเติมออกซิเจนในน้ำ เพื่อแก้ 
ปัญหาน้ำเน่า โดยทรงจดสิทธิบัตรเมื่อปี  
๒๕๔๕ นับเป็นเครื่องเติมอากาศเครื่องที่ ๙  
ในโลกที่จดสิทธิบัตร กังหันน้ำชัยพัฒนา 
ไดร้บัรางวลัระดบันานาชาตหิลายรางวลั และ 
ได้นำไปใช้ ไกลที่ สุ ด ในสวนสาธารณะ 
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

 พระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรที่ต้องพบปัญหาไม่มีน้ำใช้ในการบริโภคและทำการเกษ
ตรในฤดูแล้ง จึงทรงคิดค้น “ฝนเทียม” ขึ้นเมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักกันในนาม “ฝนหลวง”  
เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และเคมี จะได้ผลในบริเวณที่ยังมีความชื้นอยู่บ้าง ใช้เครื่องบิน 
พน่สารเคมทีีไ่มเ่ปน็ภยัตอ่สิง่แวดลอ้ม ในความสงูและพกิดัทีเ่หมาะสม เพือ่รวมความชืน้ใหต้กลงมาเปน็ฝน  
แตล่ะสภาพสิง่แวดลอ้ม (สภาพทางอตุนุยิม เชน่ ทศิทางลม ความเรว็ลม สภาพพืน้ที)่ ใชส้ารเคมไีมเ่หมอืนกนั  
งานที่ได้ผลคือ การทำฝนเทียมลงในอ่างเก็บน้ำ ช่วยให้ได้น้ำเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมอย่างมี 
ประสิทธิภาพ
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 การดับไฟป่าในพรุใช้วิธีทำฝนเทียมลงในคลองที่ไหลลงในพรุ ได้ผลดีกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์
ตักน้ำเทลงไปอย่างที่เคยใช้ 

 ทรงช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

 เมื่อเร็วๆ นี้ มีเพื่อนนักเรียนมา 
บอกวา่ ไมเ่หน็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ทรงช่วยอะไรคนกรุงเทพฯ เลย คือจริงๆ 
แล้วพระองค์ทรงช่วย อย่างเรื่องน้ำท่วม 
ตั้งแต่ทำเขื่อนป่าสัก น้ำก็ไม่ท่วมหนัก 
อยา่งเกา่ ทีเ่ราตอ้งปนีออกทางหนา้ตา่ง หรอื 
ปีนต้นไม้ไปทำงานแล้วใช้ไดร์โว่ก็ไม่มีแล้ว  
ตอนนั้นหลานกำลังจะเกิดแล้วฉันเป็นคน 
แต่งห้องให้เขาใหม่ สั่งทำม่าน ต้องเอาม่าน 
ใส่เรือพายมาที่สวนจิตรฯ สมัยนั้นท่วม 
ขนาดนี้ 

 ตอนน้ำท่วมกรุงเทพฯ พระองค์ก็เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรเอง รถพระที่นั่งไปเสียกลางทาง  
พระองค์ทรงขับไปถึงซอยอ่อนนุช เพื่อทอดพระเนตรน้ำ แต่กรุงเทพฯ นี่ดูลำบากเพราะมีลักษณะ 
ภูมิประเทศแบน 

 พระองค์จะเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรทั้งสถานที่จริง และ 
ใช้แผนที่ประกอบ แผนที่หมายถึง 
สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว จ ะ เ ป็ น ห นั ง สื อ  
เป็นแผนภาพ ชาร์ต หรือเป็นอะไร 
ที่มีการบันทึกไว้ ทอดพระเนตรว่า 
เขา เขี ยนไว้ ถู กหรือผิดอย่ า ง ไร  
แล้วทรงปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม 
อนันีน้บัเปน็ขอ้มลูอยา่งหนึง่เรยีกวา่  
ข้อมูลจากเอกสาร คือ Literature 
Review ทรงดูจากเอกสารที่มีอยู่ 
และทรงสำรวจเอง เมือ่ทรงสำรวจ 
เสร็จ ก็มาทรงมีพระราชดำริว่าควรจะทำอย่างไร  
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 ทรงลำบากตรากตรำเพื่อประชาชนผู้ยากไร้

 เวลาเสดจ็ฯ ไปทีไ่หน พระองคจ์ะเสดจ็ฯ พระราชดำเนนินำไปกอ่น เรากว็ิง่ คนในขบวนกว็ิง่กนั 
กระเจิง ตามเสด็จฯ ไม่ค่อยทัน พระองค์ทรงพระราชดำเนินเก่ง อาจจะเป็นเพราะทรงเติบโตในประเทศ 
สวิสเซอร์แลนด์ เพราะว่าชาวสวิสฯ เขาชอบเดินเขาเดินป่า เวลาเสด็จพระราชดำเนินก็จะทรงนำสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบางครั้งก็ต้องทรงช่วยให้เสด็จฯ ขึ้นเขา แล้วก็ทรงร้องเพลงลูกทุ่ง 
อยู่บนเขา “ตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่ๆ ...”

 เวลาตามเสด็จฯ จึงลำบาก จะวิ่งหนีเข้าร่ม หรือแอบไปกินอะไรอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าพระองค์ 
ทรงห้ามไม่ให้เรากิน ไม่ให้เราหลบแดด พระองค์ก็ทรงไม่หลบแดดไม่ได้เสวยด้วยเหมือนกัน บางครั้ง 
พระองคเ์องทรงประสงคใ์หค้นทีต่ามเสดจ็ฯ ไดร้บัประทานดว้ยซำ้ เมือ่รบัประทานเสรจ็แลว้ จะไดพ้รอ้ม 
ที่จะทำงาน แต่ส่วนใหญ่เจ้าภาพจะบอกว่า พวกนี้ไม่สุภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังไม่เสวย  
แล้วทำไมถึงกินก่อน เป็นบาปกรรม คนเขาก็คิดอย่างนั้น พระองค์เองทรงลำบากกว่าคนอื่นเสียด้วยซ้ำ  
ตากแดดก็ตากด้วยกัน เพราะฉะนั้น ฉันนี่มีวิตามินดีเยอะมากเลยกระดูกแข็งแรง
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 เวลาตามเสด็จฯ นั้น 
หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงขึ้นเขา เราก็ต้องปีนเขาด้วย  
พระองค์ทรงรับสั่งว่า การทำงาน 
พัฒนา ร่างกายเราต้องแข็งแรง  
ดังนั้นจึงต้องพัฒนาสุขภาพให้ 
แข็งแรง ฉันเคยฝึกให้แบกของเดิน 
ขึ้นเขา เพราะถ้าเกษตรกรพื้นที่สูง  
อยากให้เราเดินขึ้นไปดูไร่ของเขา 
บนภเูขา กค็วรพยายามไป เขาชีใ้ห ้
ไปดอูะไรกต็อ้งไป ถงึแมบ้นยอดเขา 
จะมีกาแฟเพียงต้นเดียวก็ต้อง 
ขึ้นไป บางครั้งปีนเขาตั้งหลายลูก 
เราก็ต้องไปเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกร และผูกมิตรด้วย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน พระองค์เสด็จฯ  
ไปทุกที่ 

 ที่ เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ใน 
หนังสือ ที่พระองค์ทรงขับรถพระที่นั่ง 
ลงไปอยู่กลางน้ำ แถวจังหวัดนราธิวาส 
พอเปิดประตูออกไปเป็นพงหนามพอดี 
นอกจากลงน้ำแล้วยังมีพงหนามอยู่ ใน 
น้ ำด้ วย  และพอ เวลา เสด็ จฯ  ไปถึ ง
ที่ ไหนก็ จะทรงมีพระราชปฏิ สั นถาร
กับทุกคน จนมีผู้ ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่า  
ถ้าขืนทรงทักคนทุกจุดอย่างนี้กว่าจะ 
ถงึวงัก ็Good Morning และไปทไีรก ็Good 
Morning ทุกที

 นอกจากนี้ ตอนเรียนหนังสือ ไม่ได้เข้าห้องเรียนเท่าคนอื่น เพราะต้องตามเสด็จฯ อยู่บ่อยๆ  
เพื่อนก็ดีมากจะอัดเทปไว้ให้ และได้นำประสบการณ์จากการตามเสด็จฯ และแนวพระราชดำริมาตอบ  
อีกทั้งยังได้ความรู้จากชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญที่ตามเสด็จฯ ที่ฉันไปผูกมิตรไว้ ก็เอาตัวรอดมาได้
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 ทรงเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์

