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ส�ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ
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“...เวลานี้เราทุกคนมีภาระสำาคัญรออยู่ ที่จะต้องร่วมมือกัน 

เสริมสร้างความเป็นปรกติเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง

เพื่อให้ประชาราษฎร์ชาติภูมิมีความผาสุกสงบ.

ภาระทั้งนี้มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้หนึ่งผู้ ใดโดยเฉพาะ

หากเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทุกคน ที่จะต้องร่วมกันคิด

ร่วมกันทำาให้พรักพร้อม และสอดคล้องเกื้อกูลกัน

โดยมีจุดหมายและอุดมคติร่วมกัน.

ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้

ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำาความคิดจิตใจให้หนักแน่นแน่วแน่

และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกัน ที่จะร่วมมือร่วมความคิดกัน

ให้เต็มกำาลังความสามารถและสติปัญญา ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ

และด้วยความสามัคคีปรองดอง โดยยึดเอาประโยชน์ยั่งยืนยิ่งใหญ่

คือความมั่นคงผาสุกของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสูงสุด.  ...”

พระราชด�ารัส 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๗

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗
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ค�ำน�ำ

	 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 (สศช.)	 ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	ที่ทรงปฏิบัติ 

พระรำชกรณียกิจนำนัปกำร	เพื่อบ�ำบัดทุกข์	บ�ำรุงสุข	ให้พสกนิกรชำวไทยมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	จนเป็น

ที่ตระหนักแก่ชำวโลกว่ำ	 พระองค์ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์นักพัฒนำท่ีทรงน�ำควำมสุขอย่ำงยั่งยืน 

สู ่ชำวไทยและชำวโลก	 ส�ำนักงำนฯ	 จึงขอน้อมร�ำลึกและแสดงควำมอำลัยด้วยควำมซำบซ้ึง 

ในพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้น	 โดยได้จัดท�ำหนังสือ	“แนวพระรำชด�ำริกำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืน”   

เพือ่เฉลิมพระเกียรติ	 และเผยแพร่ให้ประชำชนและหน่วยงำนท่ัวไปได้ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

ของพระองค์	 ตลอดจนด�ำเนินตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท	 โดยน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำร 

พฒันำประเทศและตนเองต่อไป

	 หนังสือเล่มนี้	 น�ำเสนอเน้ือหำสำระเกี่ยวกับหลักกำรทรงงำน	 แนวพระรำชด�ำริ	 และทฤษฎ ี

ในกำรพัฒนำประเทศของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถ

บพติร	 ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชำชน	 จำกผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ	 และกำร

น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต	โดยแบ่งกำรน�ำเสนอออกเป็น	๕	ส่วน

บทน�ำ ประกอบด้วย ธ สถิตในใจนิรันดร์ น�ำเสนอบทควำม	“ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  

พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำแห่งแผ่นดิน” เพื่อแสดงควำมอำลัยและส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระมหำกษัตริย์

ที่ทรงงำนหนักที่สุดในโลก	 เพื่อแก้ไขปัญหำของประชำชนและประเทศชำติ	 บรรเทำควำมเดือดร้อน 

ของพสกนิกรทุกหนแห่งให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 และเมื่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จ 

ขึน้ครองรำชย์เป็นพระมหำกษตัรย์ิรชักำลที	่๑๐	แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์	ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ

สืบสำนพระรำชปณิธำนและงำนต่ำง	 ๆ	 ที่พระรำชบิดำทรงริเร่ิมด�ำเนินกำรไว้	 โดยกำร	 “สืบสำน  

รกัษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ”	 เพื่อให้ปวงชนชำวไทยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้	 มีคุณภำพชีวิต 

ควำมเป็นอยู่ที่ดี	และน�ำประเทศสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป 

และ	 “ศำสตร์แห่งกษัตริย์นักพัฒนำ” บทสัมภำษณ์ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล กรรมกำร 

และเลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	 ผู้ถวำยงำนใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบำท	 อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต	ิและอดตีเลขำธกิำรคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำร

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ		
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ส่วนท่ี ๑ “ธรรมชำติ” ปัจจัยแห่งชีวิตตำมแนวพระรำชด�ำริ	 น�ำเสนอแนวทำงกำรแก้ไข 

ปัญหำ	 พัฒนำ	 บ�ำรุงรักษำและอนุรักษ์	 ดิน	 น�้ำ	 และทรัพยำกรป่ำไม้	 ที่ทรงถือเป็นปัจจัยพื้นฐำน 

ส�ำคัญของกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลและยั่งยืน

ส่วนที่ ๒ ตำมรอยชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ... ของกษัตริย์นักพัฒนำ	 น�ำเสนอตัวอย่ำงควำม

ส�ำเร็จของกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคม	 ทั้งด้ำนภูมิศำสตร์	 สิ่งแวดล้อม	 

ชีวภำพ	 วิถีชีวิต	 ประเพณี	 ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม	 ซึ่งเป็นพื้นฐำนส�ำคัญท่ีช่วยให้กำรพัฒนำ 

มีควำมยืดหยุ่น	 สอดคล้องกับควำมเป็นจริงในทุกด้ำน	 โดยสื่อให้เห็นถึงสภำพก่อนและหลังกำรพัฒนำ

ตำมแนวพระรำชด�ำริ

ส่วนท่ี ๓ สบืสำน “แนวพระรำชด�ำรกิำรพฒันำ” น�ำไทยสูค่วำมยัง่ยนื น�ำเสนอแนวพระรำชด�ำริ

ทฤษฎีและพระอัจฉริยภำพในกำรบริหำรจัดกำรของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพล 

อดลุยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพติร	 ในกำรทรงงำนด้ำนกำรพฒันำประเทศและโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก 

พระรำชด�ำรด้ิำนต่ำง	ๆ

ส่วนท่ี ๔ สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ	 น�ำเสนอพระรำชกรณียกิจที ่

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 โดยทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจด้ำนต่ำง	 ๆ	 ทั้งที่ทรง

สบืสำน	รกัษำ	และต่อยอดโครงกำรต่ำง	ๆ 	ของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิลอดลุยเดช	

มหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 รวมทั้งทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เอง	 เพ่ือประเทศชำติและประชำชน 

ชำวไทย	

ทั้งนี้	ส�ำนักงำนฯ	ได้รับควำมกรุณำจำก	ดร.สเุมธ  ตันติเวชกุล กรรมกำรและเลขำธิกำรมูลนิธิ

ชัยพัฒนำ	 ได้กรุณำเป็นประธำนที่ปรึกษำกำรจัดท�ำหนังสือเล่มนี้	 และให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์	 

ส�ำนกังำนฯ	จงึขอกรำบขอบพระคณุเป็นอย่ำงยิง่	นอกจำกนี	้มลูนธิชิยัพัฒนำ	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ได้ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลและ 

ภำพพระรำชกรณยีกจิ	ส�ำนกังำนฯ	จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง	มำ	ณ	โอกำสนี้	

ส�ำนกังำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ
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สำรบัญ

                                         หน้ำ

ค�ำน�ำ         ๔

ธ สถิตในใจนิรันดร ์  ๘ 
บทน�ำ       ๑๑

•	 ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ	พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำแห่งแผ่นดิน		 	๑๒

•	 “ศำสตร์แห่งกษัตริย์นักพัฒนำ”   ๒๔

บทสัมภำษณ์	ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล	กรรมกำรเเละเลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ		 	

ส่วนที่ ๑  :  “ธรรมชำติ” ปัจจัยแห่งชีวิตตำมแนวพระรำชด�ำริ   ๔๐

๑.	ทรัพยำกรดิน		 	๔๒

๒.	ทรัพยำกรน�้ำ	 	๕๐

๓.	ทรัพยำกรป่ำไม้		 ๗๔

ส่วนที่ ๒  :  ตำมรอยชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ... ของกษัตริย์นักพัฒนำ    ๙๖
•	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคเหนือ																																																											๑๐๒
•	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคตะวันออกเฉียงเหนือ																																									๑๐๙
•	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคกลำง																																																												๑๑๗
•	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคตะวันออก																																																						๑๒๓
•	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคตะวันตก																																																									๑๓๐
•	ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคใต	้																																																															๑๓๗
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ส่วนที่ ๓  :  สืบสำน “แนวพระรำชด�ำรกิำรพฒันำ”  น�ำไทยสู่ควำมยั่งยืน            ๑๔๖
๑.	 “ครองแผ่นดินโดยธรรม”	:	พระรำชปณิธำนกำรครองแผ่นดินของรำชำผู้ทรงธรรม	 ๑๔๗
๒.	 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	รำกฐำนกำรพัฒนำคนและสังคมที่ยั่งยืน	 ๑๗๑
๓.	 จำกแนวพระรำชด�ำริ	สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 ๑๘๗

•	 “เข้ำใจ	เข้ำถึง	พัฒนำ”	ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน	 ๑๙๑
•	 เรียนรู้จำกหลักธรรมชำติ	 ๒๐๓
•	บริหำรงำนแบบประสำนเชื่อมโยงกัน	 ๒๐๙
•	มุ่งผลสัมฤทธิ์	 ๒๒๐
•	ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ	 ๒๓๘

๔.	 ทฤษฎีใหม่	:	แนวคิดแห่งกำรพึ่งตนเองตำมแนวพระรำชด�ำริ	 ๒๕๓
๕.	 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ		 ๒๖๐
		 แหล่งศึกษำและเผยแพร่ควำมรู้กำรเกษตรครบวงจร	

ส่วนที่ ๔  :  สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ  ๒๗๘
๑.	 ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข	 ๒๘๐
๒.	 ด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพเด็กไทย	 ๒๘๔
๓.	 ด้ำนศำสนำ	 ๒๘๙
๔.	 ด้ำนกำรทหำร	 ๒๙๐
๕.	 ด้ำนสังคมสงเครำะห์	 ๒๙๒
๖.	 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำติ	 ๒๙๒
๗.	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ	 ๒๙๗
๘.	 โครงกำรจิตอำสำ	“เรำท�ำควำมดี	เพื่อชำติ	ศำสน์	กษัตริย์”	 ๒๙๘
๙.	 จิตอำสำเฉพำะกิจ	งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ	 ๒๙๘

บรรณำนุกรม  ๓๐๒

รำยนำมที่ปรึกษำและคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือ “แนวพระรำชด�ำรกิำรพฒันำสูค่วำมยัง่ยนื”      ๓๐๔
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พระบาทสมเด็จพระนวมินทร์   คือพลังแห่งแผ่นดินถ่ินพิสัย

โลกยกย่องพร้องพระองค์พระทรงชัย  คือกษัตริย์แห่งกษัตริย์ ไท้ ในสากล

เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์  เสด็จยาตรเยือนทุกแหล่งทุกแห่งหน

พร้อมดินสอกล้องถ่ายภาพแผนที่ยล  เสด็จดลแม้ป่าเขาลำาเนาไพร

พระพักตร์พรายเสโทพร้อยย้อยหยดหยาด พระโลหิตสีแดงชาดหยาดหยดไหล

ทากเกาะกัดไม่กังวลสนพระทัย   ทั้งร้ินไรตามตอมไต่ในมรรคา

ทั่วแดนไทยพร่างพรายพร้อยรอยพระบาท แผนที่นาถทรงแก้ ไขง่ายยามหา

ภาพทรงถ่ายค่าจรัสยามพัฒนา   ความเหน็ดเหนื่อยแห่งไท้พาชนาปรีดิ์

แม้ประชวรไม่ห่วงองค์ยังทรงงาน  เพื่อสร้างสานความร่มเย็นเป็นสุขศรี

ทรงห่วงนักเตือนไทยรักสามัคคี   รวมไมตรีร่วมสร้างชาติพิลาสไกร

พร้อมพระราชทานโครงการกว่าสี่พัน  ปัญหาสรรพ์พระองค์ทรงแก้ ไข

ปัญโญภาสราชดำาริตริวิจัย   ล้วนเกรียงไกรเจิดจรัสมหัศจรรย์

ธ สถติในใจนรินัดร์
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ทุกวิทย์ศิลป์ โลกชื่นชมนิยมนาถ วิศวกรรมวิทยาศาสตร์เกษตรสรรพ์

จิตรกรรมการกีฬาสารพัน พระราชนิพนธ์เพลงสวรรค์สรรค์สราญ

“สุธีกษัตริย์” พิพัฒน์ ไทยในเบื้องต้น บรรเจิดผลสู่ โลกามหาศาล

แม้ตามรอยพระบาทนาถภูบาล ย่อมบันดาลศานต์สุขแท้แก่ โลกา

เช่นยามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทรงประสิทธิ์หนทางพลันแก้ปัญหา

ใช้ “เศรษฐกิจพอเพียง” เลี้ยงชีวา รู้คุณค่าความเพียงพอก่อสุขใจ

แม้ยามนี้พระเสด็จสวรรค์แล้ว หากทกุแนวพระราชดำาริพระตริไข

ข้าบาทยังตามรอยบาทนาถทรงชัย พัฒนาไทยก้าวไกลพร้อมน้อมคำานึง

ทุกวันวานที่ผ่านพ้นจนวันนี้ ไม่เคยมีวันไหนไม่คิดถึง

น้อมสำานึกพระคุณไท้แนบใจตรึง พระองค์จึงสถิตในใจนิรันดร์

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

ข้ำพระพุทธเจ้ำคณะผู้บริหำร	และเจ้ำหน้ำที่

ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

(นางสาววันเพ็ญ  เซ็นตระกูล – ร้อยกรอง) 
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“...จะต้องช่วยกันทุกวิถีทางที่จะทะนุบำารุงให้บ้านเมืองเจริญ

ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีความสงบไม่เบียดเบียนกันและกัน

จะทำาอย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีใดก็ตามไม่สำาคัญ

สำาคัญอยู่ที่การกระทำานั้นทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เพราะว่าทำาอะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ก็นับว่าทำาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้น

ถ้าบ้านเมืองมีความสงบมีความเจริญ ประชาชนท่ีอยู่อาศัยในบ้านเมืองน้ันก็จะมีความเจริญ

มีความสงบ และสามารถท่ีจะทำามาหากิน มีชีวิตท่ีเจริญก้าวหน้าได้

ไม่ทำาให้ต้องหวาดกลัวต่ออันตราย ต่อความยากลำาบาก...”

พระบรมรำโชวำท 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
พระรำชทำนแก่ คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอล “ส.ส. มหำกุศล”

ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน
วันศุกร์ ที่ ๒๖ กันยำยน ๒๕๑๒
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ธ สถิตในใจนิรันดร์บทน�ำ
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พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงมี 
พระรำชหัตถเลขำถึงพระสหำยสมัยทรงศึกษำในทวีปยุโรป	 ดังข้อควำมตอนหนึ่งจำกหนังสือควำมรัก 
ของพ่อ	หน้ำ	๑๗๘	ควำมว่ำ	

“…เมื่อข้ำพเจ้ำเป็นนักเรียนยุโรป ข้ำพเจ้ำไม่เคยตระหนักว่ำประเทศ 
ของข้ำพเจ้ำคืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำแค่ไหน ไม่ทรำบจนกระทั่งข้ำพเจ้ำ 

ได้เรียนรู้ที่จะรักประชำชนของข้ำพเจ้ำ เมื่อได้ติดต่อกับเขำเหล่ำนั้น ซึ่งท�ำให ้
ข้ำพเจ้ำส�ำนึกในควำมรักอันมีค่ำยิ่ง ข้ำพเจ้ำไม่เป็นโรคคิดถึงบ้ำนที่จริงจังอะไรนัก  

ข้ำพเจ้ำได้เรียนรู้โดยกำรท�ำงำนที่นี่ว่ำ ที่ของข้ำพเจ้ำในโลกนี้คือ กำรได้อยู ่
ท่ำมกลำงประชำชนของข้ำพเจ้ำ คือ คนไทยทั้งปวง...” 

“...ข้ำพเจ้ำได้เรียนรู้ โดยกำรท�ำงำนที่นี่ว่ำ ที่ของข้ำพเจ้ำในโลกนี้

คือกำรได้อยู่ท่ำมกลำงประชำชนของข้ำพเจ้ำ นั่นคือ

คนไทยทั้งปวง...”

ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 

พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำแห่งแผ่นดิน
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เมื่อกำลผ่ำนมำเจ็ดทศวรรษเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำ	 ทรงอุทิศเวลำส่วนใหญ่กับกำรเสด็จ
พระรำชด�ำเนินไปในถ่ินทุรกันดำรห่ำงไกลทุกหนแห่ง	 เพ่ือทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขของรำษฎร	 
ดังภำพคุ้นตำของทั้งชำวไทยและชำวโลก	ที่มักจะเห็นพระองค์ประทับอยู่ท่ำมกลำงหมู่มวลประชำชน	
เพื่อทรงไต่ถำมถึงสภำพปัญหำท้ังด้ำนสุขภำพ	 ควำมเป็นอยู่	 กำรด�ำรงชีพ	 และใช้เป็นข้อมูลในกำร
พระรำชทำนควำมช่วยเหลือ	 ขจัดทุกข์	 และบ�ำรุงสุข	 แก่พสกนิกร	 ที่พระองค์ทรงให้ควำมส�ำคัญเป็น 
ล�ำดับแรก

พระประมุขผู้ทรงเป็นที่เคำรพรักยิ่ง 

ไม่ทรงเคยห่ำงไกลจำกพสกนิกรของพระองค์ 

นอกจำกนี้	 หำกย้อนกลับไปในช่วงต้นรัชสมัยของพระองค์	 จะพบว่ำทรงใช้เวลำเสด็จ
พระรำชด�ำเนินเยือนต่ำงประเทศเพียงในช่วง	 ๒๐	 ปีแรกของกำรครองรำชย์เท่ำนั้น	 โดยในช่วงแรก 
เพื่อทรงศึกษำต่อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์	และในช่วงต่อมำเพื่อกำรเจริญสัมพันธไมตรี	

กำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเยือนต่ำงประเทศของพระองค์สิ้นสุดลงในปี	๒๕๑๐	ซึ่งเป็นเวลำเกือบ	
๕๐		ปีจนส้ินรชัสมยัทีพ่ระองค์มไิด้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิออกนอกแผ่นดินไทยเลย	เนือ่งด้วยเพรำะพระองค์
ทรงไม่ต้องกำรอยูห่่ำงจำกประชำชนของพระองค์	ดงัพระรำชปณธิำนว่ำจะไม่เสดจ็ออกจำกประเทศไทยอกี  
หำกประชำชนของพระองค์ยังทุกข์ยำกล�ำบำก	 โดยมีเพียงครั้งเดียวที่เสด็จพระรำชด�ำเนินเยือน
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 (สปป.ลำว)	 ในวันท่ี	 ๘-๙	 เมษำยน	๒๕๓๗	 โดยทรงเป็นองค์
ประธำนร่วมกับนำยหนูฮัก	พูมสะหวัน	ประธำนประเทศ	สปป.ลำว	ในพิธีเปิดสะพำนมิตรภำพ	แห่งที่	๑	
ที่จังหวัดหนองคำย	และเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเปิดโครงกำรศูนย์พัฒนำและบริกำรด้ำนกำรเกษตร
ห้วยซอน	-	ห้วยซั้ว	อันเป็นโครงกำรในพระรำชด�ำริ	ที่เมืองนำทรำยทอง	แขวงเวียงจันทน์	

ประชำชนชำวไทยจึงรู้สึกอบอุ่นใจที่องค์พระประมุขอันเป็นท่ีเคำรพรักยิ่งไม่ทรงเคยห่ำงไกล 
จำกพสกนิกรของพระองค์เลย	 ดังพระรำชนิพนธ์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ		
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 ในหนังสือ	 “ควำมทรงจ�ำในกำรตำมเสด็จต่ำงประเทศทำงรำชกำร”	 
ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...นับแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมำ เมื่อข้ำพเจ้ำมีอำยุเพียง ๑๙ ปี ได้ตำม 
เสด็จพระเจ้ำอยู่หัวกลับมำเมืองไทย พร้อมด้วยลูกสำวคนโต ซึ่งมีอำยุไม่ถึงขวบ 

ในครั้งนั้นแล้ว จนมีอำยุ ๒๗ ปี ข้ำพเจ้ำยังไม่ได้ย่ำงกรำยไปจำกบ้ำนเกิดเมืองนอน 
อีกเลย ทั้งนี้ก็เพรำะพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวตั้งพระทัยไว้อย่ำงแน่วแน่ว่ำ  

จะไม่เสด็จออกนอกประเทศ ถ้ำไม่ทรงมีเหตุที่ส�ำคัญพอ ในฐำนะที่ทรงเป็นประมุข 
ของชำวไทย สมควรจะประทับอยู่ในบ้ำนเมือง เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับรำษฎรของท่ำน 
ให้มำกที่สุด ถึงแม้เมื่อเสด็จแปรพระรำชฐำน ก็ทรงแปรอยู่ในประเทศเรำนี่เอง 