 ที่พวกเขาเคารพพระองค์   
ไม่ใช่ว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัว  
แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือน 
ญาติพี่น้อง เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทรงช่วย 
ปัดเป่าความทุกข์ให้แก่เขาเวลาที่  
เดือดร้อน มีอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังหมด 
เหมือนญาติไปเยี่ยมบ้านกัน ไปถึงเขา 
ก็หาอะไรที่มีอยู่ในบ้านมาต้อนรับ เช่น  
กล้วย และผลไม้อื่นๆ พระสหายก็ทรงมี 
ทุกภาค ไปถึงเขาเดือดร้อนก็บอกเล่า 
ให้พระองค์ฟังหมดทุกเรื่อง  

 สำนักงาน กปร. เริ่มที่สภาพัฒน์

 จะว่าไปแล้ว งานพัฒนานี้ 
เดิมทีก็สภาพัฒน์นี่แหละที่ทำ เป็น 
หน่วยพิจารณาว่างบประมาณควรจะได้ 
เท่าไหร่ ในการทำโครงการช่วงแรกๆ 
มีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่ทันการณ์ 
กับการพัฒนา เช่น การกักเก็บน้ำ 
ที่จะมีตามฤดูกาลไว้ใช้ ไม่เช่นนั้นน้ำก็จะ 
ไหลลงทะเลเสียเปล่า ตอนนั้นทาง 
ราชการก็มีแนวคิดจะทำถวาย โดย 
กัน เงินงบประมาณส่วนหนึ่ งมาตั้ ง 
เป็นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. ขณะนั้นได้ฝากงานนี้ไว ้
ที่สภาพัฒน์ 

 หลักการในขณะนั้นก็คือ เมื่อพระองค์มีพระราชดำริอะไร ก็ทดลองทำก่อน ถ้าทำแล้วดี  
กจ็ะเขยีนเปน็โครงการไปขอใชง้บปกต ิเวลานีก้ย็งัทำอยู ่แตก่วา่จะเขา้ระบบขอใชง้บประมาณปกตกิอ็าจจะ 
ล่าช้า ต้องเป็นไปตามระบบขั้นตอน 
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 ทรงตั้ง “มูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลืออย่างครบวงจร

 พระองค์ทรงเห็นว่าบางอย่างเป็นงานที่เร่งด่วน หากรองบประมาณอาจจะไม่ทันการณ์  
จะทำให้การพัฒนาไม่ครบวงจร และไม่ครอบคลุมการช่วยเหลือ พระองค์จึงทรงให้ทำในรูปแบบของ 
เอกชน โดยตั้งเป็น “มูลนิธิชัยพัฒนา” ขึ้นมา เดิมยังแยกงานออกจากสำนักงาน กปร. ไม่ค่อยออก ตอนนี้ 
ก็แยกออกมาได้แล้ว โดยทำในลักษณะขององค์กรเอกชน หรือ NGOs โดยระดมทุนจากการบริจาค 

 นอกจากนี ้ยงัมกีารลงทนุ แตก่ารลงทนุของเราทำอยา่งประหยดัและรอบคอบ เพราะฉนัดแูลเอง 
อยา่งใกลช้ดิทกุบาททกุสตางค ์โดยมทีีป่รกึษาการลงทนุ กพ็ยายามดวูา่เรือ่งไหนทีส่มควรลงทนุ เพราะจะรอ 
จากการบริจาคอย่างเดียวไม่พอ ระยะหลังจึงมีกิจกรรมและการลงทุนหลายอย่าง เช่น ออกงานขายของ  
มีร้านกาแฟ ร้านขายเสื้อ และขายของอื่นๆ อีกหลายอย่าง  

 ต้องพัฒนาแบบกึ่งการกุศล กึ่งเมตตาจิต

 บางครั้งแม้ว่าจะเห็นด้วยกับนักบริหารยุคใหม่ แต่ก็ต้องดึงๆ ไว้เหมือนกัน เพราะบางอย่าง 
ต้องพัฒนากึ่งการกุศล กึ่งเมตตาจิตด้วย บางทีจะมุ่งเน้นพัฒนาชนิดที่ว่า พอลงทุนแล้วจะต้องได้ผล 
ที่ก้าวหน้าออกมาอย่างเดียวไม่ได้ แต่ว่าต้องมีเมตตาจิต คือช่วยเหลือ เขาน่าสงสาร ซึ่งเดิมมูลนิธิชัยพัฒนา 
เคร่งครัดเรื่องนี้มาก ทำแต่งานพัฒนา ตอนหลังๆ ไม่ไหว ต้องเมตตาจิตด้วย
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 พระองค์ตรัสว่า ต้องระวังในการทำธุรกิจ 
แม้ว่าจะทำเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือประชาชน 
แต่ก็ต้องทำธุรกิจแบบมีเมตตา ต้องรักเขา รักที่จะทำ 
รักคนที่เราอยากจะช่วย เราก็จะคิดออก แล้วเรา 
ก็จะทำได้ จะยอมสละได้ทุกอย่าง
 ผู้บริหารรุ่นใหม่บางครั้งเขาเคร่งครัด เขาบอก 
ต้องทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ มีกำไร ถ้าอย่างนั้น 
งา่ยมากเลย ขายเสือ้ ขายกว๋ยเตีย๋ว ขายไอศกรมี เดีย๋วกไ็ด ้ 
แต่การทำอย่างนี้จะไม่ถึงชาวบ้าน หรือคนที่เราต้องการ 
จะช่วย บางครั้งก็ต้องติงๆ เหมือนกัน การช่วยเหลือ 
ชาวบ้านก็ต้องมีเสียทิ้งน้ำไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกัน  
การทีเ่ขาตงิหรอืตดังบประมาณกด็ทีำใหเ้ราตอ้งรอบคอบ  
ฉันสามารถตัดงบประมาณร้อยล้านสองร้อยล้านบาท  
เหลอืสบิเกา้ลา้นบาท ทีฉ่นัตดังบประมาณสว่นใหญจ่ะตดั 
พวกก่อสร้างอะไรที่หรูหราฟุ่ม เฟือยมากเกินไป 
แต่อะไรที่จะให้คนจน ก็ให้เขาเถอะ 

 ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง 
 สมัยนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อ ก็ยังกลับไปดูสิ่งที่ทรงงานไว้  
ทีใ่ครบอกวา่เดีย๋วนีพ้ระองคไ์มเ่สดจ็ฯ แลว้ ถอืวา่ไมท่ำโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำรนิัน้ไมถ่กู ทีถ่กูคอื  
เราทำกันมานานจนกระทั่งรู้แล้วว่าพระองค์ทรงโปรดแบบไหน พระองค์จะทรงให้ช่วยราษฎรพ้นจาก 
ความเดือดร้อนอย่างไร ต้องช่วยคน ต้องทำเท่าที่จะทำได้ เรารู้ว่าหลักการเป็นแบบนี้ สิ่งที่ฉัน 
ได้มาจากการตามเสด็จฯ คือ การที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็น ทำให้เราคิดได้ว่าควรจะทำอย่างไร 

 สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานทางอีเมล์ตลอดเวลา  
 เดี๋ยวนี้แปลกนะ เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยกว่าแต่ก่อน ลูกเห็บใหญ่เกือบเท่าโทรศัพท์มือถือ  
พอตกลงมาต้นไม้ตายหมด ต้องปลูกใหม่ ร้านส้มตำ ตู้ใส่ผักล้มครืนไปทั้งตู้ ก็ต้องเข้าไปช่วย

 ตอนทีเ่กดิเหตกุารณส์มึาน ิมหีลายหนว่ยงานเขา้ไปชว่ย มลูนธิริาชประชานเุคราะหฯ์ ซึง่มหีนา้ที ่
ตรงนั้นก็เข้าไปช่วย ส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เข้าไปช่วยหลายอย่าง ตัวฉันเองคุมอยู่ ๕ ทีม ให้ไปตรวจ 
ในเรื่องต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน

 บางครั้งไปต่างประเทศ ไม่ต้องมีองครักษ์มาคอยรักษาความปลอดภัย ให้องครักษ์ออกไป 
ดแูลชว่ยเหลอืคนทีป่ระสบภยันำ้ทว่ม แลว้ตดิตามงานทางอเีมล ์เขาจะอเีมลม์ารายงาน ฉนักอ็เีมลส์ง่ตอ่ให ้ 
ดร.สุเมธ และคนที่เกี่ยวข้อง งานก็ยังเดินไปได้ 
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 อย่างคราวที่เรือน้ำตาลล่ม ฉันอยู่ที่ประเทศอียิปต์ มีคนเสนอความคิดเห็นส่งอีเมล์มา  
แนะนำให้ต่อท่อเป่าลมให้น้ำตาลจมลึกลงไปกว่านี้ ชาวบ้านบางคนก็แนะนำให้ทำท่อลงไปให้ลึกกว่านี้  
แล้วเป่าให้น้ำตาลขึ้นมา คงต้องถามช่างหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าทำได้หรือไม่ เพราะน้ำตาลหนักกว่าน้ำ  
มีคนสนใจและแนะนำมาเรื่อยๆ 

 บางทีก็มีคนถวายฎีกาทางอีเมล์ อย่างเช่นตอนที่มีคนบุกรุกที่มูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าหน้าที่ 
ต้องปิดประตูเพื่อไม่ให้เข้ามาบุกรุก เลยมีคนถวายฎีการ้องเรียนว่าผ่านเข้าที่ของตัวเองไม่ได้ เนื่องจาก 
ต้องผ่านที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งเคยเปิดให้ชาวบ้านผ่านได้ พอฉันทราบก็เข้าไปดูแล ในที่สุดก็ตกลงกันได้ด้วยดี

 การพัฒนาที่ทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ตั้งแต่จำความได้ ฉันคุ้นอยู่กับคำ 
สองคำคือ การพัฒนา (Development) กับ 
การทำบุญกุศล (Charity) มีผู้ให้อรรถาธิบายว่า  
ถา้อยากชว่ยแลว้บรจิาคเงนิหรอืสิง่ของ โดยไมไ่ด้ 
หวังว่าจะมีผลกำไรอย่างไรเกิดขึ้นเรียกว่า 
“ทำบุญ” แต่ถ้าหวังว่าสิ่งที่ดำเนินการจะ 
เจริญก้าวหน้าต่อไปเรียกว่า “พัฒนา” 

 ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น เ รื่ อ ง ก ว้ า ง มี  
หลายด้าน ต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง และมัก 
ต้องใช้เวลานาน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาสังคม การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดิน 
การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาทางการแพทย์ ฯลฯ

 ข้อคิดบางประการในด้านการพัฒนา  
 จากการมโีอกาสตามเสดจ็ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม 
ราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินในท้องถิ่นต่างๆ ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ได้มีโอกาสทำงานพัฒนา 
อย่างจริงจัง ทำให้ได้สังเกตและได้วิเคราะห์วิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม  
ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ชนบางกลุ่มอยู่ห่างไกลในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความเป็นอยู่ 
อย่างปกติ ขาดการบริการสาธารณะ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัย ฯลฯ ในหลายกรณีเขาขาด 
แม้กระทั่งความจำเป็นระดับพื้นฐาน

 จึงได้ข้อคิดบางประการที่สำคัญในด้านการพัฒนา คือ “การพัฒนาประเทศ (ปฏิรูป)  
ใหท้นัสมยั” (Modernization) ตา่งจาก “การสรา้งประเทศตามแบบอยา่งตะวนัตก” (Westernization)   
และ “การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน” อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เช่น การเพาะปลูก 
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ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษจำนวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์ในบริเวณนั้น  
อาจจะทำให้ดินเสีย เพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม เป็นการผลิตหรือทำการแบบที่เรียกกันว่า รวยแล้วเลิก  

 ส่วน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable  
Development) คำศพัทเ์ดมิเรยีกวา่ “วฒันาถาวร”  
หมายถงึ การพฒันาทีบ่คุคลจะไดป้ระโยชนต์อ่เนือ่ง 
ในระยะยาว ไม่สูญเสียทรัพยากรมากเกินไป โดย  
“การพัฒนา” (Development) จะต้องสมดุลกับ 
“การอนุรักษ์” (Conservation) เช่น ในการสร้าง 
เขื่อนกักเก็บน้ำ ต้องดูว่าจะเสียทรัพยากรอื่นๆ 
ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

 หน้าที่และวิธีการของนักพัฒนา

 นักพัฒนาจะต้องมีหน้าที่และ 
วิธีการทำงานที่เป็นกระบวนการ “หน้าที่”  
คือช่วยให้บุคคล พื้นที่เป้าหมาย หรือกิจการ 
ที่ตนรับผิดชอบมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น  
สว่น “วธิกีารของนกัพฒันา” มหีลายขัน้ตอน 
และหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับงานพัฒนาที่ทำ 

 จะขอยกตัวอย่างการทำงาน 
พัฒนาชุมชนอย่ า งง่ ายๆ  ที่ เ คยปฏิบั ติ   
ก่อนอื่นจะต้องหาข้อมูล รวบรวมปัญหา  
สภาพทั่วไปของท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และสังคม ซึ่งควรดูทั้งข้อมูลจากเอกสาร  
การออกสำรวจ และข้อมูลจากบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในพื้นที่และบุคคลที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว  
ทั้งนี้ การมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และแผนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดพื้นที่ทางการเกษตร  
อุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน จะทำให้ทราบระยะทาง ลักษณะพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จะนำมาใช้เป็น 
ฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน

 จากนั้น จะต้องเขียนโครงการ บ่งให้เห็นชัดถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพปัญหา วิธีการ 
แก้ปัญหา ช่วงเวลาปฏิบัติงาน งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้และแหล่งงบประมาณ (อาจต้องหาทุนเอง)   
และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องให้ความสนใจ ไปดูและคอยแนะนำ รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
ระหว่างการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานในขั้นต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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 เมื่อโครงการประสบความสำเร็จแล้ว ควรจะมี 
การถา่ยทอดเทคโนโลย ีเชน่ การจดัการอบรม (Training)  
การจัดการดูงานแก่เจ้าหน้าที่และบุคคลเป้าหมาย  
ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้ในงานที่ทำ และความรู้อื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องดีขึ้น รวมทั้งเกิดความตื่นตัวต่อการใฝ่รู้  
ได้แนวความคิดใหม่ๆ เช่น อาจนำคนที่เคยทำงาน 
ที่แห่งหนึ่ ง ไปดูงานอีกแห่ง และที่สำคัญจะต้องมี  

การประเมินผลโครงการ (Monitoring) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างดำเนินโครงการและ 
เป็นบทเรียนสำหรับการจัดทำโครงการใหม่ครั้งต่อไป

 งานพัฒนาเป็นงานระยะยาว... ต้องช่วยกันทำในแต่ละช่วง

 อย่างไรก็ตาม งานพัฒนาเป็นงาน 
ระยะยาว ชั่วชีวิตคนหนึ่งก็ทำไม่เสร็จ ต้องช่วยกันทำ 
ในแต่ละช่วง คนใหม่ก็ต้องฟังจากคนเก่า เช่น สมุด 
แผนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ  
ให้กรมแผนที่พิมพ์ขึ้นนั้น ก็จะเห็นแผนที่กรุงเทพฯ  
ตั้งแต่ที่ทำในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อจะเป็นแนวคลอง 
ต่างๆ ว่าระบบที่ทำไว้นั้น สอดคล้องกับระบบของ 
ธรรมชาตอิยา่งไร ถา้จะทำอะไรตอ่และทำตามแนวนัน้  
ก็จะทำให้งานไปในแนวเดียวกัน วางเป้าหมาย 
ความสำเร็จได้ ไม่มีน้ำไหลกลับขวางทาง เป็นต้น  
เพราะดูจากแผนที่เก่า ก็จะเห็นได้ชัดว่าน้ำจากที่ไหน 
ไปลงคลองไหน จากไหนไปตอ่ไหน เปน็สภาพอยา่งไร  
หรือระบบการชลประทานในทุ่ งรังสิตสมัยนั้น  
ท่านวางระบบแนวคลองมาอย่างไร อันนี้ก็จะช่วยได้ 
ในการพัฒนา

 พระองค์ทรงงานจนรู้สึกเป็นชีวิตประจำวัน   

 พระองค์ก็คงทรงเหนื่อยเหมือนกัน แต่ทรงไม่บ่น ทรงงาน ๓๖๕ วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
โดยจะมเีสยีงวทิยดุงัมาตลอด และยงัมอีปุกรณส์ำหรบัตดิตามขา่วสารพดัอยา่ง พระองคก์ท็รงพยายามสอน 
ถ่ายทอดให้ฉัน เช่น ไฟฟ้ากี่แอมแปร์ ก่ีวัตต์ กี่โวลต์ พระองค์ทรงฟังคลื่นวิทยุหลายเครือข่าย ถึงทรงรู้ว่า  
มีน้ำท่วม ไฟไหม้ตรงไหน มีอะไรพระองค์ก็ทรงให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ตรงนี้คงไม่เรียกว่าพัฒนา 
เป็น “บรรเทาสาธารณภัย” มากกว่า 
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 เดี๋ยวนี้ก็ยังทรงทำอยู่เลย  
พระองค์ทรงงานแบบนี้จนรู้สึกว่าเป็น 
ชีวิตประจำวันของพระองค์ จะทรงมี 
ของพระราชทานวางไวต้ามกองกำกบัการ 
ตำรวจตระเวนชายแดนตลอด พอเกิด 
เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ก็สามารถนำ 
ไปมอบให้ชาวบ้านได้ทันที แต่ว่าตอน 
หลงัๆ พาหนะอาจจะชำรดุไปบา้ง กก็ำลงั 
ให้เขาซ่อมและทำใหม่ ขณะเดียวกันก็ 
พยายามหาเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน    
 พระองค์ทรงสนพระทัยในการช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างมากและยังทรงงานอยู่ ตรงไหน 
ทีพ่ระองคเ์สดจ็ฯ ไหว กจ็ะเสดจ็ฯ อยา่งเมือ่เรว็ๆ นี ้กเ็สดจ็ฯ ไปทรงเปดิคลองลดัโพธิ ์และสะพานภมูพิล  
ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง และมาถวายรายงาน  
พระองค์ก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการดำเนินงาน

 แม้ประทับ ณ โรงพยาบาล... ยังทรงห่วงใยประชาชน   
 ขณะนี้ แม้ว่าพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัจะประทบั ณ โรงพยาบาล 
ศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อจะช่วยเหลือ 
พสกนกิรอยูต่ลอดเวลา ทรงมพีระราชดำร ิ
แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณใกล้เคียง 
โรงพยาบาลศิริราชที่หนาแน่นมาก 
ทัง้ทางบกและทางนำ้ เนือ่งจากพระองค์ 
ทรงทำเรื่องการจราจรอย่างต่อเนื่อง 
มาตลอด พระองค์จะทรงมอบหมาย 
ให้ตำรวจไปดูตามจุดต่างๆ คำนวณ 

การเลี้ยวของรถ และสำรวจจุดจราจรที่สำคัญๆ เช่น ตามอนุสาวรีย์ สี่แยก หรือวงเวียนต่างๆ ว่าควร 
จะออกแบบถนนใหม้รีปูรา่งแบบไหน ขนาดเทา่ไหร ่ตรงไหนควรมสีะพาน หรอืควรมอีะไร เพือ่ใหก้ารจราจร 
เคลื่อนตัวได้อย่างลื่นไหล



“...การพัฒนาบ้านเมืองหรือพัฒนางานทุกอย่างให้เจริญยิ่งขึ ้นไปนั้น 

ไม่ควรมีลักษณะเป็นการก้าวหน้าจนลืมหลัง. 

หากจำเป็นต้องเริ ่มต้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน 

แล้วค่อยๆ สร้างเสริมให้ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นเป็นลำดับ 

สำหรับเป็นรากฐานที่สามารถจะรองรับความเจริญ

และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดตามมาจากผลของการพัฒนา. 

มิใช่มุ ่งแต่จะพัฒนาให้รุดหน้า 

ด้วยการทุ่มเทกำลังทรัพย์ กำลังคน ตลอดจนอุปกรณ์ทุกอย่าง 

เพื่อให้ได้ผลเร็วที่สุดและมากที่สุด ซึ่งจะทำให้รากฐานทานไม่อยู่. 

การพัฒนาซึ่งอุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปมากมายก็จะล้มเหลวลงอย่างน่าเสียดาย 

ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และอื่นๆ ต่อตามมา ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน.

ดังนั้น การพัฒนางานพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า 

จึงต้องคำนึงถึงรากฐานเดิมอยู่ตลอดเวลา. 

ถ้าเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าเกินกว่าฐานรองรับ 

ก็ต้องกลับมาเสริมฐานให้กว้างขวางมั่นคง

จนมีกำลังเพียงพอก่อนจึงค่อยพัฒนาต่อ. ...”

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

๑๒  มกราคม  ๒๕๔๐

บทนำ
เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
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บทความพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานบทความเรื่อง	 “เรียนรูก้ารทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”	แกส่ำนักงานคณะกรรมการ	
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	เพื่อเผยแพร่เป็นบทนำของหนังสือเล่มนี้	ซึ่งสำนักงานฯ		
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

สำนักงานฯ ขอน้อมอัญเชิญบทความพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่ให้ปวงชนชาวไทยได้เรียนรู ้และซาบซึ ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว	สมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนีินาถ	และสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 และดำเนินตามรอยพระยุคลบาท	 โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ประเทศต่อไป	ดังนี้
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เดินตามรอยเท้าพ่อ
ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด

ผ่านเข้าไปในป่าให ่ น่ากลัว ทึบ  
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง 

พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย 
ดูซิจ๊ะ เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก  

ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า  
พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม ?

ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์  
และความสบายสำหรับเจ้า 

ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆ 
จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า

พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนๆ ของเจ้า 
เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบห ้าใกล้น้ำ

น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว 
เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่  

เพื่อมนุษยชาติ... จงอย่าละความกล้า 
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม 
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
จากหนังสือ	“มณีพลอยร้อยแสง”	จัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา	เมื่อปี	๒๕๑๙
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บทความพระราชทาน

เรื่อง “เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๑ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงมุ่งม่ันอย่างวริยิะ 
และอุตสาหะที่จะยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนใหมี้ความสุข อยู่ดกีนิด ีดว้ยการเสดจ็พระราชดำเนิน 
ไปทรงเยีย่มเยียนราษฎรเพื ่อทรงศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ราษฎรในทุกพื ้นที ่
ของประเทศไทย โดยไดพ้ระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำรมิากมาย เพื่อพฒันาประชาชน 
และประเทศใหก้า้วหน้าหรอืเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  โดยทรงยึดหลกัในการดำเนนิโครงการวา่ต้องเปน็ 
การพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และไมท่ำลายสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งประโยชน์ 

๑	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.	พระมหากษัตริย์นักพัฒนา	เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.	(๒๕๕๔)
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ให้เกิดแก่ส่วนรวมและประเทศชาติอย่างแท้จริง จึงจะเป็น “การพัฒนาอย่างย่ังยืน”	 ดังพระราชดำรัส 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการเสด็จออกมหาสมาคม	 ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 
เม่ือวันท่ี	๕	ธันวาคม	๒๕๒๙	ความตอนหน่ึงว่า

  “...ทุกวันนีป้ระเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
ทรัพยากรบุคคล ซึง่เราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพ 
อันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสำคัญเราจะต้องรูจ้ ักใช้ทรัพยากรนัน้ 
อย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน ์
ไม่คุม้ค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบดว้ยความคดิ 
พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริง
ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”

	ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดังกล่าว	สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ	ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 โดยพระองค์ทรงทำตามแนวพระราชดำริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวที ่มีพระราชประสงค์จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึง่ตนเองได ้
จึงจะเปน็การช่วยเหลืออยา่งยั่งยนื	ดงัพระราชดำรสัท่ีพระราชทานในพธิเีปิดการประชมุและนิทรรศการ 
เรื่อง	 “มรดกสิ่งทอของเอเชีย	 :	 หัตถกรรมและอุตสาหกรรม”	ณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 ๓๐	
มกราคม	๒๕๓๕	ความตอนหนึ่งว่า
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  “...ข้าพเจ้าตัง้ใจจะสรรหาอาชีพให้ชาวนาที่ยากจนเลี้ยงตัวเองได้เป็นเบื้องต้น 
ทั้งนีเ้นื่องจากข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยม 
ราษฎรตามชนบทมาหลายสิบปี ได้พบว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้อง 
ทำงานหนัก และต้องเผชิญอุปสรรคจากภัยธรรมชาติมากมาย... ทำให้ชาวนา 
ชาวไร่มักยากจน การนำสิ ่งของไปแจกราษฎรผู ้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นเพียง 
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมพีระราชปรารภว่า 
เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืน ควรจะหาวิธีอื่นที่ช่วยให้ราษฎรพึ่งตนเองได้...”