ทำงเหนือบ้ำง ทำงใต้บ้ำงแล้วแต่โอกำสจะอ�ำนวย...” 
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ทรงพระรำชด�ำริว่ำกำรช่วยเหลือประชำชนเป็นหน้ำที่ของพระองค์ 

เคยมีผู้กรำบบังคมทูลถำมว่ำ	ทรงเคยรู้สึกเบื่อหน่ำยในกำรที่ต้องเสด็จพระรำชด�ำเนินไปที่โน่น
ที่นี่บ่อย	ๆ	หรือไม่	ได้มีรับสั่งว่ำ	ไม่ทรงเหนื่อย	เพรำะเป็นหน้ำที่ของพระองค์	ที่จะต้องท�ำให้ประชำชน
อย่ำงเต็มที่

อีกทั้งรับสั่งถึงพระรำชภำรกิจของพระองค์ดังพระรำชด�ำรัสในโอกำสที่คณะบุคคลต่ำง	 ๆ	 
เข้ำเฝ้ำ	ฯ	รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์เหรียญรัตนำภรณ์	ณ	ศำลำบุหลัน	ทักษิณรำชนิเวศน์	
วันเสำร์	ที่	๑	ตุลำคม	๒๕๒๖	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...กำรที่ไปในส่วนไหนของประเทศก็ตำม ข้ำพเจ้ำก็ได้เห็นว่ำ

มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะได้สอดส่องควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้ดี 

เพรำะถ้ำหำกว่ำควำมเป็นอยู่ของประชำชนในส่วนใดของประเทศมีควำมบกพร่อง 

ก็ท�ำให้ประเทศชำติเป็นส่วนรวมเสียหำยไปได้ อ่อนแอลงไปได้...”
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เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ : ทุกพื้นที่ทั่วภูมิภำคของประเทศ

ในตลอดรชัสมยั	พระองค์จงึเสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปท่ัวทุกภมูภิำคของประเทศ	เพ่ือท่ีจะได้เข้ำใจ
ปัญหำสภำพควำมเป็นจริงของประชำชนในประเทศ	 ทอดพระเนตรชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน	 
และรบัทรำบควำมทกุข์ยำก	รวมถึงปัญหำของรำษฎรอย่ำงใกล้ชดิด้วยพระองค์เอง	ตำมหลกักำรทรงงำน
และศำสตร์แห่งกำรพฒันำ	คอื	“เข้ำใจ เข้ำถงึ พัฒนำ”	โดยช่วงแรกของกำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิ	พระองค์
ทรงใช้เวลำในกำรเรียนรู้ท�ำควำมรู้จักประชำชนของพระองค์	 และแม้ว่ำทำงที่จะเสด็จพระรำชด�ำเนิน 
จะห่ำงไกล	 ทุรกันดำร	 เป็นป่ำเขำ	 ไม่มีทำงถนนเข้ำถึง	 หรือแม้ว่ำเต็มไปด้วยอันตรำยถึงพระชนม์ชีพ	 
ด้วยเป็นช่วงที่บ้ำนเมืองระส�่ำระสำยจำกภัยคอมมิวนิสต์	 แต่พระองค์ยังทรงด้ันด้นบำกบั่นเสด็จ
พระรำชด�ำเนินไปด้วยพระรำชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะบรรเทำทุกข์ให้แก่พสกนิกร	

ด ้วยเหตุนี้ 	 จึงเกิดภำพที่ คุ ้นตำของคนไทยคือ	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงแผนที่กับดินสอในพระหัตถ์	 ทรงมีกล้องถ่ำยภำพ 
คล้องอยู่กับพระศอ	 และทรงมีวิทยุสื่อสำรในกระเป๋ำฉลองพระองค์	 พระองค์ประทับรำบอยู่บนพ้ืนดิน	
แวดล้อมด้วยชำวบ้ำน	มพีระรำชปฏิสนัถำรถึงทุกข์สขุอย่ำงใกล้ชดิ	ด้วยพระพกัตร์ทีเ่ป่ียมด้วยพระเมตตำ	
แต่ชุ่มไปด้วยพระเสโท	และเป็นควำมจริงทีว่่ำไม่มพีืน้ทีแ่ห่งใดในประเทศไทยท่ีพระองค์ไม่เคยเสดจ็ฯ	ถงึ	 
ดงัพระรำชด�ำรัสสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ	์พระบรมรำชนินีำถ	พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง	พระรำชทำน
แก่คณะบุคคลที่มำเข้ำเฝ้ำฯ	ถวำยพระพรชัยมงคลในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	ศำลำดุสิดำลัย	
สวนจติรลดำ	พระรำชวงัดสิุต	 เมือ่วันที	่๑๑	สงิหำคม	๒๕๕๓	จำกหนงัสอืพมิพ์มตชิน	ฉบบัวันพฤหสับดี	 
ที	่๑๒	สิงหำคม	๒๕๕๓	ควำมตอนหนึ่งว่ำ
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“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงงำนเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด�ำริ

พระองค์ท่ำนจะใช้แผนที่ทุกครั้ง ในห้องทรงงำนที่พระต�ำหนักทุก ๆ แห่งทั่ว 

ประเทศ จะมีแผนที่ประเทศไทยขนำดใหญ่ติดฝำห้อง และแผนที่ที่ขยำยเฉพำะส่วน

ก็มีอีกหลำยแผ่น ฉบับที่ทรงถือติดพระหัตถ์ควำมจริงมีขนำดใหญ่มำก

เพรำะทรงน�ำแผนที่มำต่อกันถึง ๙ แผ่น หรือ ๙ ระวำง แต่ทรงหำวิธีพับแบบพิเศษ

จนมีขนำดที่ทรงถือได้สะดวกและพลิกออกมำทอดพระเนตรได้ง่ำย ทรงตรวจสอบ 

แผนที่เสมอ ไม่ว่ำจะเสด็จฯ ที่ไหน แม้ขณะทรงขับรถเอง ก็มีแผนที่วำงอยู่ข้ำง 

พระองค์ตลอดเวลำ ถ้ำประทับเฮลิคอปเตอร์ก็จะทอดพระเนตรสภำพพื้นที่จริง 

เบื้องล่ำง เปรียบเทียบไปกับแผนที่ตลอดทำง ไม่มีกำรหลับเด็ดขำด เมื่อเสด็จฯ ไป 

ถึงที่หมำยแล้ว ทรงถำมชำวบ้ำนว่ำชื่อหมู่บ้ำน แม่น�้ำล�ำคลอง หรือถนนตรงกับ 

แผนที่ไหม มีหมู่บ้ำนใดเกิดขึ้นมำใหม่บ้ำง ถ้ำมีข้อมูลที่ต่ำงไปจำกแผนที่ จะโปรด 

ให้นำยทหำรแผนที่จดไว้และน�ำไปแก้ไขในกำรพิมพ์แผนที่ครั้งต่อไปให้ถูก หำกม ี

โครงกำรสร้ำงเขื่อนหรืออ่ำงเก็บน�้ำ ทรงสำมำรถค�ำนวณพื้นที่รับน�้ำคร่ำว ๆ

ได้จำกแผนที่ของพระองค์เอง ทรงช�ำนำญมำก จนทอดพระเนตรควำมสูงต�่ำ

ของภูมิประเทศได้ รำวกับทอดพระเนตรพื้นที่จริง นักวิชำกำรหลำยท่ำน

ทรำบดีถึงพระปรีชำสำมำรถด้ำนกำรทรงงำนแผนที่ของพระองค์ท่ำนดี และ 

ควำมที่ทรงแม่นย�ำในแผนที่นี้ ท�ำให้ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนด้วย พลอยกระตือรือร้น 

ศึกษำหำควำมรู้เรื่องแผนที่ไปด้วย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชด�ำริ เริ่มโครงกำรเพื่อช่วย 

เหลือประชำชนไว้เป็นจ�ำนวนมำกทุกภำค เช่นที่โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำเขำเต่ำ  

อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ จำกนั้น ระหว่ำง 

ประทับวังไกลกังวล ได้เสด็จฯ เยี่ยมรำษฎรที่จังหวัดเพชรบุรี และรำษฎร 

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจ�ำ ทรงพบว่ำปัญหำหลัก คือดินเป็นทรำย 

ปลูกพืชไม่ค่อยขึ้น จึงทรงพระรำชด�ำริริเริ่มโครงกำรเกษตรขึ้นหลำยแห่ง เช่น 

ที่หุบกะพง ดอนขุนห้วย ที่ส�ำคัญคือ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย จังหวัด 

เพชรบุรี ทดลองกำรปรับปรุงบ�ำรุงสภำพดินจำกดินที่แห้งแข็งจนสำมำรถ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้หลำยชนิด และทรงสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำไว้แก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ 

ในพื้นที่ด้วย

ผลงำนส�ำคัญเพื่อแก้ปัญหำน�้ำท่วมน�้ำแล้งในภำคกลำง เช่น เขื่อนป่ำสัก

ชลสิทธิ์ และเขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล...”
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ทรงงำนหนัก ด้วยทรงรักและห่วงใยพสกนิกร

กำรเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุขรำษฎรทั่วทุกภูมิภำคดังกล่ำว	 พระองค์
จึงทรงทรำบปัญหำ	 ควำมเป็นอยู่	 และอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพของพสกนิกร	 ซึ่งแตกต่ำงกันไป 
ตำมท้องถิ่น	 อำทิ	 กำรขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรเกษตร	 กำรไร้ที่ดินท�ำกิน	 กำรขำดแคลนอำหำร 
เครือ่งอุปโภค	 บริโภค	 ฯลฯ	 ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคท�ำให้ประชำชนขำดโอกำสในกำรพัฒนำ	 อันเป็น 
สำเหตุหลักแห่งควำมยำกจน

สิง่เหล่ำน้ีพระองค์ทรงน�ำมำประมวล	ศกึษำไตร่ตรอง	ค้นคว้ำอย่ำงลึกซ้ึง	ทดลองจนแน่พระรำชหฤทยั
ในผลท่ีได้รับ	 แล้วจึงพระรำชทำนแนวทำงแก้ไขให้เหมำะสมไปตำมพื้นท่ี	 เพื่อให้ประชำชนมีกินมีใช้	 
หลุดพ้นจำกควำมยำกจน	 และมุ่งไปสู่กำรพึ่งตนเองได้ในที่สุด	 ตลอดจนยังทรงติดตำมทอดพระเนตร
โครงกำรต่ำง	ๆ 	ที่ได้พระรำชทำนไปแล้วอย่ำงใกล้ชิด	เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภำพยิ่ง	ๆ 	ขึ้นไป

อำจกล่ำวได้ว่ำในขณะที่เกษตรกรผู้ยำกจนต้องท�ำงำนหนักอย่ำงหลังสู้ฟ้ำหน้ำสู้ดินอยู่นั้น	 
ทีแ่ท้จรงิพระองค์ทรงงำนหนกัเคยีงบ่ำเคยีงไหล่กบัประชำชนตลอดมำ	 โดยทรงคอยแก้ไขปัญหำต่ำง	ๆ	 
ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำน้อยน�้ำมำก	 ฝนไม่ตก	 น�้ำท่วม	 ดินเค็ม	 ดินเปรี้ยว	 ฯลฯ	 และไม่มีพระรำชวังไหนในโลก
เหมือนพระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำนที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลำ	 ไร่นำทดลอง	 โรงสี	 โรงงำน	 ฯลฯ	 
ที่ล้วนทรงท�ำเพ่ือพสกนิกรของพระองค์	 อันก่อให้เกิดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมำกถึง	 
๔,๗๔๑	โครงกำร
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กำรที่ทรงปฏิบัติพระองค ์ได ้ เช ่นนี้ก็ด ้วยทรงรัก	 ทรงห ่วงใยปวงชนชำวไทย	 ทรงม ี
พระมหำกรณุำธคิณุต่อรำษฎรทัง้แผ่นดนิเป็นทีต่ัง้	โดยเฉพำะผูท้ีอ่ยูช่นบทห่ำงไกลเพือ่ทีจ่ะพระรำชทำน
แนวทำงขจัดหรือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่รำษฎรของพระองค์อย่ำงสม�่ำเสมอ	 นับตั้งแต่เสด็จ 
เถลิงถวัลยสิริรำชสมบัติ	 เม่ือวันท่ี	 ๙	 มิถุนำยน	 ๒๔๘๙	 ต่อเน่ืองมำโดยตลอด	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
พระขัตติยมำนะ	พระวิริยอุตสำหะ	และพระปรีชำสำมำรถอันสูงเลิศด้วยพระเมตตำคุณ	

พระบำรมีปกเกล้ำที่แผ่ไพศำลเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่รำษฎรนั้นเป็นที่ประจักษ์และซำบซึ้ง 
ในพระมหำกรุณำธิคุณยิ่งนักว่ำ	ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงยอมตรำกตร�ำพระวรกำยทรงงำน 
มำกทีส่ดุในโลกเพ่ือประชำชน โดยไม่มพีระรำชประสงค์ส่ิงใดเป็นกำรตอบแทน นอกจำกทรงปรำรถนำ
ที่จะได้เห็นรำษฎรในชำติพออยู่ พอกิน มีควำมร่มเย็นเป็นสุข สำมัคคี รักใคร่ปรองดองกัน 

...ทรงตรำกตร�ำพระวรกำยทรงงำนมำกที่สุดในโลกเพื่อประชำชน

ควำมทุกข์ของประชำชนไม่มีวันหยุด เขำทุกข์เดี๋ยวนี้ ต้องไปเดี๋ยวนี้

นอกจำกนี้	ตลอดเวลำที่ทรงครองรำชย์	พระองค์ไม่เคยทรงหยุดทรงงำนเพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่	
ท่ีดีขึ้นของพสกนิกรของพระองค์เลย	 ดังค�ำบอกเล่ำของ	 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำร 
มูลนิธิชัยพัฒนำ	 ในหนังสือ	 “ตำมรอยพระยุคลบำท...	 ครูแห่งแผ่นดิน”	 ควำมตอนหนึ่งว่ำ	 คร้ังหนึ่ง
ประเทศไทยก�ำลงัเผชญิกับวิกฤตนิ�ำ้ท่วม	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	 
บรมนำถบพิตร	 ทรงเรียกประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือทรงเตือนถึงอันตรำย	 ผู้เข้ำประชุมวันนั้น 
รบัใส่เกล้ำฯ	กรำบบงัคมทลูว่ำ	พรุง่นีจ้ะเริม่ด�ำเนินกำร	นัน่หมำยถงึเวลำรำชกำรคอื	๘.๓๐	น.	ของวันรุ่งข้ึน

“...พระองค์ก็ตรัสถำมว่ำ	 น�้ำหยุดแล้วหรือ	 ไปเดี๋ยวนี้แหละ	 คืนนี้เลย	 น�้ำไม่ใช่ว่ำจะเริ่มไหลเวลำ 
แปดโมงครึ่งแล้วส่ีโมงครึ่งหยุดพักตำมริมตลิ่ง	 ผมก็เคยถูกพระองค์ทรงสั่งสอนเช่นเดียวกัน	 รับสั่งให้ 
ผมเข้ำเฝ้ำฯ	ในวันศุกร์	พระองค์ตรัสว่ำที่ตรงนี้ที่ตรงนั้นเขำอดอยำกอยู่	ผมกรำบบังคมทูลว่ำ	เดี๋ยววันจันทร์ 
ข้ำพระพุทธเจ้ำจะรีบไปพระพุทธเจ้ำข้ำ...พระองค์รับสั่งทันทีว่ำ	 ควำมทุกข์ควำมทรมำนไม่มีวันหยุดหรอก	
พอวันศุกร์หยุด	 เดี๋ยวตอนเช้ำวันจันทร์มำทรมำนใหม่ยังงั้นหรือ	 ไม่ใช่อย่ำงนั้น	 ดังนั้น	 เขำทุกข์เดี๋ยวนี	้ 
ต้องไปเดี๋ยวนี้เลย...”

เมื่อประชำชนอยู่ดีกินดี เมื่อนั้นจึงเป็นชัยชนะของกำรพัฒนำ

	 ๗๐	 ปีที่ทรงงำนเพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของรำษฎรให้ดีขึ้นนั้น	 ไม่ได้เกิดจำก 
น�้ำพระรำชหฤทัยที่หลำกมำช่ัวครั้งชั่วครำว	 หำกแต่เกิดจำกพระรำชปณิธำนอันม่ันคงและสม�่ำเสมอ	 
โดยไม่ทรงหว่ันไหวท้อแท้เมือ่มีปัญหำ	และไม่ทรงละควำมพยำยำมโดยง่ำย	 โดยทรงตระหนกัว่ำกำรพฒันำนัน้	
จ�ำเป็นต้องสร้ำงพ้ืนฐำนคือ	 ควำมพอมี	 พอกิน	 พอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่	 จนเกิดควำมเข้มแข็ง 
และพ่ึงตนเองได้ก่อน	 จึงค่อยสร้ำงควำมเจริญและเศรษฐกิจชั้นสูงในล�ำดับต่อไป	 รวมทั้งทรงเปรียบ
กำรพัฒนำนัน้เสมอืนกำรท�ำสงครำม	เมือ่ใดทีป่ระชำชนอยูด่กีนิด	ีและประเทศชำตมิคีวำมสงบ	ควำมเจรญิ	 
เมือ่นัน้จงึถอืว่ำประสบควำมส�ำเรจ็	เป็นชยัชนะของกำรพฒันำอย่ำงแท้จรงิ
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เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 
ทรงครององค์	 และครองแผ่นดินจนเป็นท่ีประจักษ์แก่อำณำประชำรำษฎร์ว่ำ	 พระองค์คือประมุข 
ของประเทศ	 ซึ่งทรงเป็นผู ้น�ำแห่งแผ่นดินอย่ำงแท้จริง	 ทรงพระปรีชำสำมำรถด�ำเนินกำรบรรลุ 
พระรำชสัตยำธิษฐำนตำมพระปฐมบรมรำชโองกำร	 กล่ำวคือ	 ไม่ทรงทอดท้ิงประชำชนของพระองค	์ 
ทรงท�ำนุบ�ำรุงบ้ำนเมือง	ทรงครองแผ่นดิน	ดแูลพสกนกิรของพระองค์โดยธรรม	กำรบรรลพุระรำชสตัยำธษิฐำน 
บังเกิดผลได้ด้วยพระรำชจริยวัตรที่งดงำมเปี่ยมด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ	พระปรีชำสำมำรถ	พระเมตตำ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกร	 กอปรด้วยพระรำชปณิธำนที่มุ่งมั่นในกำรบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่รำษฎร	 ซึ่งน�ำมำสู่
กำรบ�ำเพ็ญพระรำชกรณยีกจิอย่ำงหนกัตำมพระรำชปณธิำนจนเกดิผลเป็นรปูธรรม	พสกนกิรทัว่แผ่นดนิ
จึงล้วนมคีวำมจงรกัภกัด	ีเลือ่มใสศรทัธำอย่ำงไม่เสือ่มคลำย	ด้วยพระองค์ทรงขจัดปัดเป่ำควำมทุกข์ยำก
ของปวงชนให้กลบัมำมคีณุภำพชวีติท่ีดีข้ึน	และทรงชีน้�ำแนวทำงกำรพฒันำประเทศสูค่วำมยัง่ยืน	อนัส่งผล 
ต่อควำมเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงของประเทศชำติ	 สมดังพระรำชปณิธำนและพระรำชสัตยำธิษฐำน 
ในพระปฐมบรมรำชโองกำร	ณ	พระที่นั่งไพศำลทักษิณ	วันศุกร์	ที่	๕	พฤษภำคม	๒๔๙๓	ควำมว่ำ

“เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม”
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พระมหำกษัตริย์ที่ทรงงำนหนักที่สุดในโลก... 