ทรงมุ่งพัฒนาชนบทห่างไกล ให้อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ทรงห่วงใยทุกข์สุข 
ของราษฎรทัว่ประเทศ	 โดยเฉพาะในพื้นที ่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร	 จึงเสด็จพระราชดำเนิน	
ในท้องถิ ่นต่างๆ	 เพื ่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญเท่าทีจ่ะทำได้	 และข้อสำคัญคือ๒	 เมือ่เวลาเสด็จ	

๒	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการ	 พูดจาประสาช่าง	 ออกอากาศ 
ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ	 คลืน่เอฟเอ็ม	 ความถี่	 ๑๐๑.๕	 เมกะเฮิรตซ์	 โดย	 รศ.ดร.มนู	 วีรบุรุษ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 
และ	 รศ.ดร.วิชา	 จิวาลัย	 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ขอ 
พระราชทานสัมภาษณ์
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ออกพัฒนา	 พระองค์จะต้องไปทอดพระเนตรให้เห็นพื ้นทีจ่ริงๆ	 จะต้องทรงรู ้เสียก่อนว่าพื ้นทีน่ ัน้ 
ในด้านภูม ิศาสตร์และภูม ิส ังคมเป็นอย่างไร	 โดยตรัสว่าการเสด็จด้วยพระองค์เองนัน้เป ็นส ิง่ 
ทีส่ำคัญมาก	 จะได้มีความรู้สึกต่อพื้นทีน่ัน้	 และพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน	รวมทั้งช่วยให้พระองค์ทรงทราบสภาพพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอย่างดี	

นอกจากนี	้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวจะทรงสอนผูต้ามเสด็จฯ	 ให้รู้จักดูแผนทีแ่ละสังเกต 
ภูมิประเทศ	ดูภูเขา	ทางน้ำ	ต้นไม้	ซักถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่ให้ทราบข้อมูลมากที่สุด	การพัฒนานั้นไม่ใช่ว่า 
พระองค์จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วโปรดเกล้าฯ	ว่าควรทำอะไร	ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ 
กท็รงงานในลักษณะเดยีวกนั	คอืจะซกัถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นท่ี	โดยจะเน้นในการพฒันาตวับุคคล	
อาทิ	การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย	และการส่งเสริมอาชีพช่างฝีมือ	

งานหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวคือ	 พัฒนาปัจจัยในการผลิตเพือ่การกินอยู่ของ 
คนในท้องถิ่น ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือการหาน้ำให้เพียงพอแก่การเพาะปลูก	 โดยทรงเล็งเห็นว่าน้ำ 
เป็นส่วนสำคัญทีสุ่ดของชีวิต	 และเป็นปัจจัยในการผลิตพืชผลต่างๆ	 รวมทัง้ทรงทำพร้อมกันในทุกด้าน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
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พระองค์มีพระราชดำรัสอยูเ่สมอว่าจะต้องให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี	 จึงทรงช่วยรักษา 
พยาบาลอุปการะผู้เจ็บป่วย นอกจากนัน้	ทรงเห็นความสำคัญว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาส 
เข้ารับการศึกษา	 มีความรู้อย่างน้อยให้อ่านออกเขียนได้	 สามารถอ่านเอกสารของทางราชการ	 และ 
เพื่อให้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ	

ดังนั้น	 ๓	ตั้งแต่เกิดมาจำความได้	 จึงเห็นทัง้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน	ีทรงคิดหาวิธีการต่างๆ ที่จะยกฐานะ 
ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น	และได้ตามเสด็จฯ	เห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ	 
ก็คิดว่าช่วยอะไรได้ควรช่วย	 ไม่ควรนิง่ดูดาย	 เห็นจะเป็นเพราะความเคยชิน	 เมือ่โตขึ ้นพอมีแรง 
ทำอะไรได้ก็ทำอย่างอัตโนมัติ	และเป็นเหตุที่ทำให้ชอบการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	รวมทั้งเป็นหน้าที่ 
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องทำประจำอยูแ่ล้ว	 และอีกประการหนึง่รู้สึกเสมอว่าการเป็นเจ้าฟ้านัน้	
ได้เปรียบผู้อื่นหลายอย่าง	จึงควรนำข้อได้เปรียบนั้นมาทำประโยชน์แก่ผู้อื่น	

๓	 สมเดจ็พระเทพฯ	:	บางแงมุ่มแหง่ความคดิคำนึง.	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพระราชทานสมัภาษณ์พเิศษ	
วารสารเศรษฐกิจและสังคม	ฉบับพิเศษ	ธันวาคม	๒๕๒๘	หน้า	๕
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ประสบการณ์ตามเสด็จฯ ไปทรงงานในถิ่นทุรกันดาร

ประสบการณ์ในการ	
ตามเสด็จพระราชดำเน ิน	
มีมากมายเล่าเท่าไหร่ไม่จบ	
ออกไปทุกครั ้งก็ได้ความรู ้	
ความคิด	และมีประสบการณ์ 
ใหม่ๆ	 โดยเมือ่ครั ้งข้าพเจ้า 
ยังเป็นเด็ก	จำได้ว่าจะทรงจัด	
๔“ทีมพัฒนา” ออกไปเยีย่ม 
ราษฎร	กจิกรรมท่ีไปทำกนัน้ัน	 
ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง 
แต่ทีแ่น่ๆ	 คือมีหน่วยแพทย ์

เคล่ือนท่ี	มีการไปสำรวจความเป็นอยู่ของคน	เม่ือออกไป 
พัฒนาแล้วต้องเขียนรายงานถวายด้วย	 บางทีก็รู้สึก 
สงสัยว่ามีคนโน้นคนน้ีมาหาท่านด้วยปัญหาท่ีเจ้าตัว 
แก้ไม่ตก	 หรือม ีป ัญหามาก	 เคยท ูลถามพระองค์  
ทรงคิดได้อย่างไรว่า	 ควรจะทำอย่างไรดีกับคนไหน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่า 
ถ้าเรามีความรักและความห่วงใยก็ย่อมทำได้ 

ความจริงพระองค์มีเครื ่องช่วยจำเหมือนกันคือการจดบันทึก	 พระองค์ทรงเรียกว่า	 ๕“สมุด 
ทอดพระเนตร”	 โดยจะทรงบันทึกเรื่องโน้นเรื่องนีท้ีท่รงนึกขึ้นได้ว่าควรทำตามข้อสังเกตในสถานที่ 
เสด็จพระราชดำเนิน	เช่น	คนจน	คนป่วย	คนมีลูกมากที่ต้องจัดให้มีอาชีพ	ให้ลูกมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 
คนมีเรื่องกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ	เรียกได้ว่าไม่ลืมเรื่องของใครเลย	ภายหลัง 
มีข้าราชบริพาร	 รับผิดชอบจดไปแต่ละแผนก	 พระองค์ก็ยังทรงจดของพระองค์เองอยู	่ สุดท้ายทรงให้ 
บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย	

๔	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี.	(๒๕๕๕).	สมเด็จแม่กับการศึกษา.	หน้า	๗๕

๕	 เล่มเดียวกัน.	หน้า	๗๗
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วิธีการทรงงาน และการทำงานของขบวนตามเสด็จฯ
๖คติทีพ่ระราชทานให้เป็นหลักของการทำงานมีอยูม่าก	 เช่นว่าเราไปไหนก็มีพาหนะมีคน 