ทรงสถิตอยู่ในใจชำวไทยตรำบนิรันดร์

ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้	 จึงได้ก่อให้เกิดคุณูปกำรอเนกอนันต์แก่ประชำชน	 และ
ประเทศชำติโดยรวม	 และมีควำมหมำยต่อพสกนิกรชำวไทยมำกเกินกว่ำจะคณำนับได้	 เป็นที่ประจักษ์
ของชำวไทยและชำวโลก	ต่ำงทรำบและถวำยกำรยกย่องเทดิพระเกียรติคณุว่ำ	ในบรรดำพระมหำกษตัรย์ิ
ที่มีอยู ่ในโลกปัจจุบันนี้ ไม่มีพระองค์ใดทรงงำนหนัก เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนเท่ำกับ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร อีกแล้ว  
จึงนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ท่ีได้เกิดมำเป็นคนไทย	 อยู่บนผืนแผ่นดินไทย	 ภำยใต้พระบรมโพธิสมภำร
ขององค์พระผู้ทรงด�ำรงอยู่ในทศพิธรำชธรรม	ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ประเสริฐอย่ำงหำที่สุดมิได้

วนันีถ้งึแม้ว่ำพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร		 
เสดจ็สวรรคตแล้ว	แต่พระองค์ยงัคงสถิตอยูใ่นใจชำวไทยตรำบนรินัดร์	ด้วยส�ำนกึในพระมหำกรุณำธคิณุเป็นล้นพ้น 
หำที่สุดมิได้	จึงขอเชิญชวนประชำชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวำยสัจจะ	ท�ำควำมดี	ที่ไม่ท�ำให้ตนเอง
และผู้อื่นเดือดร้อน	รู้	รัก	สำมัคคี	มีสติ	เสียสละเพื่อส่วนรวม	ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง	ผู้อื่น	ชุมชน	
สงัคม	และประเทศชำต	ิเป็นกำรสบืสำนพระรำชปณธิำน	เพือ่ถวำยเป็นพระรำชกศุลอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั

คนไทยโชคดีนัก เพรำะไม่มีพระมหำกษัตริย์พระองค์ใดในโลกน้ีที่จะทรงงำนหนักเพ่ือ 
พสกนกิรได้เทยีบเทยีมพระองค์อกีแล้ว
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พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   

ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 

ท่ำมกลำงควำมเศร้ำโศกอำดรูอย่ำงย่ิงในกำรเสดจ็สูส่วรรคำลยัของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ที่เปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชำวไทยทั้งประเทศน้ัน	 
เมื่อพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ	 มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร	 
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	 สยำมมินทรำธิเบศรรำชวโรดม	 บรมนำถบพิตร	 พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 
เสด็จขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์รัชกำลที่	๑๐	แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์	ตั้งแต่วันที่	๑๓	ตุลำคม	
๒๕๕๙	พสกนิกรต่ำงปลื้มปีติและมีควำมอบอุ่นใจ	ด้วยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชำวไทย	

เมื่อครั้งทรงพระเยำว์	 พระองค์ทรงตำมเสด็จพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	 
พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง		ไปทรงเยีย่มรำษฎรในท่ัวทกุภมูภิำคของประเทศ	ทรงซมึซบัแนวพระรำชด�ำรแิละ 
พระรำชกรณยีกิจของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	
เม่ือทรงเจริญวัยจึงทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจด้ำนต่ำง	 ๆ	 เพ่ือประเทศชำติและประชำชนชำวไทย 
โดยมไิด้ทรงย่อท้อ	ทัง้ทีท่รงปฏบิตัแิทนพระบรมชนกนำถและทรงปฏบิติัในส่วนของพระองค์เองนำนปักำร 

	 คร้ันเสด็จขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์	 ทรงได้ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจสืบสำน 
พระรำชปณิธำนและงำนต่ำงๆ	ที่พระรำชบิดำทรงริเริ่มด�ำเนินกำรไว้ โดยกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด 
สร้ำงสุขปวงประชำ” โดยทรงด�ำเนินตำมรอยเบื้องพระยุคลบำทในกำรปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ	 
กำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำง	 ๆ	 ทรงทุ ่มเทพระวรกำย	 พระวิริยอุตสำหะ	 เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหำ 
และบรรเทำควำมเดือดร้อนของรำษฎรในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง	

	 เหนือสิ่งอื่นใด	 นั่นคือ	 ควำมทุ่มเทพระรำชหฤทัยในกำรทรงงำนเพ่ือประชำชนเช่นเดียวกับ 
สมเด็จพระบรมชนกนำถและสมเด็จพระบรมรำชชนนี	 พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชำชนโดยเสมอมำ	 
และด้วยพระวสิยัทศัน์อนักว้ำงไกล	ทรงตระหนกัและทรงเลง็เหน็ในคณุค่ำแนวพระรำชด�ำรเิพือ่กำรพฒันำ
ที่ยั่งยืน	 จึงทรงสืบสำนต่อยอดแนวพระรำชด�ำริต่ำง	 ๆ	 เพ่ือควำมผำสุกของประชำชน	 ในพระรำชพิธ ี
บรมรำชำภิเษก	วันเสำร์	ที่	๔	พฤษภำคม	๒๕๖๒	พระองค์ทรงมีพระปฐมบรมรำชโองกำร	ควำมว่ำ

“เรำจะสืบสำน รักษำ และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม  
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอำณำรำษฎรตลอดไป”

แสดงให้เห็นว่ำ	 พระองค์ทรงยึดมั่นท่ีจะสืบสำน	 รักษำ	 และต่อยอดแนวพระรำชด�ำริต่ำง	 ๆ	 
ดังพระรำชกรณยีกจิของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	
และพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ทีจ่ะกล่ำวถงึโดยสงัเขปในบทต่อ	ๆ 	ไป	อนัจะเป็นแสงสว่ำงน�ำทำงตำมรอย
พระรำชปณธิำนไปสูค่วำมสุขอย่ำงยัง่ยืนของประชำชนและประเทศชำติสืบไป
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ศำสตร์แห่งกษัตริย์นักพัฒนำ

บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ
อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ* และ

อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เป็นผู ้ที่มีโอกำส 

ถวำยงำนใกล้ชดิเบือ้งพระยุคลบำท	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 โดยดูแลรับผิดชอบ

กำรประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิตัง้แต่ปี	๒๕๒๔	 

เมื่อครั้งปฏิบัติงำนที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ*	 (สศช.)	 จนกระทั่งได้มีกำรจัดตั้งส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำร	ิ(กปร.)	ท่ำนได้รบัแต่งตัง้เป็นเลขำธกิำรฯ	ท่ำนแรกของ	

* ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อเป็น ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



25

ส�ำนกังำน	กปร.	และเมือ่พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	 

ทรงจดัตัง้มลูนธิชิยัพฒันำข้ึน	ทรงแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและเลขำธกิำรมลูนธิชัิยพฒันำจวบจนถงึปัจจบุนั			

ท่ำนได้กรุณำให้คณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือ	 “แนวพระรำชด�ำริกำรพัฒนำสู ่ควำมยั่งยืน”		 

เข้ำพบเพ่ือเรยีนสมัภำษณ์เกีย่วกบักำรทรงงำนของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภูมพิลอดลุยเดช 

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ณ	มูลนิธิชัยพัฒนำ	

เส้นทำงรับรำชกำรก่อน “ถวำยงำน” ประสำนงำนโครงกำรอันเน่ือง 

มำจำกพระรำชด�ำริ

ผมเริ่มรับรำชกำรท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 หรือ 

ทีเ่รียกกันว่ำ	“สภำพฒัน์”	ในต�ำแหน่งหวัหน้ำกองวำงแผนเตรยีมพร้อมด้ำนเศรษฐกจิ	และปฏบิติัภำรกจิ

ในฐำนะเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อควำมมั่นคง	ในเขตกองทัพภำคที่	๑-๔	ซึ่งช่วยให้

ผมได้มีโอกำสสัมผัสงำนในพื้นที่	โดยท�ำหน้ำที่เป็นเลขำฯ	ของแม่ทัพภำคต่ำง	ๆ	

ต่อมำเมื่อ	ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลำนนท	์ เป็นนำยกรัฐมนตรี	มีด�ำริให้จัดตั้งส�ำนักงำน

เพ่ือถวำยงำนในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ด้วยทรำบวำ่ไม่มีองค์กรใดที่จะเป็นหน่วยงำน

ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	 มหำภมูพิล 

อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จนบำงครั้งเกิดควำมซ�้ำซ้อน	หรืออำจจะไม่มีพระรำชด�ำริก็ไปอ้ำงว่ำ 

มีพระรำชด�ำริ	 ซึ่งก่อให้เกิดควำมสับสน	 โดยได้มอบหมำยให้	ดร.เสนำะ อูนำกูล	 เลขำธิกำรสภำพัฒน์ 

ในขณะนั้น	ศึกษำและก�ำหนดว่ำควรจะเป็นองค์กรรูปแบบใดและมีระบบงำนอย่ำงไร

โครงกำรพระรำชด�ำริน้ันส่วนมำกอยู่ในเขตชนบทและแหล่งทุรกันดำร	 อำจำรย์เสนำะจึง 

มอบหมำยให้ผมศึกษำงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ซ่ึงขณะนั้นผมรับผิดชอบงำนพัฒนำ

ชนบทอยู่	 และบังเอิญว่ำมีประสบกำรณ์เร่ืองกำรพัฒนำองค์กรควำมมั่นคงด้วย	 ผมจึงด�ำเนินกำร 

โดยยึดตำมแบบระบบที่เคยด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กรควำมมั่นคง	 คือออกเป็นระเบียบ 
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ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 มีคณะกรรมกำรควบคุมดูแล	 โดยจะต้องมีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน  

อันเป็นหัวใจส�ำคัญของควำมส�ำเร็จ เนื่องจำกงำนโครงกำรพระรำชด�ำริมีลักษณะเหมือนกำรพัฒนำ

ควำมมั่นคงที่ต้องกำรควำมฉับไว รวดเร็ว 

พลเอก	 เปรม	พิจำรณำแล้วบอกว่ำดี	 และให้หำคนมำท�ำงำนนี้	 อำจำรย์เสนำะจึงเสนอชื่อผม

และเริ่มจัดตั้งองค์กรขึ้นตำม	“ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	

พ.ศ.	 ๒๕๒๔”	 ซึ่งก�ำหนดให้มีองค์กรระดับชำติ	 มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรด�ำเนินกำรโครงกำรอันเนื่อง 

มำจำกพระรำชด�ำริ	 เรียกว่ำ	 “คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ”	 มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร	 และผมเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร	ท�ำหน้ำที่

ด�ำเนินกำรควบคุม	 อ�ำนวยกำร	 ก�ำกับ	 ดูแลติดตำมผลประสำนกำรด�ำเนินงำน	 นอกจำกนั้นเป็น 

หน่วยปฏิบัติทั้งหมด	 กรรมกำร	 ได้แก่	 ปลัดกระทรวงส�ำคัญ	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับงำนพระรำชด�ำริ	 โดยมี

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

(ส�ำนักงำนเลขำนุกำร	กปร.)	สังกัดสภำพัฒน์	ท�ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ

จำกสภำพัฒน์ สู่ส�ำนักงำน กปร.

ขณะนัน้ผมท�ำงำนในต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรกองวำงแผนเตรียมพร้อมด้ำนเศรษฐกจิของสภำพัฒน์	

จึงมีหน้ำที่หลำกหลำย	 และหนึ่งในนั้นยังเป็นผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิเศษ 

เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 รับผิดชอบงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำก 

พระรำชด�ำริด้วย	 ต่อมำได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นรองเลขำธิกำรสภำพัฒน์	 ต้องดูแลเรื่องงำนบริหำรและ 

งำนวิชำกำรเพ่ิมขึ้น	 เม่ือปริมำณงำนมำกข้ึน	 โครงกำรต่ำง	 ๆ	 ขยำยเพิ่มมำกข้ึน	 เจ้ำหน้ำที่สภำพัฒน์ 

ต้องสวมหมวกหลำยใบ	 ท�ำหน้ำท่ีหลำยอย่ำง	 งำนล้นคน	 จึงขอแยกส�ำนักงำนเลขำนุกำร	 กปร.	 

ออกจำกสภำพัฒน์	 โดยผมด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(กปร.)	เป็นคนแรกในปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	
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ต่อมำในปี	 ๒๕๓๗	 ทำงรัฐบำลได้ขอให้ผมกลับสภำพัฒน์	 เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรฯ	 

ตอนนัน้ผมมเีพียงเงือ่นไขเดยีวท่ีขอไว้คอื	 ผมขอท�ำงำนรบัใช้เบือ้งพระยคุลบำทด้วยระหว่ำงด�ำรงต�ำแหน่ง

เลขำธิกำรสภำพัฒน์	ผมจึงรักษำกำรต�ำแหน่งเลขำธิกำร	กปร.	ไปพร้อมกันด้วย	จนกระทั่งครบ	๒	ปี

วันที่โชคดีที่สุดในชีวิต 

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมีหลำกหลำยรูปแบบมำก	ทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำชีพ 

ของประชำชน	ปัญหำสงัคม	และพืน้ทีด่�ำเนนิกำรกก็ระจำยทัว่ทกุภมูภิำค	ซ่ึงในปีหนึง่	ๆ 	พระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จะเสด็จฯ	ไปทรงงำนและประทับ 

ในภมูภิำคต่ำง	ๆ 	ภมูภิำคละประมำณ	๒	เดอืน	๔	ภำค	๘	เดอืน	หน้ำทีก่ำรเป็นเลขำธกิำร กปร. ประกำรแรก 

จงึเป็นกำรตำมเสดจ็ฯ	วนัทีเ่ริม่ถวำยงำน	ด้วยควำมกงัวลว่ำจะไม่สำมำรถถวำยงำนได้	และไม่ทรำบว่ำมอีะไร 

ดลใจให้เข้ำไปกรำบบังคมทูลตรง	 ๆ	 ว่ำวิตกและกังวลมำกที่รัฐบำลมอบหน้ำที่ให้ถวำยงำน	 พระองค์ 

ทรงถำมว่ำกังวลเรื่องอะไร	 ผมกรำบบังคมทูลว่ำ	 กังวลจะถวำยงำนไม่ได้	 พระองค์ทรงถำมว่ำท�ำไม	 

ผมกรำบบังคมทูลว่ำ	 ผมจบรัฐศำสตร์กำรทูต	 พื้นฐำนกำรศึกษำเกี่ยวกับเรื่องที่พระองค์ทรงงำน	 

ทั้งเรื่องดิน	น�้ำ	และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้เรียนมำสักอย่ำง

พระองค์ตรัสว่ำ	“แค่นั้นหรือ	ฉันท�ำใหม่	ๆ 	ก็ไม่รู้เหมือนกัน	ไม่เป็นไรหรอก	ฉันสอนเอง”	วันนั้น

ผมได้รู ้ว่ำผมโชคดีที่สุด เป็นวันที่ผมได้รับโชคอย่ำงมหำศำล แทนที่จะเป็นข้ำรำชบริพำรตำม 

ถวำยงำน กลับกลำยเป็นนกัเรยีน ทีม่ชีวีติกำรเรียนยำวนำนทีส่ดุถงึ ๓๕ ปี	พระองค์ทรงหยดุสอนก่อน	 

ถ้ำพระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ผมคงได้รับพระรำชทำนควำมรู้ต่อไปไม่รู้จบ

มองทุกอย่ำงที่ฉันท�ำ จดทุกอย่ำงที่ฉันพูด สรุปสิ่งที่ฉันคิด 

ตลอดระยะเวลำ	๓๕	ปีท่ีได้ถวำยงำนน้ัน	พระองค์ไดท้รงสอนเรื่องของแผ่นดิน สอนให้รู้จัก

และเข้ำใจธรรมชำติ ดิน น�้ำ ลม ไฟ สอนให้รู้จักกำรใช้ชีวิต สอนให้ท�ำงำนเพื่อสร้ำงประโยชน์ 

ให้กับผู้อ่ืน ซึ่งผมคิดว่ำไม่มีมหำวิทยำลัยแห่งไหนสอนได้ครบถ้วนเช่นนี้	 และคิดว่ำไม่มีอยู่ในต�ำรำ 

ใด	ๆ	ด้วย	เพรำะที่พระองค์ทรงสอนทุกสิ่งทุกอย่ำงนั้น	ทรงสอนในสถำนที่ปฏิบัติจริงทั้งสิ้น
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พระองค์ทรงมีพระเมตตำมำก	 ทรงเริ่มสอนเกือบเรียกว่ำต้ังแต่วันแรกที่เข้ำไปถวำยงำน	 

อย่ำงที่ผมกล่ำวแล้วว่ำเมื่อเร่ิมแรกถวำยงำนนั้นผมไม่มีพื้นฐำนควำมรู ้เรื่องกำรเกษตร	 พระองค์ 

ทรงสอนด้วยวิธีท่ีแยบยลมำก	 รับสั่งให้ท�ำ	 ๓	 ข้อ	 คือ	 “มองทุกอย่ำงที่ฉันท�ำ จดทุกอย่ำงที่ฉันพูด  

สรุปสิ่งที่ฉันคิด”

 ประกำรแรก ทรงรับสั่งว่ำ	 “มองทุกอย่ำงที่ฉันท�ำ” ต้องต้ังข้อสังเกตดี	 ๆ	 ว่ำ	 ทรงใช้ค�ำว่ำ 

มอง	 ไม่ใช่แค่เห็น	 ไม่ใช่แค่ดู	 ให้มองเพ่ือหำควำมเข้ำใจ	 หำควำมรู้ต้นเหตุปลำยเหตุอย่ำงไร	 ให้มอง 

ทุกอย่ำงที่ฉันท�ำ

 ประกำรที่สอง “จดทุกอย่ำงที่ฉันพูด”	จะเห็นว่ำผมเดินตำมเสด็จฯ	นั้น	ตอนแรก	ๆ	มีสมุดจด	 

ตอนหลงัจดไม่ไหว	จงึใช้เทปตำมอดัพระสรุเสยีง	มคีนเดยีวทีท่�ำอย่ำงนัน้	แล้วกลบัมำประมวล	จดทกุอย่ำง 

ที่ฉันท�ำ	จะได้เป็นหลักฐำน	เหมือนเรำไปเรียนหนังสือจดเล็คเชอร์

ประกำรท่ีสำม “สรปุสิง่ทีฉ่นัคดิ” ค�ำว่ำสรปุสิง่ท่ีฉนัคดิคอือะไร	ในกำรทรงงำนของพระองค์คอื	

ทรงให้จดบันทึกไว้เพื่อกันลืมอดีต	 จดแล้วมองไปในอนำคต	 จะเรียกว่ำวิสัยทัศน์หรือพันธกิจในอนำคต 

ซ่ึงต้องเตรียมตัวรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนด้วย	 ต้องสรุปบันทึกแล้วทูลเกล้ำฯ	 ถวำยพระองค์ 

เป็นทำงกำรทุกวัน	 ทรงตรวจเหมือนตรวจข้อสอบ	 วันไหนไม่มีแก้คือสอบผ่ำน	 โดยแนวทำงกำรสรุป	 

๓	ประกำร	คอื		กจิกรรม	พระรำชกรณยีกจิ	พระรำชกระแส	มอีะไรบ้ำง	และแนวพระรำชด�ำรขิองพระองค์

ที่มีต่อพื้นที่	 หรือกิจกรรมน้ันๆ	 จะด�ำเนินกำรในทิศทำงใด	 มีผลกระทบต่อประชำชนอย่ำงไร	 ต้องสรุป 

ให้ครบถ้วน	 ถ้ำไม่มีอะไรแก้ไข	 พระองค์จะพระรำชทำนกลับมำ	 ถือเป็นคัมภีร์น�ำมำใช้เป็นแนวทำง 

ในกำรท�ำงำนต่อไป	ใครจะมำกล่ำวอ้ำงเป็นอย่ำงอื่นไม่ได้	รวมทั้งต้องท�ำบันทึกให้ทีมงำนน�ำไปประสำน	 

ถ้ำหำกจ�ำเป็นจะตั้งเป็นคณะท�ำงำนหรือเป็นกรรมกำรในระดับโครงกำรในพ้ืนท่ี	 ก็ท�ำเป็นโครงกำร 

เล็ก	ๆ	และประสำนกำรจัดสรรงบประมำณจนครบถ้วนกระบวนกำรตำมพระรำชด�ำริ
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หน้ำที่หลัก ๆ ของส�ำนักงำนเลขำนุกำร กปร. อีกประกำรหนึ่งจึงคอยเป็นตัวกลำงประสำน

เพ่ือให้งำนลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งจะท�ำให้ดีได้ต้องเข้ำใจพระรำชด�ำริอย่ำงแท้จริง พระองค์ทรงม ี

พระรำชกระแสหรือพระรำชด�ำริอะไรต้องจดให้หมด	

ทรงสอนงำนอย่ำงชำญฉลำด ต่อวิชำควำมรู้ ให้คิดเป็น 

จำกกำรที่ได้ถวำยงำนพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	 มำตลอด	 ๓๕	 ปี	 จนกระทั่งถึงขณะนี้	 ผมยังแปลกใจที่ได้รับเชิญไปบรรยำยในฐำนะ 

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนน�ำ้และดนิ	รวมถงึได้รบัดษุฎบีณัฑติจำกมหำวิทยำลัยต่ำง	ๆ 	ทัง้ด้ำนเกษตร	วทิยำศำสตร์

กำรเกษตร	 ไม่ใช่เพรำะเรำเก่งเรำรู	้ แต่เป็นเพรำะพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดช 

มหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงสอนเก่ง สอนให้คนทีไ่ม่มคีวำมรูส้ำมำรถเรยีนรูแ้ละเข้ำใจได้ ทรงมวีธิกีำรสอน 

ทีม่ศีลิปะสูง พระรำชทำนค�ำอธบิำยทีมี่แง่มมุต่ำง ๆ  โดยจะทรงอธบิำยทกุหน้ำของเหรียญ ไม่ใช่อธบิำยของ 

อย่ำงเดียว	หรือปัญหำอย่ำงเดียว	เพรำะบำงสิ่งบำงอย่ำงอธิบำยหน้ำเดียวอำจจะเข้ำใจผิดได้	เบื้องหน้ำ