มาอำนวยความสะดวกมากมาย	 ฉะน้ันต้องพยายามทำให้การไปของเรามีประโยชน์คุ้มค่าท่ีสุด 
เราอย่าคิดหวังยึดใครเป็นท่ีพ่ึง แต่ต้องทำตัวให้เป็นท่ีพ่ึงของคนได้ คนท่ีมาขอความช่วยเหลือเราน้ัน 
เป็นคนยากจนท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีลำบาก	หาเช้ากินค่ำ	 จะต้องรีบช่วยเหลือเขาทันที	 จะไปรอเอาไว้ก่อนไม่ได้	 
และประการสำคัญคือ	“การให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง” 

๗	เวลาออกไปทรงเย่ียมราษฎรมีคนมาเฝ้ามากมาย	ฉะน้ันจึงต้องมีข้าราชบริพารท่ีตามเสด็จฯ	 ไปมาก	
ข้าราชบริพารแต่ละคน	เวลาตามเสด็จฯ	จะต้องมีอุปกรณ์ติดตัวไปให้ครบรวมทั้งของส่วนตัว	เช่น	ไฟฉาย	
สมุดจด	 และแผ่นกระดาษสำหรับเขียนข้อความติดสิง่ของและรายชื่อบุคคลทีเ่ข้าเฝ้าฯ	 เครื่องเขียน	
สำหรบัจด	มีทั้งปากกาเล็กสำหรบัจดธรรมดา	ปากกาโตสำหรับเขียนข้อความในแผ่นกระดาษ	ถุงพลาสติก	

๖	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี.	(๒๕๕๕).	สมเด็จแม่กับการศึกษา.	หน้า	๘๐	

๗	 เล่มเดียวกัน.	หน้า	๘๐
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สำหรับใส่สมุดที่จะเขียนกลางสายฝน	สมุดที่ใช้จดส่งตัวคนไข้เข้าโรงพยาบาล	เสื้อฝนสำหรับแจกราษฎร
ก็ต้องถือไปด้วย	

โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลาเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปกันได้น้อยคน	 คนทีไ่ปก็ต้อง 
เป็นประโยชน์ท่ีสุด	ตอ้งถอืของแจกราษฎร	เชน่	เส้ือยืดเดก็	ผ้าขนหนู	ขนมผิงเกษตร	(ขนมทำดว้ยถัว่เหลือง)	
เกลือไอโอดีน	 ฯลฯ	 ในรถทีน่ัง่กันไปยังให้มีค้อน	 เผือ่เกิดมีปัญหาขัดข้องประตูรถเปิดไม่ได้ยังพอใช้ค้อน 
ทุบออกมาได้	เวลานั่งรถคันหนึ่งๆ	ก็ให้นั่งไปมากๆ	เพื่อประหยัดที่	เป็นต้น	ซึ่งแต่ก่อนข้าพเจ้าก็มีโอกาส
ได้รับการฝึกฝนเช่นนี้	ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางเป็นระเบียบเหมือนกัน

๘	ขณะทรงเยี่ยมราษฎร	 เมื่อมีผู้ขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ	หรือโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน 
พระมหากรุณาฯ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร	 ต้องไปสัมภาษณ์เพื่อจดข้อมูลไว้	 โดยมีวิธีการซักถามประวัติ 
ของผู้ที่จะสงเคราะห์	ถามถึงครอบครัว	ลูกเต้า	วิธีการทำมาหากิน	รายไดแ้ละความสามารถของแต่ละคน 

๘	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี.	(๒๕๕๕).	สมเด็จแม่กับการศึกษา.	หน้า	๗๕
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	ใช้เวลาให้น้อยท่ีสุด	พูดให้ดี	สุภาพ	ไม่ให้คนถูกถามตกใจจนพูดไม่ออก	พระองคไ์ดพ้ระราชทานคำแนะนำไวว้า่	
ถา้มีเวลาน้อยท่ีสุดจะตอ้งรู้ท่ีอยู่เขาเสียกอ่น	จะไดใ้หเ้จา้หน้าท่ีทหาร	ตำรวจ	หรอืเจา้หน้าท่ีบ้านเมืองอ่ืนๆ	
ช่วยติดต่อไปภายหลังได้	 เพื่อคิดพระราชทานความช่วยเหลือ	 และการช่วยเหลือก็ต้องทำระยะยาว 
ให้ความรูใ้นการประกอบอาชีพจนเขาตัง้ตัวได้ ไม่ใช่ว่าให้เขามีความหวังแล้วทิง้	 ต้องดูแลให้เขาได้รับ 
ความช่วยเหลือจริงๆ	และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

ข้อคิดและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

	จากการตามเสดจ็ฯ	ทรงงานพฒันาของท้ัง	๒	พระองค	์ชว่ยใหข้้าพเจ้าได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนา 
ทีน่ำไปสูค่วามก้าวหน้าหรือความเปลีย่นแปลงให้ดีขึ้น	 และนำมาซึ่งข้อคิดบางประการคือ	การพัฒนา 
ที่ไม่สมดุลและไม่ยั ่งยืน อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา	 เช่น	 การเพาะปลูกใช้ปุย๋และ 
ยาฆ่าแมลงทีเ่ป็นพิษจำนวนมากเกินพอดี	 เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทัง้คนและสัตว์ในพื้นทีบ่ริเวณนัน้ 
อาจจะทำให้ดินเสีย	 เพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม	 การพัฒนาจึงต้องรักษาสมดุลกับการอนุรักษ์	 เช่น	
ในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ	ต้องดูว่าจะเสียทรัพยากรอื่นๆ	ที่ควรรักษาไว้หรือไม่	อย่างไร	เป็นต้น
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นอกจากน้ี	 การพัฒนาเป็นเร่ืองกว้างและมีหลายด้าน ต้องทำกันอย่างต่อเน่ือง และมักต้อง 
ใช้เวลานาน เช่น ๙ การพัฒนาเศรษฐกิจ	(Economic	Development)	จะต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์	การลดปัญหาความยากจน	ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ 
การพัฒนาบนพื ้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	 การพัฒนาการเกษตร	 (Agricultural 
Development)	 อาทิ	 การเพิ่มเนือ้ทีก่ารผลิต	 การเพิ่มผลิตภาพการผลิต	 หรือ	 Productivity	 เช่น	
ในพ้ืนท่ีเท่าเดิม	 สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึน	 การเพ่ิมผลผลิตส่ือความว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้น	 อาจเพราะ 
การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกหรอืการเพิ่มทรพัยากรตา่งๆ	ในการผลิต	และการพฒันาเทคโนโลยีการเพาะปลูก 
เลี้ยงสัตว์	เป็นต้น

การพัฒนาสังคม	 (Social	 Development)	 มีหลายอย่าง	 เช่น	 สร้างความเทา่เทียมระหว่าง
ชนเผ่าต่างๆ	 กลุม่คนในสังคม	 ความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง	 การให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคคลทีม่ี	

๙	 บทความพระราชทาน	พลเอกหญิง	ศาสตราจารย์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เรื่องถนนสายรุ่งเรือง 
นำสู่สุข	วารสารทางวิชาการ	พ.ศ.	๒๕๔๘	สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ความจำเป็นในชีวิตต่างๆ	กัน	เช่น	ผู้พิการ	พัฒนาจิตใจคนให้มีคุณธรรม	เป็นต้น	การพัฒนาการศึกษา 
(Educational	 Development)	 อาท	ิ การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	
การพฒันาหลักสูตร	การอบรมครู	บุคลากรทางการศกึษา	การพัฒนาการเมอืง	(Politic	Development)	
ให้เป็นไปทางประชาธิปไตย	 หรือให้เกิดความสงบ	 ความมัน่คง	 ต้องสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของคนในชาติ	การพัฒนาองค์กรประชาชน	พัฒนาการบริหาร	การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น	และวิธีการอื่นๆ	
เป็นต้น

การที่ขา้พเจา้ไดม้โีอกาสตามเสดจ็พระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 
พระบรมราชินีนาถ	 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญ 
ของการพัฒนาว่า	 ๑๐การพัฒนาบ้านเมืองหรือการพัฒนางานทุกอย่างให้เจริญยิ่งขึน้ไปนัน้ไม่ควร 
มีลักษณะเป็นการก้าวหน้าจนลืมหลัง	 หากจำเป็นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานเดิมทีม่ีอยูก่่อน	 แล้วค่อยๆ	