ของเหรียญเป็นอย่ำง	เบื้องหลังเป็นอีกอย่ำง	ทรงอธิบำยจนเรำเข้ำใจแจ่มกระจ่ำง	

นอกจำกนี้	จุดเด่นอีกอย่ำงคือ	เวลำทรงมีรับสั่งกับพวกเรำ	จะให้เรำคิดตำมไปด้วย	จะไม่รับสั่ง

ส�ำเร็จรูป	 น้อยครั้งที่จะรับสั่งส�ำเร็จรูปแล้วให้เรำไปท�ำ	 มักจะทรงให้เรำคิดตำม	 ใช้ดุลยพินิจ	 ใช้สติ 

และปัญญำประกอบ	 ทรงสอนแบบวิธีโบรำณที่เรียกว่ำ ต่อวิชำ ต่อควำมรู ้ แล้วน�ำมำคิดต่อ  

เปรียบเหมือนกำรลับมีดให้คมอยู่เสมอ	 เพรำะถ้ำส�ำเร็จรูปมีแนวโน้มว่ำเรำจะหยุดคิด	 ก้มหน้ำก้มตำ

ปฏิบัติอย่ำงเดียว	ไม่ทรงโปรดเช่นนั้น

พระองค์ทรงเป็นมหำบรมครู	 สุดยอดแห่งแผ่นดิน	 ผมได้เรียนหลักสูตรที่ยำวนำนที่สุดในชีวิต	

เรียนปริญญำตรี	๔	ปีจบ	ปริญญำโทปีกว่ำจบ	ปริญญำเอก	๒	ปีจบ	แต่ผมได้เรียนรู้จำกพระองค์	๓๕	ปี	

สนุกและมีควำมสุขมำก	 ขอให้เรำท�ำตำมพระองค์	 เรียนรู้จำกส่ิงท่ีพระองค์ทรงสอนแล้วไปปฏิบัติ	 

บ้ำนเมืองจะไม่เจอปัญหำ	
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“ทำงสำยกลำง พอเพียง คิดถึงส่วนรวม” หลักกำรด�ำเนินพระชนม์ชีพ

และกำรทรงงำน

หลักกำรสอนของพระองค์จะทรงเน้นกำรปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูและจูงใจนักเรียนให้มำสนใจ	 

แต่ไม่ทรงเคยส่ังหรือทรงบังคับให้ท�ำ	 จะทรงสอนอย่ำงละเอียดให้เข้ำใจทุกแง่มุม	 และท่ีส�ำคัญ 

ทรงเน้นเสมอว่ำ	 กำรสอนควรยึดรำกฐำนเดิมของสังคมไทยไว้	 ไม่ควรคัดลอกจำกต่ำงประเทศ 

มำกเกินไป	แต่อำจน�ำหลักกำรมำเปรยีบเทยีบปรบัปรงุได้	ไม่เช่นนัน้จะท�ำให้ขำดควำมเป็นตวัของตวัเอง	

หำกสนใจศึกษำโครงกำรฯ	 ที่พระองค์พระรำชทำนพระรำชด�ำริที่มีมำกกว่ำ	 ๔,๗๔๑	 โครงกำร	 

จะได้รับควำมรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มำกมำยและสอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยและภูมิประเทศในบ้ำนเรำ

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงมหีลกั

ในกำรด�ำเนินชีวติด้วยควำมเรยีบง่ำย บนทำงสำยกลำง รกัษำควำมพอด ีและพอเพยีง รบัสัง่ว่ำ	อย่ำล้น	อย่ำโลภ	 

อย่ำตำโต	คนทัง้โลกรวมถึงคนไทยอยำกรวย	แต่ลมืว่ำควำมรวยต้องแลกด้วยอะไรหลำยอย่ำง	ต้องท�ำลำย

ธรรมชำติ	ต้องน�ำทรัพยำกรมำใช้ประโยชน์	บำงครั้งโลภเกินไป	ใช้มำกเกินพอดี	สุดท้ำยเกิดผลกระทบ 

ที่เรียกว่ำ	“ได้ไม่คุ้มเสีย”	ทรงสอนให้เรำอยู่อย่ำงเรียบง่ำย	พอเพียง	ใน	๒	ข้อนี้เป็นหลัก	และพระองค์

ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงให้ดู	แต่เรำมองไม่เห็นเอง	เช่น	ฉลองพระองค์	ฉลองพระบำท	พระองค์ไม่ทรง

ใช้ของรำคำแพง	 ฉลองพระบำทที่ใช้เสด็จประพำสไปทั่วประเทศ	 เป็นรองเท้ำผ้ำใบที่ผลิตในเมืองไทย	 

ไม่ได้เป็นของต่ำงประเทศเหมือนพวกเรำที่ยึดติด	ต้องเป็นของแบรนด์เนม	ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้	ผมถวำยงำน 

เห็นทุกวันก็ท�ำตำมไปโดยไม่รู้ตัว	สักพักก็เป็นนิสัย
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“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหำ กำรพัฒนำไม่ยั่งยืน”	ท่องจ�ำกันเป็นสูตร	เศรษฐกิจดีเป็นอย่ำงไร	

วำงแผนไว้ให้คนร�่ำรวย	 เรำต้องเอำสังคมและสิ่งแวดล้อมไปแลก	 คุ้มหรือไม่	 ได้อย่ำงเสียสองอย่ำง	 

ผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำได้สอนเรำ	 เพรำะเรำอยำกรวย	 อยำกได้กำรเจริญเติบโต	 อยำกให้เศรษฐกิจ 

ขยำยตัวสูง	 เรำได้มำแต่คุ้มไหมกับส่ิงที่เรำต้องเสียไป	 ฉะนั้น	 ควำมยั่งยืนที่พูด	 ๆ	 กันไม่เกิด	 เพรำะ 

ทุกคนอยำกรวย	แต่เรำต้องรวยอย่ำงยั่งยืนด้วย	รวยถึงลูกหลำน	ไม่ใช่แค่ชั่วชีวิตเรำ	ต้องคิดให้ดี	

บ้ำนเรำส่วนมำกจะแก้ปัญหำอะไรมักคิดถึงงบประมำณ	คิดใช้เทคโนโลยีระดับสูง	 เครื่องจักร	

เครื่องกล	 มำแก้ปัญหำ	 แต่พระองค์ทรงคิดกลับกัน	 ทรงคิดอย่ำงเรียบง่ำย	 ธรรมดำ	 ใช้ธรรมชำติ	 

ไม่ต้องลงทุนมำกมำย	 อย่ำงเช่นเรื่องน�้ำเสีย	 ไม่ได้ทรงคิดตั้งโรงงำนบ�ำบัดน�้ำเสียซึ่งต้องใช้งบประมำณ 

เป็นพันล้ำนหมื่นล้ำน	 พระองค์ทรงคิดแบบเรียบง่ำย	 ทรงน�ำสิ่งท่ีอยู่รอบ	 ๆ	 มำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำ	 

ไม่ทรงคิดอะไรที่สับสนวุ่นวำย	ทรงใช้ผักตบชวำ	สำยลมแสงแดดมำบ�ำบัด	ตรงนี้เรำยังควบคุมควำมคิด

ในลกัษณะดงักล่ำวไม่ได้	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	 

ทรงคิดและทรงท�ำให้ดูทุกอย่ำงที่กล่ำวมำ	จับต้องได้	ฉะนั้นจะท�ำอะไรให้ยั่งยืนนั้น	ต้องคิดใหม่ท�ำใหม่	

เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม

ค�ำว่ำ	“พระเจ้ำแผ่นดิน”	 ตำมรูปศัพท์หมำยถึงผู้ปกครองที่เป็นเจ้ำของแผ่นดิน	 คือผู้น�ำท่ีม ี

สิทธิ์ขำดในกิจกำรของแผ่นดินและสำมำรถพระรำชทำนที่ดินให้แก่ผู ้ใดผู้หนึ่งได้	 แต่ในสังคมไทย 

พระเจ้ำแผ่นดินทรงเป็นเจ้ำของแผ่นดินผู้ทรงบ�ำรุงรักษำแผ่นดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ ์ เพื่อให้

ประชำชนสำมำรถใช้ที่ดินในพระรำชอำณำเขตของพระองค์ให้เกิดประโยชน	์ พระองค์จึงทรงดูแล	 

พระองค ์ทรงสอนให ้เรำฉลำดคิด	 

แต่เรำคิดไม่ฉลำด	 เพรำะเรำคิดด้วยกิเลส	 

อยำกได้นั่นได้นี่	 อยำกรวย	ทรงสอนให้คิดถึง 

ส่วนรวมและคนอื่นก่อน	 แต่คนส่วนมำก 

มักจะคิดถึงตัวเองก่อน	 คิดถึงพรรคพวกญำติ 

พีน้่องก่อน	ไม่ค่อยมใีครคดิถงึเรือ่งของส่วนรวม

หรือคิดถึงคนอื่นท่ัว	 ๆ	 ไป	 ซึ่ งที่จริงแล ้ว 

ต้องคิดถึงส่วนรวม	 เพรำะเรำอยู่ในส่วนรวม	 

หำกส่วนรวมไม่ดีเรำจะอยู ่รอดได้อย่ำงไร	 

เรำต้องเอำตวัรอดบนแผ่นดนินีก่้อน	จงึต้องรกัษำ	

ของใหญ่	รักษำดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	ของประเทศไว้	

เพรำะคนมำกขึ้น	 ทรัพยำกรน้อยลง	 เกิดกำร 

แย่งชิงกัน	 ถ้ำไม่สร้ำงควำมพอดีต้ังแต่ตอนนี้	

ควำมไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้น	
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ดิน	 น�้ำ	 ลม	 ไฟ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน	 เช่น	 ท�ำกำรเพำะปลูกให้ได้ผล	 ตลอดจน 

เอำพระรำชหฤทัยใส่ในกำรบ�ำรุงแผ่นดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์	 พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกำยและ 

พระรำชหฤทัย	 ทรงท�ำทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อรักษำแผ่นดิน	 รักษำทรัพยำกรธรรมชำติให้ฟื้นฟูกลับคืนมำ	 

ดังที่ทรงก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรครองแผ่นดินในพระปฐมบรมรำชโองกำรว่ำ	 “เรำจะครองแผ่นดิน 

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม”	 โดยกำรพัฒนำช่วยเหลือประชำชน	 ผลของ 

กำรด�ำเนินกำรพัฒนำดังกล่ำวจะต้องน�ำมำซึ่งประโยชน์สุข	 นั่นคือประโยชน์ที่มำพร้อมกับควำมสุข 

ของประชำชนเป็นส�ำคัญ	

ทรงก�ำหนดเป้ำหมำยของพระองค์ชัดเจน	 ทรงใช้ค�ำว่ำเรำจะครองแผ่นดิน	 ค�ำว่ำ	 “ครอง”	 

เหมือนครองชีวิตเรำ	 ครองชีวิตครอบครัว	 ไม่มีอะไรบังคับ	 เป็นควำมรับผิดชอบ	 ไม่ต้องใช้อ�ำนำจ 

อะไรเลย	 แต่ทรงท�ำทุกอย่ำงเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย	 เมื่อคนไทยสร้ำงควำมร�่ำรวย	 กอบโกย	 

และน�ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้จนกระท่ังแทบไม่เหลืออะไรในประเทศ	พระองค์ทรงสอนให้เรำรู้จัก 

ค�ำว่ำ	 “พอเพียง”	 มีเงินก็ดีแล้ว	 แต่ต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์	 ให้เกิดควำมสุข	 ไม่ใช่เกิดประโยชน์ 

แต่เกิดควำมทุกข์ด้วย	 คดโกงก็ทุกข์	 พวกเรำฟังแล้วปฏิบัติตำมกันบ้ำงหรือเปล่ำ	 ถึงท�ำให้เกิดกำร 

ทุจริตคอร์รัปชันเต็มบ้ำนเต็มเมือง	หำกเรำน�ำสมบัติของแผ่นดินไปกองไว้กับตัว	คนที่เหลือจะท�ำอย่ำงไร	

ควำมยั่งยืนของสังคมไทยสู่สังคมโลก

ปัจจุบนัองค์กำรสหประชำชำติให้ควำมส�ำคญักบักำรพำสงัคมไปสูค่วำมยัง่ยนื	ด้วยหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในทำงปฏิบัติเป็นอย่ำงนั้นหรือเปล่ำ	 เรำชอบพูดถึงควำมยั่งยืน	 แต่ควำม 

เป็นจริงยังคงมีกำรท�ำลำยอยู่ทุกวัน	 ตอนผมเป็นเด็ก	 ประชำกรในประเทศไทยมี	 ๑๘	 ล้ำนคน	 ขณะนี้

กระโดดไปท่ี	 ๖๖	 ล้ำนคน	 เพิ่มขึ้นถึงเกือบ	 ๔	 เท่ำ	 แต่ขนำดและทรัพยำกรของประเทศเรำยัง 

เท่ำเดิม	 ควำมจริงเล็กกว่ำเดิมเพรำะถูกน�ำไปใช้หรือท�ำลำย	ควำมยั่งยืนที่ง่ำย	 ๆ	 คือ	 อยู่รอดตลอดไป	 

เป็นมรดกตกทอดจำกรุ่นลูกไปสู่รุ่นหลำน	 เหลน	 โหลน	 ไม่รู้จบ	 แต่ขณะนี้	 ป่ำไม้ถูกท�ำลำย	น�้ำเน่ำเสีย	

แล้วจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลำน	เพรำะเรำกิน	ใช้	และท�ำลำยกันจนหมดแล้ว	

๗๐	ปีทีผ่่ำนมำ	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	

ทรงพยำยำมรักษำสิ่งที่มีอยู่และฟื้นฟูสิ่งที่เสียไป	 เพรำะทรงรู้และเข้ำใจ	 ค�ำสอนของพระองค์นั้นลุ่มลึก	

ไม่ใช่ทรงสอนเพียงคนไทย	แต่ทรงสอนมนุษย์ทั้งโลกให้ควำมเคำรพปัจจัยแห่งชีวิต คือ ดิน น�้ำ ลม ไฟ 

สิง่รอบตวั	 เรำเคยให้ควำมเคำรพอะไรบ้ำง	 เจอต้นไม้กตั็ด	 เทของเสียลงพ้ืน	 ท้ิงขยะลงพ้ืน	 เทน�ำ้เสียลงน�ำ้	 

เพรำะควำมเห็นแก่ตัว	 เท่ำกับเป็นกำรท�ำลำยตัวเองไปด้วย	 ฉะนั้น	 ต้องเดินทำงสำยกลำงตำมที่สมเด็จ 

พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำตรสัสอนไว้เป็นสจัธรรม	และพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมิูพลอดุลยเดช 

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงน�ำสัจธรรมนั้นมำย�ำ้ให้เรำทรำบ	ต้องแบ่งปัน	เพยีงเรำอยูเ่ฉย	ๆ 	เรำกห็ำยใจน�ำ 

ออกซเิจนเข้ำ	แล้วคำยคำร์บอนไดออกไซด์ออก	 ดังนั้น	 ถ้ำเรำใช้ไปหนึ่งต้องชดเชยกลับมำอย่ำงน้อยหนึ่ง	 

ไม่เช่นนั้นจะไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลำนได้ใช้ต่อไป
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น�้ำมำเหมือนได้เงินเดือน	เดือนหนึ่งออกหนเดียว	ยังต้องกินต้องใช้อีก	๒๙	วัน	

ในปีหนึ่ง	 ๆ	 น�้ำมำแค่	 ๓	 เดือน	 แล้วอีก	 ๙	 เดือนจะท�ำอย่ำงไร	 ประเด็นส�ำคัญคือ	 เรำเก็บไว ้

เพียงพอหรือไม่	 เรำต้องเก็บน�้ำไว้	 ไม่ใช่สูบน�้ำทิ้งไป	 อย่ำงภำคอีสำนสูบทิ้งลงแม่น�้ำโขง	 ภำคกลำง 

สูบทิ้งลงทะเล	 เรำต้องเข้ำใจจริง	 ๆ	 ว่ำค�ำว่ำของเหลือท้ิงในส�ำนวนไทยคืออะไร	 คือ	 เหลือแล้วค่อยท้ิง	 

ที่เรำต้องประสบกับปัญหำน�้ำแล้งน�้ำท่วมอยู่ทุกวันนี้	 เพรำะยำมมีเรำไม่เก็บ	 พระองค์ทรงสอนวิธ ี

เก็บน�้ำไว้หลำกหลำยวิธี	 เรำต้องบริหำรจัดกำรน�้ำให้ดี	 ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอย่ำงทุกวันนี้	 ซ่ึงจะท�ำ 

ให้พบปัญหำทับถมอยู่อย่ำงนี้ตลอดไป

กษัตริย์ที่ทรงงำนหนักที่สุดในโลก

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ทรงเป็น 

พระมหำกษตัรย์ิท่ีทรงงำนหนกัทีสุ่ดในโลก และทรงงำนยำวนำนถึง ๗๐ ปี ในแต่ละปีทรงใช้เวลำ ๘ เดอืน 

ประทบัอยูใ่นชนบทตำมภมูภิำคต่ำง ๆ 	ผมเองได้มโีอกำสถวำยงำนรับใช้พระองค์เพียงคร่ึงเดียวของเวลำ 

ที่พระองค์ทรงงำนคือ	๓๕	ปี	 ทุกวันนี้ผมรู้สึกผิดเป็นอย่ำงมำก	 เพรำะที่ผ่ำนมำในแต่ละปีนั้น	๘	 เดือน 

เรำอยู่บ้ำน	ส่วนพระองค์เสด็จฯ	ทรงงำนทั่วทุกภูมิภำคของไทย	ทรงแก้ไขปัญหำต่ำง	ๆ	มำกมำย	 เพื่อ 

ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย	 เวลำทรงงำนในชนบทจะเสด็จพระรำชด�ำเนินทั้งครอบครัว โดยแต่ละ

พระองค์จะทรงมหีน้ำทีแ่ตกต่ำงกนัไป	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพิตร	 ทรงงำน	 ทอดพระเนตรกิจกรรมและโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ส่วนสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชินีนำถ	 พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 เสด็จฯ	 ทรงช่วยเหล่ำแม่บ้ำน	 ส่วนทูลกระหม่อม 

พระรำชโอรสและพระรำชธิดำท่ีตำมเสด็จฯ	 ทรงแบ่งหน้ำที่กัน	 ทรงงำนทั้งครอบครัว	 ไม่มีสถำบันไหน 

ในโลกนี้ที่ท�ำอย่ำงนี้	

“น�้ำคือชีวิต” ส�ำคัญยิ่ง

ในชีวิตเรำต้องกำรปัจจัย	 ๔	 ซ่ึงได้

จำกดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	โดยปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด

คือ “น�้ำ” กำรทรงงำนส่วนใหญ่กว่ำ 

ร้อยละ ๗๐ มุ่งไปที่เรื่องน�้ำ พระองค์ทรงคิด

ศิลปะกำรบริหำรจัดกำรน�้ำไว ้มำกมำย	 

เวลำน�้ำมำมำก	 ต้องหำทำงกักเก็บไว้ก่อน	 

ทัว่ประเทศไทยแต่ละแห่งต้องประเมนิตัวเอง	

เข้ำใจตัวเอง	และถำมตัวเองว่ำใช้น�ำ้ประมำณไหน	

ต้องเกบ็ไว้ให้ได้	ไม่มภีำชนะเกบ็กต้็องสร้ำงขึน้	 

ไม่ว่ำจะเป็นหนอง	คลอง	คู	บึง	 เพรำะเวลำ
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พระองค์รับสั่งว่ำ	 พระองค์ทรงมีอำชีพท�ำรำชกำร	 จึงทรงงำนอย่ำงหนักและเหนื่อยยำก	 

ทั้งในยำมกลำงวันและค�่ำคืน	 เพ่ือช่วยเหลือรำษฎรให้พ้นจำกควำมทุกข์ยำก	 และมีควำมสุขท่ำมกลำง

สภำพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์	 โดยไม่ทรงเลือกว่ำเขำเหล่ำนั้นเป็นใคร	 ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตควำม 

เป็นอยู่ของพสกนิกรทั่วหล้ำ	 พระองค์ทรงงำนไม่มีวันหยุด	 ในพระรำชหฤทัยมีแต่งำน	 งำน	 งำน	 

เพรำะพระองค์ทรงเป็นประมุขของประเทศ	พระองค์ไม่ทรงเคยนึกถึงพระองค์เองเลย	 ส่วนพวกเรำ 

คิดถึงแต่ตัวเองก่อน	

มีเวลำที่ทรงท้อแท้บ้ำงเหมือนกัน	 แต่พระองค์ไม่ทรงเคยหยุดทรงงำน	 เรื่องที่ท�ำให้ทรงท้อ	 