๑๐	 พระราโชวาท	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	วันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๔๐
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สร้างเสริมให้ก้าวหน้ามัน่คงขึ้นเป็นลำดับ	 สำหรับเป็นรากฐานทีส่ามารถจะรองรับความเจริญและ 
ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทีจ่ะเกิดตามมาจากผลของการพัฒนา	 มิใช่มุง่แต่จะพัฒนา 
ใหร้ดุหน้าดว้ยการทุ่มเทกำลังทรัพย์	กำลังคน	ตลอดจนอุปกรณ์ทุกอย่าง	เพ่ือให้ได้ผลเร็วท่ีสุดและมากท่ีสุด 
ซ่ึงจะทำให้รากฐานทานไม่อยู่	การพฒันาท่ีอุตส่าหล์งทุนลงแรงไปมากมายกจ็ะล้มเหลวลงอย่างน่าเสียดาย	 
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และอื่นๆ	ตามมา	ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น การพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงต้องคำนึงถึงรากฐานเดิมอยู่ตลอดเวลา 
ถ้าเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าเกินกว่าฐานรองรับ ก็ต้องกลับมาเสริมฐานให้กว้างขวางมั่นคง จนม ี
กำลังเพียงพอก่อนจึงค่อยพัฒนาต่อไป

ทรงยึดแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา

จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ 
ทีท่รงให้ความสำคัญและตรัสเสมอว่า	 “คน” เป็นปัจจ ัยสำคัญที ่สุดในการพัฒนา	 ข้าพเจ้า 
จึงได้น ้อมนำแนวพระราชดำริในการทรงงานพัฒนาประเทศของพระองค์มาประยุกต์ใช้ในวิธี	
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ดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ	 ทีข่้าพเจ้าริเริ่มขึ้น	 ด้วยพอจะมีความรู้และความสนใจในเรื่อง 
สุขภาพอนามัยและการศกึษา	ขา้พเจา้จงึมุ่งเน้นงานพฒันาเดก็และเยาวชน	โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกนัดาร	 
เพื่อจะได้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป	

ข้าพเจ้าได้ยึดหลักการดำเนินงาน ๑๑ซึง่ได้เรียนรูจ้ากประสบการณ์ตามเสด็จฯ พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	ดังนี้	

๑. การพึง่พาตนเอง	 โดยเน ้นให้ท ุกคนได้ช่วยเหล ือตนเองก่อนเป ็นอ ันดับแรก	 เช่น	
การให้เมล็ดพันธุ ์พืชผ ัก	 พันธุ์สัตว์	 เพื ่อผลิตอาหารไว้บริโภคเอง	 แทนทีจ่ะให้อาหารโดยตรง 
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป	เป็นต้น

๒. การมีส่วนร่วม	 เน้นให้ผูท้ีจ่ะได้รับผลประโยชน์จากการทำโครงการได้มีส่วนในการช่วยคิด	 
ช่วยทำ	 อาทิ	 การทีผู่ป้กครองและเด็กต้องร่วมกันวางแผนและทำการผลิตทางการเกษตร	 จัดเวร 
ในการประกอบอาหารกลางวัน	 ซึ่งมีผลทำให้ผูท้ีเ่กี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของได้เรียนรู้และเข้าใจ 
ในกิจกรรมที่ทำอยู่

๓. การพัฒนาแบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู ้ โดยเน้นการพัฒนาในทุกๆ	 ด้าน 
ไปพร้อมๆ	 กัน	 นอกจากนีก้ลุม่เป้าหมายจะต้องได้รับความรู้จากกิจกรรมทีท่ำ	 และสามารถนำความรู้ 
ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้	 อาทิ	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร	 มีการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมและกลุม่เป้าหมาย 
ได้ปฏิบัติจริงทั้งการปลูกและประกอบอาหาร	

๑๑	 เว็บไซต์	โครงการพัฒนาตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	http://kanchanapisek.or.th
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๔. การพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน	 ในการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล 
และภาคเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ	มีการจัดทำแผนงานหลักของโครงการทุกๆ	ระยะ	๕	ปี	 เพื่อให้ 
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางทำให้งานต่างๆ	มีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรูแ้ละประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรม	
การประชุม	 สัมมนา	 การศึกษาดูงาน	 เพื่อให้ความรู้และเป็นการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหว่าง 
ผูป้ฏิบัติงานโครงการเป็นประจำ	 รวมทัง้มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ	 เพื่อให้ 
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ	และสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้

๖. การยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม 
การพัฒนาต่างๆ	 จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	 และนำภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

ข้าพเจ้าเริ่มดำเนินงานในสถานศึกษาก่อน หากท้องถิ่นใดยังไม่มีสถานศึกษาก็จะเข้าไปรวมกลุ่ม 
เด็กในพื้นทีจ่ัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนหรือโรงเรียน	 แล้วทำกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าน 
กระบวนการทางการศึกษา	เช่น	โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร	การส่งเสรมิอนามัยแม่ 
และเดก็	การสง่เสรมิโภชนาการเดก็เล็ก	การป้องกนัโรค	การพฒันาคร	ูการพฒันาหอ้งสมุดและส่ือการเรยีน 
การสอน	การจดัตั้งและพฒันาสถานศกึษา	การพฒันาการเรียนการสอน	รวมถงึการพัฒนาอาชพีและสหกรณ์	
โรงเรียน	การอนุรักษ์วัฒนธรรม	หลังจากนั้นจึงขยายการพัฒนาไปสู่ชุมชน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ 
เยาวชน 

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการดำเนินโครงการ	
ในระยะเริ่มต้น	ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
เดก็และเยาวชน	ซึ่งจากการท่ีขา้พเจา้ไดเ้รยีนรู้จาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า	คนเราถ้าสุขภาพ 
อนามัยไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วย	 ก็จะไม่สามารถทีจ่ะทำ 
กจิการต่างๆ	ต่อไป	จึงเหน็วา่นอกจากการช่วยเหลือ 
ด้านการรักษาพยาบาลแล้ว เร่ืองการบริโภคอาหาร 
ที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง 

๑๒	ในระยะแรก	ข้าพเจ้าจึงใชโ้รงเรียนในสังกดั 
ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งศึกษา	 เพราะ 

๑๒	 เรยีบเรยีงจากพระราชดำรสั	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสเสด็จฯ	 ไปในการประชุม	
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 ณ	 กองบังคับการ	
กองร้อยที	่ ๕	 ตำรวจตระเวนชายแดน	 อำเภอสุไหงปาตี	
จังหวัดนราธิวาส	วันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๒๔
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เหน็วา่เป็นโรงเรยีนในเขตท้องถิ่นท่ีหา่งไกลการคมนาคม	และมีภาวะท่ียากลำบากต่างๆ	โดยในตอนเร่ิมต้น 
มุ่งดำเนินงานในแง่ที่ว่า ทำอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
สมบูรณ์ จึงคิดถึงเรื่องอาหารกลางวัน	สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ	วัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร	โดยส่วนใหญ่ 
ก็คือพืชผลทางการเกษตร	 และประชาชนส่วนใหญ่ในเขตทีป่ระสบปัญหานัน้มีอาชีพเกษตรเป็นหลัก 
จึงพยายามเสริมในส่วนนี	้ โดยการให้พันธุ ์พืชผัก หรืออุปกณ์สำหรับให้นักเรียนทำการเกษตร 
เพื่อนำผลผลิตที่ได้มารับประทาน 

เท่าทีท่ำมาได้ผลดี	 คือช่วยให้นักเรียนมีอาหารดีขึ ้น	 และได้รับความรู ้ทางด้านการเกษตร 
ในกรรมวิธีใหม่ๆ	 ได้เห็นความเสียสละของครูทีช่่วยดูแลนักเรียนให้มีทัง้สุขภาพและวิชาการดีขึ้น จึงได้ 
ขยายงานไปในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทัว่ประเทศ	 โดยขณะนีท้ำเฉพาะโรงเรียนในสังกัด 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน	ส่วนที่อื่นๆ	ได้พยายามแนะนำในเรื่องอาหารเท่าที่จะทำได้	

นอกจากนี	้ สืบเนือ่งจากข้าพเจ้าสนใจเรื ่องการศึกษามานานแลว้	 เมือ่งานฉลองพระนคร 
ครบ	 ๒๐๐	 ปี	 ข้าพเจ้าได้เป็นประธานกรรมการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและ 
พระบรมมหาราชวัง	 ได้บูรณะอาคารหลังหนึง่	 ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ขณะน้ันคิดอยู่ว่าการบูรณะอาคารสถานน้ันเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติในทางวัตถุ  
ควรทำควบคูไ่ปกับการพัฒนาด้านบุคคล ถ้าทำให้อาคารนีเ้ป็นโรงเรียนขึ้นมาใหม่ก็คงจะดีไม่น้อย 
ด้วยความช่วยเหลือของหลายฝ่าย	ความคิดฝันของข้าพเจ้าก็เป็นจริง	คือเกิดเป็น	“โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ”	 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	 (สปช.)	 เท่าทีเ่ปิดมาได้ผล 
น่าพอใจ	 มีชั ้นเรียนตั้งแต่ศูนย์ปฐมวัย	 อนุบาล	 ประถมศึกษา	 และมัธยมศึกษา	 มีโครงการทดลอง 
เปิดศูนย์ปฐมวัยสำหรับเด็กหูหนวกด้วย	
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สำหรบัระดบัอุดมศกึษาน้ันเคยสอนมหาวทิยาลัย	ขณะน้ีสอนอยู่โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า 
ดงัน้ัน	ขา้พเจา้จงึไดมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาทุกระดบั	เม่ือมีโอกาสโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือตามเสดจ็ฯ	 
ไปต่างจังหวัด	 ข้าพเจ้ามักหาเวลาไปดูโรงเรียนต่างๆ	 เพื ่อหาความรู ้และถ้าช่วยอะไรได้ก็จะช่วย 
ประเทศเรามีโรงเรียนค่อนข้างจะทัว่ถึง	 ฉะนัน้	 โรงเรียนจึงเป็นแหล่งที่จะช่วยเผยแพร่ความรูแ้ละ 
บริการของทางราชการให้เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการเกษตร การประกอบอาชีพแขนง 
ต่างๆ และด้านสาธารณสุข

บทบาทของวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ีในการ 
พัฒนาประเทศ 

ในรอบ	 ๒	 ทศวรรษท่ี 
ผ่านมา	ข้าพเจ้าเห็นว่าวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาท 
ต่องานพัฒนาในหลายๆ	 ด้าน 
เน ือ่งจากเป ็นการนำความรู  ้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาประย ุกต์และสร้ างสรรค์ 	
เพ่ือช่วยในการทำงาน	เพ่ิมผลผลิต 

หรือแก้ปัญหาต่างๆ	อันก่อให้เกิดวัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องจักร	เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่าย 
และสะดวกยิ่งขึ้น	

๑๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้เข้ามีบทบาทสำคัญเพิม่ขึน้ในการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation)	คือ	การเรียนรู้	การผลิต	และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ	
สังคม	การเมือง	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม	ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย	อันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทาย
ในการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ	 งานพัฒนาของเราจึงจำเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องทำอย่างเป็นองค์รวม	
ตั้งแตก่ระบวนการคดิ	วางแผน	และการนำไปวจัิยและพัฒนาต่อยอด	จนกระท่ังได้ผลผลิตเป็นเทคโนโลยี	
ทีเ่หมาะสม	 ดังเช่นองค์ความรูเ้ทคโนโลยีอันเนือ่งมาจากพระราชดำริอันหลากหลายที่ทรงพัฒนา 

๑๓	 บทความพระราชทาน	พลเอกหญิง	ศาสตราจารย์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เรื่อง	วิทยาศาสตร์และ	
เทคโนโลยีกับการพัฒา	วารสารทางวิชาการ	พ.ศ.	๒๕๔๘	สภาอาจารย์	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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และนำมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์ได้อยา่งสงูสดุ เพื่อนำมาช่วยเหลอืและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และสังคมไทย ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกบัการใชป้ระโยชน์ 
จากเทคโนโลยี	ในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรแกผู้่สำเรจ็การศกึษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	เมื่อวันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๒๒	ความตอนหนึ่งว่า	

  “...เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการคือ การทำสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น  
เทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์แบบจึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  
และมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายน้อยที่สุด แม้แต่สิ่งที่เป็นของเสีย เป็นของ 
ที่เหลือท้ิงแล้ว ก็ควรจะได้ใช้เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้ได้ ในทางตรงข้าม 
เทคโนโลยีที่ใช้การได้ไม่คุ้มค่าก่อให้เกิดความสูญเปล่าและความเสียหายได้มาก  
ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่บกพร่อง ไม่สมควรนำมาใช้ไม่ว่าในกรณีใด...”
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ทรงเป็นแบบอย่าง นักพัฒนา 
เพื่อความยั่งยืนและความ 
อยู่ดีกินดีของราษฎร

โดยสรุปแล ้วคือ	 มน ุษย  ์
อาจจะพบความรู้ทางวิทยาศาสตร ์
ต่อไปได้อีกไม่มีทีส่ิน้สุด	 และสร้าง 
เทคโนโลย ีท ีม่ ีประส ิทธิภาพส ูง	
เพื ่อท ีจ่ ะสนองความต้องการ 
ในด้านต่างๆ	 วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาที่สำคัญ 

อย่างไรก็ตาม	 การมีเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอทีจ่ะสร้างความเข้มแข็งได้	 หากผูค้น 
หรือสังคมไม่รู ้จักวิธีการใช้	 ขาดสารสนเทศทีส่ามารถนำไปใช้ประโยชน	์ หรือขาดความพร้อม	 
อันเนือ่งมาจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 ประเพณี	 และวัฒนธรรม	 ดังนัน้ความสำคัญจึงอยูท่ี	่
“ความสมดุล” เพือ่การพัฒนาอย่างยั ่งยืน	 โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบถี ่ถ้วนในทุกมิติ 
เพื่อสร้างความพร้อมและลดข้อจำกัด	อันจะทำให้ผู้คนหรือสังคมเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 
อย่างเต็มศักยภาพ	 ดังทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาท	 ในโอกาส 
เสดจ็พระราชดำเนินทรงเปิดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์	๒๖	ณ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง	เมื่อวันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๒๖	ความตอนหนึ่งว่า

  “...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก  
แล้วเลือกสรรส่วนที่สำคัญเป็นประโยชน์ นำมาปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะ 
กับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำเทคโนโลยี 
อันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...” 

๑๔	ทุกวันนี้	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 แม้จะ	
ประทับ	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	ก็ยังคงทรงงานอยู่	 โดยทรงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	

๑๔	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.	พระมหากษัตริย์นักพัฒนา	เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.	(๒๕๕๔)
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ในการทรงงาน	อาทิ	ทรงรบัฟงัขอ้มูลขา่วสาร	รวมถงึสถานการณ์ตา่งๆ	ของประเทศ	จากวทิยุส่ือสาร	และ 
ส่ือตา่งๆ	และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตา่งๆ	ผ่านทางคอมพวิเตอร	์ตลอดจนทรงสืบคน้ขอ้มูล 
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 โดยเฉพาะอย่างยิง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงสนพระราชหฤทัยเรื่อง 
การบรหิารจดัการน้ำเป็นอย่างย่ิง	ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ	ทำรายงานถวาย	และบางคร้ังจะทรงใหค้ำแนะนำด้วย	
หากทรงพบว่าโครงการนัน้ๆ	 มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน	 ในขณะทีส่มเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินีนาถ	 ทรงให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ	 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ	 และ 
นำมาถวายรายงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปน็แบบอยา่ง 
ของนักพัฒนาทีท่รงมีพระวิริยะอุตสาหะ	 โดยทรงทุม่เทพระวรกายและพระสติปัญญา	 ดำเนินการ 

ทกุวถิทีางที่จะชว่ยใหป้ระชาชนที่พระองคท์รงรักได้มคีวามกนิดีอยู่ดีอยา่งยั่งยนื	ซึ่งขา้พเจ้าเองได้ต้ังปณิธาน 
ทีจ่ะเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท	 ในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า 
อย่างยั่งยืน...	เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป
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