คือ	ทรงสอนอะไรพวกเรำแล้วไม่จ�ำ	หรือไม่น�ำไปท�ำต่อ	

ทรงงำนหนักตลอดพระชนม์ชีพ และทรงวำงกลไกกำรท�ำงำนไว้ 

อย่ำงต่อเนื่อง 

	 ผมเคยเข้ำเฝ้ำฯ	กรำบพระบำทพระองค์ในวันที่ผมอำยุ	๖๐	ปี	เป็นวัยที่จะเกษียณอำยุรำชกำร	

พระองค์รับสั่งว่ำ “แล้วฉันล่ะ”	 วันนั้นผมอำยุ	 ๖๐	 ปี	 ในขณะท่ีพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษำ	 

๗๒	พรรษำ	 นับตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้ำเอ่ยถึงค�ำว่ำเกษียณอีกเลย	ผมจึงเปล่ียนเป็นขอพระรำชทำนพร 

ในวันคล้ำยวันเกิดแทน	 พระองค์มักจะทรงให้พรที่จบลงด้วยงำน	 หรือกำรท�ำเพื่อคนอื่นว่ำ	 “ขอให ้

มีพละก�ำลังกำยท่ีแข็งแรง เพื่อที่จะท�ำประโยชน์ให้คนอื่นได้” หรือ	 “ขอให้มีควำมสุขในกำรท�ำ

ประโยชน์เพื่อคนอื่น”

ต่อมำอีก	 ๑๒	 ปี	 เม่ือผมเข้ำเฝ้ำฯ	 กรำบบังคมทูลว่ำผมอำยุครบ	 ๗๒	 ปี	 พระองค์ทรงนิ่งไป 

สักพักหนึ่ง	 แล้วทรงยกพระหัตถ์มำจับบ่ำผมเขย่ำ	 แล้วรับสั่งว่ำ “สุเมธ งำนยังไม่เสร็จ”	 พระองค์ 

ทรงห่วงเรื่องงำนอย่ำงแท้จริง	เพรำะพรสุดท้ำย	เป็นข้อควำมสั่งเสียสุดท้ำยว่ำ	“งำนยังไม่เสร็จ” 

ผมจึงต้องท�ำงำนต่อ	 เมื่อพระองค์ไม่ทรงหยุดกำรทรงงำนมำ	 ๗๐	 ปีแล้ว	 เรำจะหยุดได้ 

อย่ำงไร	 ตอนนี้ผมอำยุ	 ๘๐	 ปีแล้ว	 คนท่ัวไปหยุดท�ำงำนอยู่กับบ้ำน	 แต่ตอนนี้ผมไม่เคยอยู่บ้ำนสักวัน	 

ท�ำตัวให้เกิดประโยชน์ตำมค�ำสอนของพระองค์

ตอนทีพ่ระองค์ประทบัอยูท่ีโ่รงพยำบำลศริริำช ทรงติดตำมงำนในทกุเร่ืองทกุด้ำนตลอดเวลำ

ทุกวัน	 ครั้งใดที่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	 เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร	 

มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี	สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน	รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ	สยำมบรมรำชกุมำรี	เสด็จฯ	

ลงพืน้ทีใ่ด	เมือ่เสดจ็ฯ	กลบัมำจะถวำยรำยงำน	พระองค์จะรบัสัง่แนะน�ำทุกครัง้	ส่วนงำนอืน่	ๆ	จะทรงใช้ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำเป็นเคร่ืองมอืในกำรทรงงำน	โดยทรงสำมำรถค้นหำข้อมลูและตดิตำมงำนได้ตลอดเวลำ	

แม้เมือ่พระองค์เสดจ็สวรรคตแล้ว งำนของพระองค์กย็งัคงด�ำเนนิต่อได้ เพรำะทรงวำงกลไก

กำรท�ำงำนไว้อย่ำงรอบคอบ	โดยทรงตั้งหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เป็นมูลนิธิ	มูลนิธิในพระบรมรำชูปถัมภ์	มูลนิธิ
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ส่วนพระองค์	เมือ่จัดตัง้เป็นมลูนิธิตำมกฎหมำยจะมกีระบวนกำรดแูล	ตรำบใดท่ีมคีนมำบรจิำค	กส็ำมำรถ

ด�ำเนินกำรต่อไปได้	 ทรงมองกำรณ์ล่วงหน้ำมำก่อนแล้ว	 กำรท�ำงำนของแต่ละมูลนิธิเมื่อพิจำรณำ 

รำยละเอียดแล้วจะพบว่ำ	ทรงแบ่งงำนไว้ไม่ซ�้ำซ้อนกัน	อำทิ	ถ้ำเกิดน�้ำท่วม	มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์

ในพระบรมรำชูปถัมภ์จะไปแจกถุงพระรำชทำนก่อน	เพื่อช่วยเหลือประชำชนในเบื้องต้น	เมื่อน�้ำลดแล้ว

มูลนิธิชัยพัฒนำจะเข้ำไปช่วยฟื้นฟู	เรียกว่ำงำนไม่หยุด	และไม่มีวันจำกไป	

ประทับใจที่ ได้เรียนรู้ มีควำมสุขจำกกำรขจัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้ประชำชน

ถ้ำถำมถงึควำมประทับใจท่ีได้ถวำยงำนพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดช 

มหำรำช	บรมนำถบพติร	คอื	ควำมรูท้ีพ่ระองค์พระรำชทำนให้	ผมได้เรยีนรูเ้รือ่งต่ำง	ๆ	มำกมำย	ได้เรยีนรู้ 

ถึงกำรปฏิบัติ	 ควำมเสียสละ	 ควำมรู้ที่จะอ่ำนธรรมชำติ	 ให้สำมำรถรักษำ	 อนุรักษ์	 พัฒนำ	 ฟื้นฟูได	้ 

ผมได้เรียนรู้ว่ำกำรขจัดควำมทุกข์ของประชำชนให้ได้รับควำมสุขนั้น เรำก็มีควำมสุขไปด้วย  

และเหนือส่ิงอื่นใด ผมได้เรียนรู้ชีวิต เข้ำใจชีวิต ไม่เช่นน้ันแล้วคงหมกมุ่นอยู่กับกิเลส ตัณหำ  

ควำมอยำก และทุกข์ทรมำน 

เมื่อเรำเข้ำใจชีวิต	 เรำก็ไม่ทุกข์	 คือ	 ตรรกะของค�ำว่ำพอ	 ถ้ำคนไม่รู้จักพอ	 ก็จะมีแต่ควำมทุกข์	

จริง	 ๆ	 เป็นเรื่องของธรรมดำ	 ธรรมชำติ	 ผมได้เรียนรู ้มำกมำย	 เรียนรู ้โดยไม่ต้องอ่ำนหนังสือ	 

ผมมองพระองค์	 ตำมที่ทรงสอน	 “มองทุกอย่ำงที่ฉันท�ำ”	 มองแล้วเรำก็เข้ำใจ	 เข้ำใจแล้วก็ปฏิบัติตำม 

โดยไม่รู้ตัว 

นอกจำกนี	้ผมประทับใจในควำมเสยีสละ	ควำมเมตตำ	ควำมรับผดิชอบของพระองค์	ทีท่รงดูแล

ประชำชนประดุจ “พ่อ” ดูแลลูก พระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดิน พ่อที่ดูแลเอำใจใส่ และให้ควำม

เมตตำกับลูกทุก ๆ คนอย่ำงแท้จริง
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สำนต่องำนของพ่อแห่งแผ่นดิน

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริทั้ง	๖	ศูนย์	ที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศไทย	คือ

สรปุแนวพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	

ทุกเรื่องที่ทรงท�ำมำรวมอยู่ในที่เดียวกัน	ทั้งเรื่อง	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	และโครงกำรปลีกย่อย	รวมถึงบทเรยีน

ต่ำง	ๆ 	รวบรวมประมวลไว้ทีน่ีท่ัง้หมดแล้ว	พระองค์ทรงให้ควำมส�ำคญัในกำรจดัต้ังศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ	

มำก	ทรงก�ำหนดพื้นที่และภำรกิจ	 โดยกำรสรุปรวมควำมคิด	แนวคิด	แนวทำงกำรพัฒนำของพระองค์	

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชำชน	 ไม่ต้องเดินทำงไปศึกษำไกล	 ตอนนีถึ้งเวลำสรุปเพรำะท�ำมำประมำณ	

๔๐	ปี	ผมภมูใิจมำกที่มีโอกำสได้ถวำยงำนเรื่องนี้	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	๕	ใน	

๖	แห่ง	ผมเป็นผู้ถวำยงำนในกำรน�ำแนวพระรำชด�ำริมำด�ำเนินกำรให้ส�ำเร็จ	

พระองค์ทรงพยำยำมชี้วิธีกำรดูแล รักษำ ฟื้นฟู ดิน น�้ำ ลม ไฟ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ 

มีอยู่ทั่วประเทศ ทรงสอนจนครบหมดแล้ว เพียงเรำปฏิบัติตำมพระองค์ น�ำสิ่งที่พระองค์ทรงท�ำให้ดู

และพิสูจน์ว่ำส�ำเร็จแล้วมำช่วยกันท�ำ ช่วยกันต่อยอด ทั้งเรื่องน�้ำ ดิน และป่ำ จะช่วยให้ประเทศไทย

พัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้ 

ตอนนีง้ำนท่ีพระองค์ทรงท�ำไว้ให้คนไทยมคีรบแล้วทัง้ในเรือ่ง	ดิน	น�ำ้	ลม	ไฟ	ไม่มอีะไรทีไ่ม่ส�ำเรจ็	

แต่อำจจะมีที่ส�ำเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้น�ำไปขยำยผล	 ถ้ำขยำยผลคนไทยจะไม่เจอปัญหำเร่ืองน�้ำ	 ดิน	 ป่ำ	 

อย่ำงที่เรำเจอกันทุกวันนี้	 แค่ทุกคนลุกขึ้นมำช่วยกันท�ำ	 พระองค์ทรงมีบทเรียนพร้อมหมดแล้ว	 

ไม่ต้องคิดอะไรเพิ่ม	ลอกแบบได้เลย	เพรำะมีวิชำควำมรู้ส�ำเร็จรูปแล้ว
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ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

ถึงวันนี้	 แม้พระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว	 แต่ผมเชื่อว่ำ	พระองค์ไม่ทรงจำกไปไหน ค�ำสอน 

ของพระองค์จะอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไป	 เพรำะเรำทุกคนต่ำงรักและเคำรพพระองค์เป็นที่สุด	 

กำรจำกไปครั้งนี้เป็นไปตำมกฎแห่งธรรมชำติ	 อย่ำงเรำเป็นชำวพุทธนับถือสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	

พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพำนจำกไปสองพันห้ำร้อยหกสิบปีแล้ว	 แต่เรำรู้สึกว่ำพระองค์ยังทรงอยู่	 

โดยมีพระพุทธรูปเป็นที่สักกำระ	เคำรพ	และเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	

ท่ำนนบีมูฮัมมัดในศำสนำอิสลำม	 จำกไปพันกว่ำปีชำวมุสลิมก็ยังนับถือท่ำนอยู่	 ชำวคริสต์ก็ยังนับถือ 

พระเยซอูยู่	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	กเ็ช่นเดยีวกนั	

ถึงพระองค์จะเสด็จสวรรคตจำกคนไทยไปแล้ว	 แต่สิ่งที่พระองค์พระรำชทำนให้กับคนไทยยังอยู่นั่นคือ	

“ควำมรู้”	องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	ยังมีอยู่ครบ	เพรำะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้จำกไปไหน	

ถ้ำคนไทยรกัและคดิถึงพระองค์ ขอให้ปฏบิติัตำมค�ำสอนของพระองค์	ดังเช่นชำวพุทธเคำรพ

สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำก็ต้องปฏิบัติ	 ไม่ใช่นั่งกรำบอย่ำงเดียวไม่เกิดประโยชน์	 ต้องปฏิบัติตำม 

พระธรรมค�ำสัง่สอน	สมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำทรงตรสัก่อนเสดจ็ดบัขันธ์ปรนิพิพำนว่ำ	ให้ยดึพระธรรม

วินัยเป็นตัวแทนของพระองค์	 เช่นเดียวกันหำกเรำระลึกถึงพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร   

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ขอให้น้อมน�ำค�ำสอนของพระองค์ น้อมน�ำบทเรียน 

ที่ทรงสอนมำปฏิบัติ จึงจะถือว่ำเป็นกำรเคำรพพระองค์อย่ำงแท้จริง
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“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล 

ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งเราสามารถนำามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ ์

และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี. 

ข้อสำาคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด 

คือไม่นำามาทุ่มเทใช้ ให้สิ้นเปลืองไป โดยไร้ประโยชน์ 

หรือได้ประโยชน์ ไม่คุ้มค่า 

หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ

ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา 

เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม 

โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว.  ...”

พระรำชด�ำรัส พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  
ในกำรเสด็จออกมหำสมำคม 

ในงำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ พุทธศักรำช ๒๕๒๙
วันศุกร์ ที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๒๙
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๑ “ธรรมชำติ” 

ปัจจัยแห่งชีวิตตำมแนวพระรำชด�ำริ



40

ส่วนที่ ๑ 

“ธรรมชำติ” ปัจจัยแห่งชีวิต

ตำมแนวพระรำชด�ำริ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 

ทรงตระหนักว่ำ	“ปัจจัยแห่งชีวิต”	คือ	ทรัพยำกรธรรมชำติอันได้แก่	ดิน	น�้ำ	และป่ำไม้	ซึ่งเป็นพื้นฐำน

ของกำรผลิตเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคท้ังปวง	 ประกอบกับที่ทรงเป็นนักพัฒนำบนพื้นฐำนของควำมยั่งยืน	

พระองค์จงึทรงมแีนวทำงกำรพัฒนำทีเ่ริม่จำกพืน้ฐำนล�ำดับแรกคอื	เพ่ือปำกท้องประชำชน	ต่อมำคอืเพ่ือ 

ควำมมั่นคงของสังคม	และสุดท้ำยคือ	เพื่อควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	

ด้วยสำยพระเนตรอันยำวไกล	 พระองค์จึงทรงมีแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดิน	 น�้ำ	 ป่ำไม้	 

และสิ่งแวดล้อม	 โดยทรงมุ่งรักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมสมดุลของระบบนิเวศ	 

ตลอดจนส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร	 เพื่อให้	 “คน”	 และ	 “ธรรมชำติ”  

อยูร่่วมกันอย่ำงพึง่พำอำศยัและเอือ้ประโยชน์ต่อกัน	อนัเป็นรำกฐำนของกำรพฒันำประเทศในระยะยำว

สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	

นอกจำกนี้	 ด้วยพระปรีชำชำญในงำนด้ำนกำรชลประทำนซ่ึงพระองค์ทรงสนพระรำชหฤทัย 

มำตั้งแต่ยังทรงพระเยำว์	 ดังพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่คณะกรรมกำรสโมสรไลออนส์สำกล	 
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ภำค	๓๑๐	(ประเทศไทยและประเทศลำว)	ณ	พระต�ำหนกัจติรลดำรโหฐำน	วนัพฤหสับด	ีที	่๒๕	กนัยำยน	 

๒๕๑๒	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...มำตอนหลังนี้ จะท�ำอะไรก็ใช้หลักที่ได้เคยเห็นมำแล้ว เกี่ยวข้อง
กับงำนต่ำง ๆ เมื่อเห็นอะไรเมื่อเด็ก ทั้งเรียนในโรงเรียน หรือเห็นในพิพิธภัณฑ์  
จะท�ำให้เกิดควำมคิด อย่ำงเช่นในด้ำนชลประทำน หรือในด้ำนป่ำไม้นี่ ก็อำจมี
บำงคนเข้ำใจว่ำท�ำไมจึงสนใจ และบำงคนไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมฉันเองท�ำไมสนใจ 

เรื่องชลประทำนหรือเรื่องป่ำไม้ จ�ำได้ว่ำเมื่ออำยุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง 
ซึ่งเดี๋ยวนี้ตำยไปแล้ว สอนเรื่องวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรอนุรักษ์ดิน แล้วให้

เขียนว่ำ ภูเขำต้องมีป่ำไม้อย่ำงนั้น เม็ดฝนลงมำแล้วจะชะดินลงมำเร็วท�ำให้
ไหลตำมน�้ำไป ไปท�ำให้เสียหำย ดินหมดจำกภูเขำ เพรำะไหลตำมสำยน�้ำไป  
ก็เป็นหลักของป่ำไม้เรื่องกำรอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทำนที่ว่ำ   
ถ้ำเรำไม่รักษำป่ำไม้ข้ำงบน จะท�ำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขำ 

จะหมดไปกระทั่งกำรที่จะมีตะกอนลงมำในเขื่อน มีตะกอนลงมำในแม่น�้ำ ท�ำให้

เกิดน�้ำท่วม นี่น่ะ เรียนมำตั้งแต่อำยุ ๑๐ ขวบ...”   

กอปรกับเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษำ	 พระองค์ยังทรงศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรชลประทำน

และป่ำไม้ด้วยพระองค์เอง	 และเมื่อเสด็จขึ้นครองรำชย์พระองค์ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงดูแล 

ทกุข์สขุของพสกนกิรในจงัหวดัต่ำง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	ซ่ึงท�ำให้ทรงพบว่ำประชำชนส่วนใหญ่ท่ีประกอบอำชพี

เกษตรกรรม	 ประสบปัญหำมำกมำยในกำรด�ำรงชีวิต	 ต้ังแต่กำรขำดแคลนน�้ำในกำรอุปโภคบริโภค	 

ควำมเสื่อมโทรมของดินอันเกิดจำกสำเหตุทำงธรรมชำติ	 เช่น	 บำงแห่งเป็นดินเปร้ียว	 ดินด่ำง	 ดินเค็ม	 

และบำงแห่งก็ไม่มีดินเลย	 ซึ่งทรงเรียกดินเหล่ำนี้ว่ำ	 “ดินแร้นแค้น”	 รวมถึงทรัพยำกรที่ถูกท�ำลำย 

โดยมนุษย์	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้อย่ำงสิ้นเปลือง	 กำรไม่บ�ำรุงรักษำ	 จนก่อให้เกิดมลภำวะต่ำง	 ๆ	 

ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำเน่ำเสีย	ดินเสื่อมสภำพ	และอำกำศเป็นพิษ	เป็นต้น

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จึงทรงให้

ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่กับกำรรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติ	 ท�ำอย่ำงไรให้ทรัพยำกรท่ีเส่ือมโทรมแล้วฟ้ืนกลับคนืมำ	 

โดยพระองค์ท้ังทรงแก้ไข	 ฟื้นฟู	 และบ�ำรุงรักษำ	 เพ่ือช่วยเหลือให้เหล่ำพสกนิกรได้ใช้ส่ิงเหล่ำนี้อันเป็น

ปัจจัยแห่งชีวิตท�ำมำหำเลี้ยงชีพ	 เพื่อให้หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ยำก	 โดยพระองค์มีพระรำชด�ำริศึกษำ	

ค้นคว้ำ	 และทดลองโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ด้วยพระองค์เอง	 และน�ำควำมรู้ที่ผ่ำนกำรทดลองจนได้ผลเป็น 

ที่แน่ชัดแล้ว	 จึงพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริในกำรป้องกัน	 แก้ไข	 ฟื้นฟู	 และพัฒนำแก่พสกนิกร 

อย่ำงเหมำะสมกับสภำพสังคมและสภำพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น	

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรส่ิวนใหญ่จงึเป็นวธิกีำรแก้ไข	ท�ำนบุ�ำรงุรกัษำ	และปรบัปรงุ

สภำพทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น	โดยมีสำระส�ำคัญสรุปได้	ดังนี้
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๑. ทรัพยำกรดิน

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 ทรงเข้ำ 

พระรำชหฤทัยถึงปัญหำด้ำนปัจจัยกำรเกษตรของเกษตรกรไทย	โดยเฉพำะปัญหำดินเพื่อกำรเพำะปลูก

ที่เกิดจำกสำเหตุกำรมุ่งเปิดพื้นที่ท�ำกำรเกษตรด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์	ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้	

ขำดกำรบ�ำรงุรกัษำคณุภำพดนิอย่ำงยัง่ยืน	ดนิในเขตพืน้ทีเ่กษตรกรรมของประเทศจงึกลำยสภำพเป็นดนิไม่มี

คุณภำพ	 และยังมีปัญหำของดินทรำย	 ดินดำน	 ดินลูกรัง	 ดินเปรี้ยว	 ดินเค็ม	 ดินพรุ	 และหน้ำดิน 

ถูกชะล้ำง	เป็นต้น	

พระองค์ทรงเห็นว่ำ	 “ดิน”	 เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญมำก	 จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ 

ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพดิน	 ทั้งในแง่ปัญหำดินที่เสื่อมโทรม	 ขำดคุณภำพ	 ด้วยวิธีกำร 

แบบง่ำย	 ๆ	 อำทิ	 กำรใช้ปุ๋ยหมัก	 กำรให้ดินตกตะกอนในอ่ำงเก็บน�้ำหรือตำมล�ำห้วย	 เพื่อป้องกันกำร 

ชะล้ำงพังทลำยของดิน	 เป็นต้น	 ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ	 เรื่องกำรประยุกต์

เทคโนโลยีกำรถ่ำยท�ำภำพถ่ำยทำงอำกำศและดำวเทียม	 ในกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดินลุ่มน�้ำทำงเหนือ 

ของประเทศไทย	ณ	โรงแรมรินค�ำ	จังหวัดเชียงใหม่	วันจันทร์	ที่	๗	มกรำคม	๒๕๒๓	ควำมตอนหนึ่งว่ำ
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“...ก็ขอกล่ำวว่ำดินในที่ไหนที่ไม่ดีนั้นไม่ค่อยเป็นห่วง เพรำะดินนั้นพัฒนำ 
ขึ้นมำได้โดยไม่ยำกนัก ดินจะเค็ม จะเปรี้ยว จะจืดอะไรก็ตำม สำมำรถที่จะท�ำให้ดีขึ้น 

ได้ภำยในไม่กี่ปี โดยใช้เทคนิคแบบโบรำณ ๆ ไม่ใช่สมัยใหม่ แบบโบรำณ ๆ คือใช ้
ปุ๋ยหมักหรือใช้ตะกอนที่ลงมำตำมล�ำห้วย โดยที่ได้ท�ำเป็นอ่ำงเก็บน�้ำมำพัฒนำดินและ

รักษำดินไม่ให้ไหลลงไป ไม่ให้เกิดกำรสึกหรอ erosion ไป อันนี้เป็นวิธีที่ง่ำย 
โดยมำกทำงด้ำนพัฒนำที่ดินก็ออกจะเห็นคุณภำพของดินปัจจุบันเป็นสิ่งที่ขึ้นสมอง  

เพรำะว่ำดินที่ไหนไม่ดีก็บอกไม่ดี ใช้ไม่ได้ ควำมจริงพัฒนำที่ดินนั้น ค�ำนี้ก ็
หมำยควำมว่ำท�ำให้ดนิดีขึน้ ไม่ใช่ดูว่ำดนิเดีย๋วนีเ้ป็นอย่ำงไร แต่ว่ำพัฒนำให้ดข้ึีน ซึง่ท�ำได้แน่นอน  

บำงประเทศเป็นหินแท้ ๆ เขำยังพัฒนำขึ้นมำให้เป็นสวนได้ ฉะนั้น นี่ก็เป็นเทคนิคที่

สมควรจะใช้ เพื่อที่จะให้ทั้งบริเวณที่เป็นบริเวณปฏิบัติกำรของเรำเจริญขึ้นมำ…”       

นอกจำกนี้	 เกษตรกรยังมีปัญหำขำดแคลนที่ดินท�ำกิน	 จำกปัญหำต่ำง	 ๆ	 ดังกล่ำวข้ำงต้น	 

พระองค์จึงมีแนวพระรำชด�ำริเกี่ยวกับทรัพยำกรดินที่ส�ำคัญ	สรุปโดยสังเขปดังนี้

๑.๑ กำรจดักำรและพฒันำทีด่นิ เมือ่พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดช 

มหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงเริม่งำนพฒันำประเทศ	ทรงน�ำวธีิกำรปฏริปูทีดิ่นมำใช้ในกำรจดัและพฒันำทีดิ่น 

ที่เป็นป่ำเสื่อมโทรม ทิ้งร้ำง ว่ำงเปล่ำ มำจัดสรรให้เกษตรกรที่ไร้ที่ท�ำกิน	 ได้ประกอบอำชีพในรูป 

ของหมู่บ้ำนสหกรณ์	 และโครงกำรจัดและพัฒนำที่ดินในรูปแบบอื่นๆ	 โดยให้สิทธิท�ำกินชั่วลูกช่ัวหลำน	

แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในกำรถือครอง	 พร้อมกับจัดบริกำรพื้นฐำนให้ตำมควำมเหมำะสม	 โดยทรงม ี

หลักกำรว่ำต้องมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรให้ดีเสียตั้งแต่ต้น โดยใช้แผนที่ และภำพถ่ำยทำงอำกำศ 

ช่วยในกำรวำงแผน ไม่ควรท�ำแผนผังที่ท�ำกินเป็นลักษณะตำรำงสี่เหลี่ยมเสมอไป โดยไม่ค�ำนึงถึง

สภำพภูมิประเทศ	แต่ควรจัดสรรพื้นที่ท�ำกินตำมแนวพื้นที่รับน�้ำจำกโครงกำรชลประทำน	

น่ันคือจะต้องด�ำเนินโครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรเกษตรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ

แหล่งน�้ำ	 โดยทรงเริ่มโครงกำรพัฒนำที่ดินหุบกะพง	 เมื่อปี	 ๒๕๑๑	 เนื่องจำกรำษฎรขำดที่ดิน 

ท�ำกิน	พระองค์จึงพระรำชทำนพื้นที่จ�ำนวน	๑๐,๐๐๐	 ไร่	 ให้เกษตรกรจ�ำนวน	๑๒๐	ครอบครัวเข้ำไป 

ท�ำกิน	 และมีส่วนรำชกำรต่ำง	 ๆ	 เข้ำไปช่วยเหลือรำษฎรบุกเบิกที่ท�ำกิน	 อันเป็นกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรไม่มีที่ดินท�ำกินของเกษตรกร

๑.๒ กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		 

มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	 ได้มพีระรำชด�ำรว่ิำปัญหำกำรบกุรุกเข้ำไปครอบครองทีด่นิ

ของรัฐโดยรำษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิท�ำกนิเป็นหลกัแหล่งจะทวคีวำมรนุแรงขึน้	จงึพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริ

เก่ียวกบักำรจัดกำรทรพัยำกรทีด่นิและป่ำไม้	 ส�ำหรับทีดิ่นป่ำสงวนทีเ่ส่ือมโทรมและรำษฎรได้เข้ำไปท�ำกนิ 

อยูแ่ล้วนัน้	เพ่ือแก้ปัญหำกำรบกุรกุเข้ำไปครอบครองท่ีดินของรัฐโดยรำษฎรท่ีไม่มท่ีีดินท�ำกิน	โดยให้ภำครัฐ 

ด�ำเนินกำรให้กรรมสิทธิ์แก่รำษฎรในกำรท�ำกินตำมกฎหมำย	ตำมควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่นั้น	ๆ	

แต่ไม่สำมำรถซื้อขำยได้	เช่น	ให้หนังสือรับรองสิทธิท�ำกิน	(สทก.)	ที่สำมำรถเป็นมรดกตกทอดแก่ทำยำท 
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ให้ท�ำกินได้ตลอดไป	 ด้วยวิธีกำรน้ีจะช่วยให้รำษฎรมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเองและครอบครัว	 

โดยไม่อำจน�ำท่ีดนินัน้ไปขำย	และจะไม่ไปบุกรุกพืน้ทีป่่ำสงวนอืน่	ๆ 	อกี	ดงัพระบรมรำโชวำทพระรำชทำน

แก่ประธำนกรรมกำรสมำคมธนำคำรไทยและคณะผูแ้ทนธนำคำรต่ำง	ๆ	ณ	พระต�ำหนกัจติรลดำรโหฐำน	 

วนัจนัทร์	ที	่๑๔	มถินุำยน	๒๕๑๔	ควำมตอนหนึง่ว่ำ

“ขอขอบใจทีผู่แ้ทนของสมำคมธนำคำรไทยได้มำให้พรและให้เงนิเพือ่ท่ีจะช่วยในกำรพฒันำประเทศ

กำรที่ได้น�ำเงินจ�ำนวนนี้มำให้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอเนกประกำรต่อไป ตั้งใจว่ำ

จะน�ำเงินจ�ำนวนนี้ไปส�ำหรับที่จะช่วยให้โครงกำรสร้ำงหมู่บ้ำนหรือจัดสรรที่ให้ประชำชน

ได้อยูไ่ด้ท�ำมำหำกนิ เพรำะว่ำในขณะนีข้้อทีส่�ำคญัส�ำหรบัประชำชน คอืจะต้องมทีีท่�ำมำหำกนิ และ

โดยเฉพำะส�ำหรับผู้ที่เป็นกสิกร จ�ำเป็นที่จะให้เขำมีที่ดินของตนเอง ต้องสำมำรถ

ที่จะผลิตผลผลิตหำเลี้ยงชีพตนเองให้ได้ดี และต้องรักที่ท�ำกิน ฉะนั้น กำรที่จะจัดตั้ง

หมู่บ้ำนที่จะเรียกว่ำเป็นหมู่บ้ำนกสิกรขึ้นมำ ก็เพื่อที่จะให้ประชำชนเหล่ำนั้นสำมำรถ

ที่จะท�ำมำหำกินได้ดี และท�ำให้ครอบครัวของเขำมีควำมมั่นคงขึ้น เมื่อมีควำมมั่นคงแล้ว 

ก็จะเป็นก�ำลังส�ำหรับช่วยให้ประเทศชำติมีควำมมั่นคงขึ้น…”

๑.๓ กำรแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยำกรดิน หลังจำกงำนจัดสรรที่ดินท�ำกินในระยะแรกแล้ว	 

แนวพระรำชด�ำรใินกำรจดักำรทรพัยำกรดนิของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	 มหำภมูพิลอดุลยเดช 

มหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้ขยำยขอบเขตไปสู่กำรแก้ไขปัญหำและฟ้ืนฟทูรพัยำกรดิน เพือ่ปรบัปรงุ

ประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรให้สูงขึ้น	 โดยทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรฟื้นฟูที่ดินท่ีมีสภำพ

ธรรมชำตแิละปัญหำทีแ่ตกต่ำงกนัออกไปในแต่ละภมิูภำค	จึงมพีระรำชด�ำริในกำรแก้ไขปัญหำท่ีดินท่ีเน้น

เฉพำะเรื่องมำกขึ้น	เช่น	กำรศึกษำวจัิยเพือ่แก้ไขปัญหำดินเคม็	ดนิเปรีย้ว	ดนิทรำย	ในภำคกลำงและภำค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ปัญหำดนิพร	ุในภำคใต้	และทีด่นิชำยฝ่ังทะเล	รวมถงึงำนในกำรแก้ไขปรบัปรงุและ

ฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลำยจำกกำรชะล้ำงหน้ำดิน	 ตลอดจนกำรท�ำแปลงสำธิตกำรพัฒนำที่ดินเพื่อ

กำรเกษตรกรรมในบำงพืน้ทีท่ีม่ปัีญหำในเรือ่งดนิเสือ่มโทรมด้วยสำเหตุต่ำง	ๆ 	ท้ังนี	้เพ่ือให้พ้ืนท่ีท่ีมปัีญหำ

เรือ่งดินท้ังหลำย	สำมำรถใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้อกี	โครงกำรต่ำง	ๆ	ในระยะหลงัจึงเป็นกำรรวบรวมควำมรู้ 

ทั้งทำงทฤษฎีและปฏิบัติจำกหลำกหลำยสำขำมำใช้ร่วมกันในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
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พระรำชด�ำรแิละพระรำชกรณยีกจิในกำร

ด�ำเนินงำนด้ำนกำรแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยำกรดิน	

ด้วยแบบจ�ำลองกำรฟื ้นฟูบ�ำรุงดินที่มีสภำพ 

ขำดควำมสมบูรณ์ ซึ่งพระบำทสมเด็จพระบรม 

ชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	 ได้มพีระรำชด�ำรเิกีย่วกบักำรแก้ไข

ปัญหำคณุภำพของดนิตำมสภำพของพืน้ท่ี	โดยทรง

ทดลองปฏิบตัใินศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำ

จำกพระรำชด�ำร	ิ๖	แห่ง	เพือ่ให้เป็นแหล่งศึกษำวจัิย

เพือ่แก้ไขปัญหำและพฒันำพืน้ทีต่ำมสภำพภมูสิงัคม

ของแต่ละแห่ง	ตลอดจนเป็นแหล่งศกึษำดงูำนและ

น�ำควำมรู้ไปปรับใช้ตำมสภำพปัญหำของดินในพื้นที่ต่ำง	ๆ	ดังนี้

(๑) ปัญหำดินทรำย สภำพของดินทรำยจะมีลักษณะโปร่ง	 น�้ำและรำกพืชผ่ำนไปได้ง่ำย	 

มีอำหำรพืชอยู่น้อย	 ในฤดูฝนต้นไม้ท่ีปลูกจะงอกงำม	 แต่ในฤดูแล้ง	 น�้ำไม่เพียงพอ	 ต้นไม้มักเหี่ยวแห้ง	 

อีกท้ังต้นไม้ท่ีปลูกใหม่มักจะตำยเพรำะร้อนและแห้งจัด	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำนแนวทำงแก้ปัญหำคือ	 ให้ปลูกหญ้ำ 

ตำมแนวระดับเพื่อยึดดินและให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์	จำกนั้นจึงปลูกต้นไม้นำนำชนิดเพื่อรักษำควำมชื้น	

พระองค์ทรงยกตัวอย่ำงจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ 

ซึ่งเป็นดินทรำยมีแร่ธำตุน้อย	 เนื่องจำกมีกำรท�ำลำยป่ำและปลูกพืชไร่	 เช่น	ข้ำวโพด	และมันส�ำปะหลัง	

เป็นต้น	 ท�ำให้ดินจืด	 และกลำยเป็นดินทรำยในที่สุด	 ดินจึงขำดควำมอุดมสมบูรณ์	 ไม่สำมำรถ 

เพำะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มประสิทธิภำพ	 จึงได้มีกำรพัฒนำท่ีท�ำกินของรำษฎรให้มีควำม 

อุดมสมบูรณ์ขึ้น	 โดยกำรพัฒนำที่ดินไปพร้อมกับกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ	 กำรฟื้นฟูสภำพป่ำ	 โดยได้ม ี

กำรทดลองศึกษำกำรท�ำเกษตรผสมผสำน	 ท�ำให้เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนมำปลูกพืชที่หลำกหลำยมำกขึ้น	 

คือ	 ปลูกทั้งข้ำว	 พืชผัก	 ผลไม้	 ร่วมกับกำรเลี้ยงปลำ	 หรือเลี้ยงกบในสระน�้ำประจ�ำไร่นำ	 เล้ียงเป็ด	 

ไก่	ในที่ท�ำกินของตนเอง	แทนกำรปลูกมันส�ำปะหลังหรือข้ำวเพียงชนิดเดียว

(๒) ปัญหำดินดำน ดินแข็ง และดินลูกรัง ซึ่งมีลักษณะเป็นดินเนื้อละเอียด	 มีน�้ำหนักมำก	 

น�้ำและอำกำศผ่ำนเข้ำออกยำก	 ฤดูแล้งจะแห้งแข็งแตกระแหง	 รำกไม้แทรกเข้ำไปได้ยำก	 พืชที่ปลูก 

จึงไม่ค ่อยเจริญเติบโต	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพิตร	 ทรงพบลักษณะดินดังกล่ำวในพื้นท่ีเขตจังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และ

จงัหวดัใกล้เคยีงอืน่	 ๆ	ทัง้ทีเ่คยเป็นพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์	 แต่ดินเกดิปัญหำจำกกำรแผ้วถำงป่ำของรำษฎร 

เพือ่เพำะปลกูพชืรวมถึงกำรท�ำเกษตรกรรมอย่ำงผิดวิธี	ใช้สำรเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน�้ำ		
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ในเบื้องต้น	 พระองค์ทรงพระกรุณำ 

โปรดเกล้ำฯ	 ให้พัฒนำพื้นที่ในเขตพระรำชนิเวศน์

มฤคทำยวันก่อน	 เพ่ือฟื ้นฟูสภำพแวดล้อมให้ 

กลับคืนโดยเร็ว	 โดยเฉพำะกำรปลูกป่ำและจัดหำ 

แหล่งน�้ำเพ่ือสร้ำงควำมชื้นให้แก่พ้ืนที่	 จำกนั้น 

มีพระรำชด�ำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 

ห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

นอกจำกนี้	 พระองค์ได้พระรำชทำน

พระบรมรำโชบำย	 “ป่ำไม้หมู่บ้ำน”	 ให้รำษฎร 

เป็นเจ้ำของ	 ด�ำเนินกำรปลูกป่ำและบ�ำรุงรักษำต้นไม้เอง	 โดยระยะแรกทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 

ให้หน่วยงำนรำชกำรเข้ำไปสำธิตให้รำษฎรรู้จักกำรเพำะต้นกล้ำไม้โตเร็ว	 ไม้ผล	 และไม้เศรษฐกิจ	 

พร้อมให้ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรป้องกนัไฟป่ำด้วยระบบป่ำเปียก	และกำรปลกูหญ้ำแฝกเพือ่ป้องกนักำรชะล้ำง

พังทลำยของหน้ำดินและรักษำควำมชุ่มชื้นของดิน	 รวมทั้งส่งเสริมพัฒนำกำรเพำะปลูกด้วยวิธีกำร 

ต่ำง	ๆ	จนสำมำรถฟื้นฟูสภำพดินดำนให้กลำยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้ส�ำเร็จ

(๓) ปัญหำดินปนหินและกรวด	 ปัญหำของดินมีสำเหตุมำจำกกำรท�ำลำยป่ำ	 เม่ือถึงฤดูฝน	

หน้ำดินจึงถูกชะล้ำงพังทลำย	 เหลือแต่หินและกรวด	 จนเป็นดินท่ีขำดคุณสมบัติ	 ไม่สำมำรถ 

เพำะปลกูพชื	ให้เจริญเติบโตได้

เมือ่ครำวทีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	

เสดจ็พระรำชด�ำเนนิ	ไปทรงเยีย่มรำษฎรทีห้่วยฮ่องไคร้	ต�ำบลป่ำเมอืง	อ�ำเภอดอยสะเก็ด	จังหวดัเชยีงใหม่	

มีพระรำชด�ำริที่จะเลี้ยงสัตว์	 แต่ผู้เชี่ยวชำญกรำบบังคมทูลว่ำอำจจะเล้ียงได้ไม่กี่ตัวเพรำะดินมีแต่หิน 

และกรวด	อนัเป็นทีม่ำของพระรำชด�ำรจิดัตัง้ศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ	

โดยแนวพระรำชด�ำริในกำรฟื้นฟูสภำพดินที่นี่คือ	กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำและฝำยเพื่อคืนควำมชุ่มชื้นให้แก่

พื้นที่และพัฒนำคุณภำพของดิน	 นอกจำกนี้ 	 ให ้ท�ำกำรฟื ้นฟูดิน	 ซึ่งส ่วนมำกเป็นหิน	 กรวด	 

ทรำย	หนิและดนิลูกรงั	ให้สำมำรถท�ำเป็นทุ่งหญ้ำส�ำหรบัปศสุตัว์	ปลกูพชืไร่	พชืสวน	พร้อมกบักำรพฒันำ

แหล่งน�้ำเพื่อเก็บกักน�้ำรักษำควำมชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่	และพัฒนำคุณภำพของดินไปพร้อมกัน

(๔) ปัญหำดินเค็ม เป็นดินที่มีเกลืออยู่ในปริมำณมำก	 มีควำมเป็นด่ำงสูง	 จนมีผลต่อ 

กำรเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช	 เกลือในดินเค็มของภำคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็น 

เกลือแกงที่อยู่ในรูปของโซเดียมคลอไรด์	 สำเหตุท่ีดินเค็มประกำรหนึ่งเกิดจำกกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ 

บนพื้นที่ที่มีชั้นหินเกลืออยู่ใต้ดิน	 หรือกำรตัดไม้เพื่อท�ำนำเกลือ	 ท�ำให้เกลือในดินเกิดกำรละลำย 

และกระจำยสู่ผิวดินมำกยิ่งขึ้น ส่วนกำรกระจำยของเกลือลงในแหล่งน�้ำ	เกิดจำกน�้ำทิ้งจำกกำรต้มเกลือ

ลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชำติ	
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ทั้งนี้	 พื้นที่บริเวณอันเป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	

จังหวัดสกลนคร	 มีสภำพดินเค็มเน่ืองจำกเดิมเป็น

ป่ำโปร่ง	คนตัดไม้เพือ่ท�ำเป็นฟืนและใช้พืน้ท่ีส�ำหรับ

ท�ำเกษตรกรรม	 เป็นเหตุให้ป่ำไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ 

ถูกท�ำลำยไปมำก	 จึงไม่มีน�้ำในหน้ำแล้ง	 และน�้ำ 

ไหลแรงในหน้ำฝน	 ท�ำให้มีกำรชะล้ำงหน้ำดิน 

บำงลง	 และเกลือที่อยู่ข้ำงใต้จะขึ้นเป็นหย่อม	 ๆ	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		มหำภูมิพล

อดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จึงได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริแก้ปัญหำดินเค็มและน�้ำเค็ม 

ด้วยกำรใช้ระบบชลประทำนในกำรล้ำงเกลือที่ตกค้ำงบริเวณผิวดินหรือล�ำห้วย	 เพื่อพลิกฟื้นให้เป็น 

พื้นดินที่ใช้ในกำรเพำะปลูกได้	และท�ำให้น�้ำในล�ำห้วยเจือจำงจนใช้ประโยชน์ได้	

นอกจำกนี้	 ทรงด�ำเนินโครงกำรแก้ปัญหำดินเค็มบริเวณห้วยบ่อแดง	 อ�ำเภอบ้ำนม่วง	 จังหวัด

สกลนคร	 ซึ่งมีกำรท�ำนำเกลือสินเธำว์บริเวณล�ำห้วย	 พระองค์ทรงให้ขุดลอกแหล่งน�้ำสำธำรณะ	 

เป็นแนวยำว	 ๑๐	 กิโลเมตร	 เพื่อขนย้ำยครำบเกลือที่สะสมอยู่บนดินและท�ำกำรล้ำงดิน	 เพื่อให้เกลือ 

เจือจำงและรำษฎรสำมำรถน�ำน�ำ้ในล�ำน�ำ้ไปใช้ในกำรเกษตรได้	ในส่วนศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอ่ำวคุง้กระเบน	

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 เกิดปัญหำดินเค็มเพรำะน�้ำทะเลขึ้นถึง	 พระองค์มีพระรำชด�ำริ 

ในกำรแก้ไขปัญหำดนิเคม็โดยกำรใช้ระบบชลประทำนในกำรล้ำงเกลอืทีต่กค้ำงบรเิวณผวิดนิและล�ำห้วย

(๕) ปัญหำดนิเปรีย้ว ในระหว่ำงเดอืนสิงหำคมถึงเดือนตุลำคม	๒๕๒๔	ขณะท่ีพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยม
รำษฎรน้ัน	 ทรงพบว่ำหลังจำกมีกำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่พรุ	 เพื่อให้สำมำรถใช้ท�ำกำรเกษตรและ
เป็นกำรบรรเทำอทุกภยัทีเ่กดิขึน้เป็นประจ�ำทกุปีนัน้	ปรำกฏว่ำดินในพืน้ทีพ่รุแปรสภำพเป็นดินเปร้ียวจัด	
รำษฎรท�ำกำรเพำะปลกูไม่ได้ผล	เนือ่งจำกดนิในพืน้ทีพ่รมุลีกัษณะเป็นอินทรย์ีวตัถ	ุหรอืซำกพชืทีเ่น่ำเป่ือย
อยู่ข้ำงบน	 และช่วงระดับควำมลึกประมำณ	 ๑-๒	 เมตร	 มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทำปนน�้ำเงิน	 ซ่ึงมี
สำรประกอบก�ำมะถนัทีเ่รยีกว่ำ	สำรประกอบไพไรท์	(Pyrite	:	FeS2)	อยูม่ำก	ดงันัน้	เมือ่ดนิแห้ง	สำรประกอบไพไรท์ 
จะท�ำปฏิกิริยำกับอำกำศ	ปลดปล่อยกรดก�ำมะถันออกมำ	ท�ำให้ดินดังกล่ำวแปรสภำพเป็นกรดจัดหรือ 
เปรีย้วจดั	เพรำะเมือ่น�ำ้ออกจำกดนิพรเุมือ่ใด	อำกำศกจ็ะลงไปท�ำปฏกิริยิำในดิน	เกดิเป็นกรดท�ำให้ดนิเปรีย้ว	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จึง
พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	“ทฤษฎีแกล้งดนิ”	เมือ่วนัที	่๑๖	กนัยำยน	๒๕๒๗	ณ	ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกุิลทอง 
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิโดยทรงให้มกีำรทดลองท�ำดินให้เปร้ียวจัดโดยกำรระบำยน�ำ้ให้แห้ง	และศกึษำ 
วิธีกำรแก้ดินเปร้ียวเพื่อน�ำผลไปแก้ปัญหำดินเปรี้ยวให้แก่รำษฎรที่มีปัญหำในเรื่องนี้	 ในเขตจังหวัด
นรำธวิำส	โดยให้ท�ำโครงกำรศกึษำทดลองในระยะเวลำ	๒	ปี	และให้ใชข้้ำวเปน็พชืส�ำหรบัท�ำกำรทดลอง



48

พระรำชด�ำร	ิ“แกล้งดนิ” ดงักล่ำว	พระองค์ทรงใช้วธิเีลียนแบบธรรมชำติ	โดยทรงร่นระยะเวลำ

ช่วงแล้งและช่วงฝนในรอบปีให้สั้นลง	 คือ	 ปล่อยให้ดินแห้ง	 ๑	 เดือน	 และขังน�้ำให้ดินเปียก	 ๒	 เดือน	 

สลบักนัไป	เพื่อเร่งปฏิกิริยำให้ดินเปรี้ยวจัดขึ้น	และทรงใช้ปูนมำร์ลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่ำงผสมคลุกเคล้ำ

กับหน้ำดิน	 เพื่อลดควำมเป็นกรดได้ดีในระดับหนึ่ง	 จำกนั้น	 ทรงใช้น�้ำชะล้ำงและทรงควบคุมระดับน�้ำ

ใต้ดินควบคู่ไปด้วย	อันเป็นวิธีกำรที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมำกกับที่ดินที่เป็นกรดรุนแรง	ควำมเปรี้ยว 

ของดินจะค่อย	ๆ 	เจือจำง	จนดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น	โดยขณะเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทอดพระเนตร

กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 เมื่อวันท่ี	 

๖	ตุลำคม	๒๕๓๕	พระองค์ทรงพระรำชด�ำริว่ำ	โครงกำรแกล้งดินเป็นเหตุผลอย่ำงหนึ่งที่มีพระรำชด�ำรัส 

มำ	๓-๕	ปีแล้ว	โดยทรงใช้หลักกำรให้น�้ำมำท�ำให้ดินท�ำงำน	ดินท�ำงำนแล้วดินจะหำยโกรธ	และมำท�ำที่

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ	 แล้วได้ผล	 ดังน้ันผลงำนของพระองค์ที่ท�ำที่นี่จึงเป็นงำนส�ำคัญที่สุด	 

พระองค์ทรงเช่ือว่ำชำวต่ำงประเทศทีม่ำศกึษำดงูำนจะต้องพอใจ	เพรำะช่วยให้เขำแก้ไขปัญหำได้	ซึง่เป็น 

แนวพระรำชด�ำริที่ไม่มีในต�ำรำใดมำก่อน

๑.๔ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ดิน ในระยะต่อมำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		 

มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงให้ควำมส�ำคญัในงำนอนรัุกษ์ทรัพยำกรดนิมำกข้ึน	เช่น	

กำรวิจัยและกำรวำงแผนกำรใช้ทีด่นิเพือ่ให้มกีำรใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกบั

ลักษณะสภำพดิน	 โดยวิธีส่วนใหญ่เป็นวิธีกำรตำมธรรมชำติที่พยำยำมสร้ำงควำมสมดุลของระบบนิเวศ

และสภำพแวดล้อม	 เช่น	 ให้มีกำรปลูกไม้ใช้สอยร่วมกับกำรปลูกพืชไร่	 เพ่ือประโยชน์ให้ได้ร่มเงำและ 

รักษำควำมชุ่มชื้น	 หรือกำรปลูกพืชบำงชนิดในพื้นที่ซึ่งดินไม่ดี	 แต่พืชชนิดนั้นให้ประโยชน์ในกำร 

บ�ำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนใช้ปุ๋ยเคมี	พื้นที่บำงแห่งไม่เหมำะสมส�ำหรับกำรปลูกพืชผล	

ทรงแนะน�ำให้ใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น	เช่น	ฟื้นฟูเป็นทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์	เป็นต้น	
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พระรำชด�ำริและพระรำชกรณียกิจในด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดินที่ส�ำคัญได้แก่

(๑) กำรอนุรักษ์ดินด้วยหญ้ำแฝก	 ในปี	 ๒๕๓๔	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร   

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงศกึษำเอกสำรเกีย่วกบัหญ้ำแฝกของธนำคำรโลก 

(World	Bank)	และทรงพบว่ำหญ้ำแฝก	(Vetiver)	เป็นพชืทีม่รีะบบรำกลกึแผ่กระจำยลงไปในดินตรง	ๆ	

เป็นแผง	ซึ่งช่วยกรองตะกอนดินและรักษำหน้ำดินได้ดี	จึงควรน�ำมำใช้ในกำรอนรุกัษ์ดนิและน�ำ้	รวมทัง้

ปรบัสภำพแวดล้อม	ดินให้ดีขึ้น	โดยทรงให้ศึกษำด�ำเนินกำรทั้งในพื้นที่เพำะปลูกและในพื้นที่ป่ำไม้	และ 

ได้ทรงทอดพระเนตรกำรทดลองเกี่ยวกับหญ้ำแฝกอยู่เป็นระยะ	 ๆ	 รวมทั้งพระรำชทำนพระรำชทรัพย์

ส่วนพระองค์ให้ธนำคำรโลกผ่ำนทำงเครือข่ำยข่ำวสำรหญ้ำแฝก	 (The	 Vetiver	 Information	 

Network	(VIN)	established	under	the	Asia	Region	Agricultural	Technical	Division	(ASTAG)	 

of	the	World	Bank)	เพื่อสนับสนุนกำรวิจัยเกี่ยวกับหญ้ำแฝกด้วย

นอกจำกนี้	 ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ศึกษำเก่ียวกับลักษณะหญ้ำแฝก	 และทรงให ้
น�ำไปทดลองปลูกท่ีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 
และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 จังหวัดเพชรบุรี	 และในบริเวณที่ 
ต่ำง	 ๆ	 จึงได้มีกำรค้นหำพันธุ์หญ้ำแฝก	 และพัฒนำสำยพันธุ์ที่เหมำะสมกับสภำพดินของประเทศ	 
เพื่อขยำยพันธุ์และส่งเสริมให้มีกำรปลูกอย่ำงกว้ำงขวำง

เมื่อน�ำหญ้ำแฝกมำปลูกเป็นแถวตำมแนวระดับขวำงควำมลำดเทของพื้นที่แล้ว	 หญ้ำแฝก 
จะแตกหน่อเจริญเติบโตชิดติดกันจนมีลักษณะเหมือนมีก�ำแพงที่กั้นขวำงน�้ำที่ไหลบ่ำ	ลดควำมรุนแรง
และชะลอควำมเร็วของกระแสน�้ำ โดยน�้ำส่วนใหญ่จะซึมลงไปในดินช่วยให้ดินมีควำมชุ่มช้ืนอยู่ได้
ยำวนำน	และประกำรส�ำคัญคือ	เป็นหญ้ำที่มีควำมทนทำน ปลูกง่ำย ขึ้นได้ดีในดินหลำย ๆ ประเภท 
ทั้งในดินดีและดินไม่ดี	ซึ่งเป็นวิธีง่ำย ๆ ประหยัดค่ำใช้จ่ำย และเกษตรกรก็สำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง 
นอกจำกน้ี	ระบบรำกทีแ่ขง็แรงและหยัง่ลกึลงไปในดนิตำมแนวดิง่	รวมทัง้สำนกนัอย่ำงหนำแน่นมำกกว่ำ
ท่ีจะแผ่ขยำยในแนวกว้ำง	 รำกหญ้ำแฝกจึงช่วยยึดเกำะดิน ป้องกันกำรสูญเสียดินที่เกิดจำกกำร 
กัดเซำะของน�้ำได้เป็นอย่ำงด	ีจึงมีหลำยคนเรียกหญ้ำแฝกว่ำ	“ก�ำแพงที่มีชีวิต”

(๒) กำรห่มดิน	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 
บรมนำถบพิตร	ได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริในกำรดูแลและรักษำดินอีกทำงหนึ่งคือ	“กำรห่มดิน” 
เพื่อให้ดินมีควำมชุ่มชื้น จุลินทรีย์ท�ำงำนได้ดี อันจะส่งผลให้ดินบริเวณนั้นท�ำกำรเกษตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน และพัฒนำทรัพยำกรดินให้เกิดแร่ธำต	ุกำรห่มดิน
มีหลำยวิธีกำร	 เช่น	 ใช้ฟำงและเศษใบไม้มำห่มดิน	 หรือวัสดุอื่นตำมท่ีหำได้ตำมสภำพท่ัวไปของพ้ืนท่ี	 
กำรใช้พรมใยปำล์ม	(Wee	Drop)	ซึง่ท�ำมำจำกปำล์มท่ีผ่ำนกำรรีดน�ำ้มนัแล้ว	เร่ิมจำกกำรน�ำทะลำยปำล์ม 
มำตะกุยให้เป็นเส้น	 ๆ	 ก่อนจะน�ำไปอัดให้เป็นแผ่นเป็นผ้ำห่มดิน	 นอกจำกประโยชน์ที่กล่ำวไปแล้ว	 
กำรห่มดินยังจะช่วยคลุมหน้ำดินไม่ให้วัชพืชขึ้นรบกวนต้นไม้หรือพืชหลักอีกด้วย
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๒. ทรัพยำกรน�้ำ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 

ทรงตระหนักถึงควำมส�ำคัญของน�้ำต่อควำมอยู่รอดของชีวิตทั้งมนุษย์	 สัตว์	 และพืช	 เนื่องจำกน�้ำเป็น 

องค์ประกอบของสิง่มชีวีติทัง้มวล	ดงัพระรำชด�ำรสัในโอกำสทีรั่ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

น�ำคณะเอกอัครรำชทตูและกงสลุใหญ่ไทยประจ�ำภมูภิำคยโุรป	แอฟริกำ	และตะวนัออกกลำง	พร้อมด้วย

ข้ำรำชกำรช้ันผู ้ใหญ่ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	 เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท	 ณ	 พระต�ำหนัก 

จิตรลดำรโหฐำน	วันศุกร์	ที่	๒๙	ธันวำคม	๒๕๓๒	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...เรื่องน�้ำนี้ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่ำนั้นเอง  

แม้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลำยทั้งสัตว์ทั้งพืชก็ต้องมีน�้ำ ถ้ำไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพรำะว่ำน�้ำเป็นสื่อ 

หรือเป็นปัจจัยส�ำคัญของกำรเป็นสิ่งมีชีวิต แม้สิ่งไม่มีชีวิตก็อำจต้องกำรน�้ำเหมือนกัน  

มิฉะนั้นก็จะกลำยเป็นอะไรไม่ทรำบ เช่นที่ในวัตถุต่ำง ๆ ในรูปผลึกก็ต้องมีน�้ำอยู่

ในนั้นด้วย ถ้ำไม่มีน�้ำก็ไม่เป็นผลึก กลำยเป็นสิ่งที่ไม่มีรูป ฉะนั้นน�้ำนี้ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ  

ที่กล่ำวถึงข้อนี้ก็จะได้ให้ทรำบถึงว่ำท�ำไมกำรพัฒนำขั้นแรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึง ก็คือ

ท�ำโครงกำรชลประทำน แล้วก็โครงกำรสิ่งแวดล้อมท�ำให้น�้ำดี สองอย่ำงนี่ อื่น ๆ ก็จะ

ไปได้ถ้ำหำกว่ำปัญหำของน�้ำนี้เรำได้สำมำรถที่จะแก้ไขหรืออย่ำงน้อยที่สุดก็ท�ำให้

เรำได้มีน�้ำใช้ได้อย่ำงเพียงพอ ฉะนั้นกำรพัฒนำนั้นสิ่งส�ำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ นอกจำกนี ้

ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เช่นวิชำกำรในด้ำนกำรเพำะปลูกเป็นต้น ตลอดจนถึงวิชำกำร 

เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรม หรือกำรค้ำ หรือกำรคลังอะไรพวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป…”
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จำกนั้นทรงร่ำงโครงกำรต่ำง ๆ  ขึ้นบนแผนที่ และทรงวิเครำะห์อย่ำงถ้วนถี่อีกครั้งถึงควำมคุ้มค่ำของ

โครงกำร	โดยเปรียบเทียบค่ำลงทุนกับประโยชน์ที่รำษฎรในท้องถิ่นจะได้รับ	เพื่อมีพระบรมรำชวินิจฉัย

ว่ำสมควรด�ำเนินกำรหรือไม่	 จำกนั้นจึงพระรำชทำนพระรำชด�ำริให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับไป

พจิำรณำด�ำเนนิกำรตำมควำมเหมำะสม ซึง่โครงกำรต่ำง ๆ ได้ช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้ของรำษฎร 

โดยช่วยให้มีน�้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและท�ำกำรเกษตรตำมควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอในทุกฤดูกำล 

พระองค์ทรงมีหลักและวิธีกำรกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำที่ส�ำคัญ คือ กำรพัฒนำแหล่งน�้ำ 

จะเป็นรปูแบบใด ต้องเหมำะสมกบัรำยละเอยีดสภำพภมูปิระเทศแต่ละท้องทีเ่สมอ และต้องพิจำรณำ

ถึงควำมเหมำะสมในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปสร้ำงปัญหำควำม 

เดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้ำงประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมุ่งขจัดปัญหำควำม 

แห้งแล้งอันเนื่องมำจำกสภำพของป่ำไม้ต้นน�้ำเสื่อมโทรม	และลักษณะดินที่เป็นปัญหำ	

นอกจำกนี้	 พระองค์ทรงมองว่ำ	 แม้ประเทศไทยมีปริมำณน�้ำต้นทุนอย่ำงมำก	 แต่ไม่สำมำรถ 

เก็บกักหรือน�ำมำใช้ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ	 ทั้งยังประสบปัญหำซ�้ำซำกเป็นประจ�ำทุกปีจำกอุทกภัย	

และมลภำวะทำงน�้ำ	 ท�ำให้ต้องเผชิญกับกำรขำดน�้ำ	 อันน�ำไปสู่กำรแย่งชิงทรัพยำกรน�้ำ	 และมีแนวโน้ม

ว่ำปัญหำดังกล่ำวจะทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น	 และด้วยทรงตระหนักในควำมส�ำคัญของน�้ำต่อกำรประกอบ 

อำชีพและกำรด�ำรงชีวิตของพสกนิกร	 จึงทรงมองทำงแก้ปัญหำจำกน�้ำฝนท่ีตกลงมำสู่พื้นโลกว่ำ  

จะบริหำรจดักำรน�ำ้ให้เกดิประโยชน์สงูสุดได้อย่ำงไร โดยสำมำรถน�ำน�ำ้นัน้มำใช้เพือ่เอือ้ประโยชน์แก่

รำษฎรได้ ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำที่มีมำกจนท่วมล้น หรือน�้ำเสียที่ต้องได้รับกำรฟื้นฟู รวมถึงกำรด�ำเนินกำร

ต่อพื้นที่ที่ขำดแคลนน�้ำ ดังพระรำชด�ำรัสในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติ	The	Third	Princess	

นอกจำกน้ี	 พระองค์รับสั่งอยู่เสมอว่ำ	

“น�้ำคือชีวิต”	 และทรงตระหนักว่ำ	 ประชำชน

ส่วนใหญ่ยังคงประกอบอำชีพเกษตรกรรม	 

แหล่งน�้ำจึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้อง 

มีกำรจัดหำและพัฒนำให้มีปริมำณมำกเพียงพอ 

ที่จะใช้ได้ตลอดปี	 พระบำทสมเด็จพระบรม 

ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตร จึงทรงสนพระรำชหฤทัยและ

ทรงทุ่มเทพระวรกำยในกำรศกึษำ ค้นคว้ำ และ

วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับเรื่องน�้ำจำกทุก

แหล่งด้วยพระองค์เอง ทั้งจำกเอกสำรและ

รำยงำนทำงวชิำกำรท่ีเก่ียวข้อง	รวมท้ังทรงศกึษำ

รำยละเอยีดจำกแผนทีภ่ำพถ่ำยทำงอำกำศ	ตลอด

จนเสด็จฯ ไปทรงตรวจสภำพพ้ืนที่ภูมิประเทศ 
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Chulabhorn	Science	Congress	(P	C	III)	เรื่อง	“น�้ำและกำรพัฒนำ	:	น�้ำเปรียบดังชีวิต”	ณ	โรงแรม

แชงกรี-ลำ	วันจันทร์	ที่	๑๑	ธันวำคม	๒๕๓๘	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…กำรพัฒนำแหล่งน�้ำนั้น ในหลักใหญ่ ก็คือกำรควบคุมน�้ำให้ได้

ดงัประสงค์ ทัง้ปริมำณและคณุภำพ.  กล่ำวคอื เมือ่มปีรมิำณน�ำ้มำกเกนิไป ก็ต้องหำทำงระบำยออก

ให้ทันกำรณ์ ไม่ปล่อยให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยได้ และในขณะที่เกิดภำวะ

ขำดแคลน ก็จะต้องมีน�้ำกักเก็บไว้ใช้อย่ำงเพียงพอ ทั้งมีคุณภำพเหมำะสม 

แก่กำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม และกำรอุปโภคบริโภค.  ปัญหำอยู่ที่ว่ำ กำรพัฒนำ

แหล่งน�้ำนั้นอำจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมบ้ำง.  แต่ถ้ำไม่มีกำรควบคุมน�้ำ

ที่ดีพอแล้ว เมื่อเกิดภัยธรรมชำติขึ้น ก็จะก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนสูญเสีย ทั้งใน

ด้ำนเศรษฐกิจและในชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งส่งผลกระทบกระเทือน

แก่สิ่งแวดล้อมอย่ำงร้ำยแรง.  …”

โดยพระองค์ได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริไว้มำกมำย	 รวมท้ังทรงคิดค้นวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 

ตลอดเวลำทั้งจำกภัยน�้ำแล้ง	 น�้ำท่วม	 และน�้ำเน่ำเสีย	 เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของรำษฎร	 ให้ม ี

น�้ำกินน�้ำใช้ที่พอเพียงและมีคุณภำพ	โดยมีหลักกำรบริหำรจัดกำรน�้ำตำมแนวพระรำชด�ำริ	และหลักกำร

สร้ำงแหล่งเก็บน�้ำเพื่ออนุรักษ์ฟื ้นฟูสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหำจำกน�้ำได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพยิ่ง	สรุปได้โดยสังเขป	ดังนี้		

๒.๑ หลักกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดตำมแนวพระรำชด�ำริ ซึ่ง

ประกอบด้วยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำแล้ง	 กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วม	 กำรจัดกำรน�้ำเสีย	 กำรจัดกำร 

น�้ำเค็ม	และน�้ำกร่อย	ดังนี้
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ประกอบด้วย		

 อ่ำงเก็บน�้ำ แนวพระรำชด�ำริล�ำดับแรก	 ๆ	 เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำของเกษตรกร 

คือ	กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ	 เพื่อเก็บกักน�้ำมิให้ไหลทิ้งไปอย่ำงสูญเปล่ำ	 โดยทรงเชิญนักวิชำกำรมำร่วม

ปรึกษำหำรือและช่วยด�ำเนินโครงกำรต่ำง	 ๆ	 โดยโครงกำรพระรำชด�ำริโครงกำรแรกเกิดที่ภำคกลำง	 

ได้แก่	 โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำที่เขำเต่ำ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ เพื่อช่วยชำวบ้ำนเขำเต่ำ 

ที่ขำดแคลนน�้ำ	 จำกนั้นมำพื้นท่ีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีได้รับกำรพัฒนำด้ำน 

แหล่งน�้ำ	 และขยำยไปยังพื้นที่แห้งแล้งในภูมิภำคอื่น	 ๆ	 อย่ำงกว้ำงขวำง	 จนปัจจุบันมีอ่ำงเก็บน�้ำและ 

เขื่อนตำมแนวพระรำชด�ำริกระจำยอยู่ทุกภูมิภำค	 โดยเขื่อนนี้นอกจำกเก็บกักน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้ำน 

ชลประทำนและป้องกันน�้ำท่วมแล้ว	ยังสำมำรถน�ำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำด้วย

	ฝำยทดน�้ำ พระองค์ได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริให้สร้ำงฝำยทดน�้ำในกรณีที่มีพื้นที่

ท�ำกำรเกษตรสูงกว่ำล�ำห้วย	 ทรงเลือกใช้วิธีกำรก่อสร้ำงปิดขวำงทำงน�้ำไหล	 เพ่ือท�ำให้น�้ำท่ีไหลมำ 

มีระดับสูงขึ้นจนสำมำรถผันน�้ำเข้ำไปตำมคลองหรือคูส่งน�้ำ	 ส่วนน�้ำที่เหลือจะไหลล้นข้ำมฝำยไปเอง	 

รวมถึงพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องขุดลอกหนองบึง	 เพ่ือให้กำรระบำยน�้ำ 

ตำมธรรมชำติเป็นไปอย่ำงสะดวก	 ตลอดจนทรงแนะน�ำให้ขุดสระเก็บน�้ำในไร่นำ	 ซึ่งเป็นกำรช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรเก็บกักน�้ำไว้ใช้ในกำรเพำะปลูก	เป็นต้น

	อุโมงค์ผันน�้ำ เป็นอีกหนึ่งแนวพระรำชด�ำริท่ีพระองค์ได้พระรำชทำนให้กรมชลประทำน

ด�ำเนินกำร	 เช่น อุโมงค์ผันน�้ำล�ำพะยังภูมิพัฒน์ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดกำฬสินธุ์และมุกดำหำร	 โดย 

แนวพระรำชด�ำรินี้เริ่มจำกเมื่อวันที่	 ๒๕	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๓๕	 พระองค์พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ 

ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำล�ำพะยัง	 และขยำยระบบส่งน�้ำของอ่ำงเก็บน�้ำล�ำพะยัง	 พร้อมท้ังให้พิจำรณำ 

ขุดสระน�้ำประจ�ำไร่นำตำมแนวทฤษฎีใหม่	 ต่อมำในวันที่	 ๑๖	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๓๘	 ได้พระรำชทำน 

พระรำชด�ำริให้พิจำรณำผันน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำห้วยไผ่	 ซึ่งอยู่ทำงฟำกจังหวัดมุกดำหำรมำเติมให้แก ่

อ่ำงเก็บน�้ำล�ำพะยัง	เพื่อขยำยพื้นที่รับน�้ำชลประทำนได้มำกขึ้น	

๒.๑.๑ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำแล้ง 

จำกกำรเสด็จฯ	ทรงเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่

ทุรกันดำรในภูมิภำคต่ำง	 ๆ	 ปัญหำที่พระองค ์

ทรงพบอยู ่เสมอคือ	 รำษฎรขำดแคลนน�้ำเพื่อ 

กำรอุปโภคบริโภคและท�ำกำรเกษตร	 จึงมี 

พระรำชด�ำริแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำให้กับ

รำษฎร	อันประกอบด้วย

(๑) กำรพัฒนำแหล่งน�้ำผิวดิน 
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ได้มำกเพียงใด	 ตัวอย่ำงเช่น	 โครงกำรล�ำตะคองพื้นที่เป็นอุทยำนแห่งชำติยังท�ำได้	 เพรำะท�ำแล้ว 

ได้ประโยชน์มำก

อุโมงค์ผันน�้ำล�ำพะยังภูมิพัฒน์นี้	 มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงอุโมงค์	 ๓	 เมตร	 ระยะทำงประมำณ	

๗๑๐	 เมตร	 จำกอ่ำงเก็บน�้ำห้วยไผ่	 ฝั่งจังหวัดมุกดำหำร	 ลอดใต้เขำภูบักคี	 มำสู่อ่ำงเก็บน�้ำล�ำพะยัง 

ตอนบน	บ้ำนนำวี	ต�ำบลสงเปลือย	อ�ำเภอเขำวง	จังหวัดกำฬสินธุ์	มีระบบท่อส่งน�้ำขนำดควำมยำวรวม	

๓๓.๕๗	 กิโลเมตร	 จ�ำนวนท่อส่งน�้ำ	 ๑๒	 สำย	 หัวจ่ำยน�้ำ	 ๑๓๘	 หัวจ่ำย	 ครอบคลุม	 ๒	 ต�ำบล	 เน้ือท่ี	 

๑๒,๐๐๐	 ไร่	 ช่วยให้พื้นที่กำรเกษตรโดยรอบเกิดเป็นพื้นที่สีเขียวจำกกำรเพำะปลูกได้	 โดยจำกกำร 

ประเมินก่อนหน้ำนี้พบว่ำ	มีพื้นที่รับผลประโยชน์มำกถึง	๔๐	หมู่บ้ำน	๑,๐๓๗	ครัวเรือน	แบ่งเป็นพื้นที่

ต�ำบลสงเปลือย	๑๕	หมู่บ้ำน	ต�ำบลคุ้มเก่ำ	๑๘	หมู่บ้ำน	และต�ำบลคุ้มใหม่	๗	หมู่บ้ำน	นอกจำกโครงกำร

อ่ำงเก็บน�้ำและอุโมงค์ผันน�้ำล�ำพะยังแล้ว	 ยังมีสระเก็บน�้ำประจ�ำไร่นำ	 ตำมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่	 

รวมขุดสระตั้งแต่ปี	๒๕๓๙	–	๒๕๕๓	แล้วเสร็จ	๑๖๘	สระ	อยู่ในเขตพื้นที่รับน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำล�ำพะยัง

ตอนบน	 ๙๑	 สระ	 และพื้นท่ีรับน�้ำจำกอุโมงค์ผันน�้ำล�ำพะยังภูมิพัฒน์	 ๗๗	 สระ	 ในเขตพื้นที่ที่ได้รับ 

ประโยชน์ของโครงกำรอุโมงค์ผนัน�ำ้ล�ำพะยงัภมูพิฒัน์	ช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนทีส่ำมำรถเพำะปลูกทัง้ข้ำว

ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น	๒	–	๓	เท่ำ	และพืชไร่อื่น	ๆ 	เช่น	ข้ำวโพด	เผือก	กล้วย	มะละกอ	ฯลฯ	ช่วยให้ปัจจุบัน

รำษฎรมีอำชีพ	มีฐำนะ	จึงนับเป็นหนึ่งในโครงกำรที่ได้รับชัยชนะจำกกำรพัฒนำที่แท้จริง

(๒) กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำในบรรยำกำศ ประกอบด้วย

	กำรปฏิบัติกำรฝนหลวง	 เนื่องจำกขณะเสด็จฯ	 ไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร	 ทรงพบว่ำ 

พ้ืนที่ในภูมิภำคหลำยแห่งประสบปัญหำจำกภำวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง	 อันเป็นสำเหตุที่ท�ำให้รำษฎร 

ได้รับควำมเดือดร้อนและยำกจน	 โดยเฉพำะในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	พระบำทสมเด็จพระบรม 

ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร จึงได้มีพระรำชด�ำริแก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์  

เทวกุล ว่ำจะทรงค้นหำวิธีกำรที่จะท�ำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจำกท่ีจะได้รับจำกธรรมชำติ	 และ	 

และเมื่อวันท่ี	 ๒๒	 มิถุนำยน	 ๒๕๔๒	 

ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริเพิ่มเติม	 สรุปควำมว่ำ 

ให้รีบด�ำเนินกำรผันน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำห้วยไผ่มำยัง

พื้นที่โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำล�ำพะยัง	 และให้พิจำรณำ

ดวู่ำพ้ืนทีท่ีจ่ะส่งน�ำ้ออกจำกอโุมงค์มีพืน้ทีว่่ำงหรือไม่	

ให้ด�ำเนินกำรปลูกป่ำโดยท�ำเป็นอุทยำนเล็ก	 ๆ	 

เพือ่ทดแทนผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัป่ำไม้	เพรำะหำก

ไม่ด�ำเนินกำรช่วยเหลือรำษฎรในพื้นท่ีน้ัน	 รำษฎร 

ก็จะบุกรุกป่ำและท�ำลำยพื้นที่ลุ่มน�้ำ	๑	เอ	จนหมด	 

ส่วนน�้ำที่ออกมำก็ให้พิจำรณำว่ำจะน�ำไปช่วยพื้นที่

ลุ่มน�้ำ	๑	เอ	ในกำรบ�ำรุงรักษำป่ำให้เกิดควำมชุ่มชื้น
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ทรงให้ ม.ล.เดช สนิทวงศ ์คิดค้นหำเทคนิคหรือวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรแปรสภำพอำกำศ 

มำช่วยให้เกิดกำรก่อและรวมตัวของเมฆให้เกิด “ฝน” โดยทรงเชื่อมั่นว่ำ	ด้วยลักษณะภูมิอำกำศและ

ภูมิประเทศของบ้ำนเรำจะสำมำรถด�ำเนินกำรให้บังเกิดผลส�ำเร็จได้อย่ำงแน่นอน	

กำรพัฒนำค้นคว้ำเกี่ยวกับฝนหลวงได้พัฒนำก้ำวหน้ำข้ึนเป็นล�ำดับ	 ท้ังนี้	 เนื่องจำกพระบำท

สมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 ได้ทรงท�ำกำรทดลองวจัิยด้วย

พระองค์เอง	รวมทัง้ได้พระรำชทำนพระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์เป็นค่ำใช้จ่ำยเพ่ือท�ำกำรทดลองปฏบิติักำร

ฝนหลวง	และทรงล�ำดบัขัน้ตอนในกรรมวธิกีำรท�ำฝนหรือกำรดัดแปรสภำพอำกำศให้เกดิฝนจำกเมฆอุน่

ไว้เป็น	๓	ขั้นตอน	คือ	ขั้นตอนที่ ๑ “ก่อกวน”	เป็นกำรกระตุ้นให้เมฆรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อเป็น 

แกนกลำงในกำรสร้ำงกลุ่มเมฆฝน	 แล้วจึงให้สำรเคมีเข้ำก่อให้เกิดกำรกลั่นตัวของไอน�้ำในอำกำศ	 

ขั้นตอนท่ี ๒ “เลี้ยงให้อ้วน”	 คือใช้สำรเคมีตำมสูตร	 เพื่อให้เกิดแกนเม็ดไอน�้ำให้กลุ่มเมฆหนำแน่น 

เพิ่มขึ้น	ขั้นตอนที่ ๓ “โจมตี”	ใช้สำรเคมีที่เป็นสำรเย็นจัด	เพื่อให้เกิดภำวะที่ไม่สมดุลมำกที่สุด	เพื่อให้

เกิดเม็ดน�้ำขนำดใหญ่มำกและตกลงมำเป็นเม็ดฝนในที่สุด	

พระองค์ได้พระรำชทำนค�ำแนะน�ำและมีพระรำชด�ำริเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงหลำยประกำร 

จนสำมำรถปฏิบัติกำรฝนหลวงได้ด ีและทรงให้กำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะทรงติดตำม

กำรปฏิบัติงำนทดลองอย่ำงใกล้ชิดทุกระยะ พร้อมกันนี้ได้จัดต้ังส่วนรำชกำร	“ส�ำนักงำนปฏิบัติกำร 

ฝนหลวง”	 ขึ้น	 รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนฝนหลวง	 ซ่ึงต่อมำได้รวมกับกองบินเกษตร	 และจัดต้ัง 

เป็น	“ส�ำนักฝนหลวงและกำรบินเกษตร”	ด�ำเนินกำรมำจนถึงปัจจุบัน 

นอกจำกนี้	 พระองค์ทรงจัดท�ำต�ำรำฝนหลวงพระรำชทำนชื่อว่ำ	“ซุปเปอร์แซนด์วิช”	 โดย 

ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ภำพกำร์ตูนเพียงหนึ่งหน้ำกระดำษ	 แสดงรำยละเอียดขั้นตอนกรรมวิธ	ี 

กำรดัดแปรสภำพอำกำศให้เกิดฝน หรือกำรท�ำฝนหลวง	 รวม	 ๖	 ขั้นตอน	 มีภำพ	 “พระมหำชนก”	 
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เป็นเครื่องหมำยสัญลักษณ์โดยทรงค้นคิดวิธีโจมตีเมฆที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้นอีก	 ๑	 วิธี	 รวมไว้ในต�ำรำ 

ฝนหลวงนี้	 ซึ่งได้พระรำชทำนแก่คณะปฏิบัติกำรฝนหลวงพิเศษเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติกำรฝนหลวง

เมื่อวันที่	๒๑	มีนำคม	๒๕๔๒

คณะปฏิบัติกำรฝนหลวงพิเศษประสบควำมส�ำเร็จในกำรกู้ภัยแล้งเมื่อปี	 ๒๕๔๒	 ด้วยต�ำรำ 

ในกำรด�ำเนินกำรที่พระรำชทำน	 ซึ่งได้มีกำรพัฒนำปรับแผนโครงกำรและกำรปฏิบัติกำรเชิงรุก	 

เพิ่มมำตรกำรเฝ้ำระวัง	ติดตำมสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรน�้ำ	น�้ำที่มีอยู่เป็นต้นทุน	สภำวะแห้งแล้งตั้งแต่

ระยะเร่ิมก่อตัว	 และกำรเตรียมพร้อมปฏิบัติกำรทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง	 เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง	 

สร้ำงควำมชุ่มชื้นแก่พื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีป่ำไม้	 ปฏิบัติกำรเพื่อให้มีฝนตกกระจำยโดยสม�่ำเสมอ	 

ไม่ทิ้งช่วงนำนในฤดูฝน	 และเพื่อให้มีฝนตกเติมน�้ำกักเก็บไว้ในอ่ำงน�้ำหรือเขื่อนไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	๘๐	 

ก่อนฤดูฝนจะสิ้นสุดลง	ด้วยพระปรีชำชำญอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีปฏิบัติกำรฝนหลวงจึงประสบควำมส�ำเร็จ

อย่ำงดียิ่งตลอดมำตรำบจนปัจจุบัน	

หลังจำกที่ทรงประสบผลส�ำเร็จและมีกำรยอมรับจำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศแล้ว	 ปริมำณ

ควำมต้องกำรฝนหลวงเพื่อช่วยพื้นที่เกษตรกรรม	 และกำรขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 

ได้เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก	 นอกจำกนี้	 ประโยชน์ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ	ช่วยเพิ่มปริมำณน�้ำต้นทุน 

ให้แก่อ่ำงเก็บน�้ำ แหล่งน�้ำตำมธรรมชำติ และเขื่อนกักเก็บน�้ำเพื่อกำรชลประทำนและผลิตกระแส 

ไฟฟ้ำ อกีท้ังยังเป็นกำรช่วยท�ำนบุ�ำรงุป่ำไม้	 โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้ง	 ควำมชุ่มชื้นที่ได้รับเพิ่มขึ้นจำก 

ฝนหลวงช่วยลดกำรเกิดไฟป่ำได้มำก	 รวมท้ังช่วยแก้ไขและลดปัญหำสิ่งแวดล้อมในกำรบรรเทำ 

มลภำวะที่เกิดขึ้น	 จึงนับว่ำฝนหลวงเป็นควำมส�ำเร็จที่เกิดจำกพระอัจฉริยภำพ และควำม 

สนพระรำชหฤทยัอย่ำงจรงิจังของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพติร โดยแท้ โดยมีพระรำชประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชำชนของพระองค์ 
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 เคร่ืองดักหมอก พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	ทรงศกึษำข้อมลูเกีย่วกบักำรใช้ประโยชน์จำกหมอกทีล่่องลอยในอำกำศว่ำหมอกสำมำรถ

กลำยเป็นหยดน�ำ้หล่อเลีย้งต้นไม้ได้	เช่น	ในกรณหีมอกปลวิมำกระทบก้อนหนิแล้วจบัตวัเป็นหยดน�ำ้ไหล

ลงสูพ่ืน้ดนิ	ท�ำให้ต้นไม้สำมำรถเจรญิงอกงำมได้	ซึง่เป็นแนวคดิทีใ่นบำงประเทศใช้ได้ผล	โดยในภมูปิระเทศ

ทีเ่ป็นภเูขำและสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลตัง้แต่	๕๐๐	เมตรขึน้ไปมกัจะมหีมอกหนำแน่น	ถ้ำหำกสำมำรถน�ำไอน�ำ้ 

ทีม่อียูใ่นหมอกมำใช้ได้กจ็ะก่อให้เกดิประโยชน์อย่ำงมหำศำลทำงด้ำนกำรเกษตรเช่น	กำรปลูกป่ำ	เป็นต้น

	 เม่ือวันที่	 ๑๔	 มีนำคม	 ๒๕๓๖	 พระองค์จึงมีพระรำชด�ำริให้จัดท�ำแผงดักหมอกและ 

ทดลองใช้ที่พระต�ำหนักภูพิงครำชนิเวศน์	 เพื่อให้แผงดักหมอกช่วยบังแดดและลมกับต้นไม้ในระยะแรก	

ส่วนวัสดุที่จะน�ำมำใช้ในกำรดักหมอกนี้	ควรเป็นวัสดุประเภทที่รูพรุน	เช่น	ตำข่ำยไนล่อน	ซึ่งจะช่วยให้

เกิดกำรจับตัวของหยดน�้ำได้ดี	 หำกใช้เสื่อล�ำแพน	 ไม่ควรสำนให้ทึบ	 ควรสำนให้โปร่ง	 เนื่องจำกใน 

อำกำศมีควำมชื้นอยู่แล้ว	จะท�ำให้เกิดกำรควบแน่นและกลั่นตัวเป็นหยดน�้ำได้

ส�ำหรับวิธีกำรท�ำเครื่องดักหมอกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ใช้วัสดุ 

ท้องถิ่นที่หำได้ง่ำยและรำคำถูก	เช่น	ตำข่ำยไนล่อน	เสื่อล�ำแพน	ถุงปุ๋ยไนล่อน	มำเป็นอุปกรณ์ท�ำเครื่อง

ดักหมอก	 (๒)	 สร้ำงแผงขึงด้วยวัสดุดังกล่ำวดักไอน�้ำจำกหมอก	 โดยวำงให้ตั้งฉำกกับทิศทำงลมพัด 

ซึ่งจะท�ำให้ดักหมอกได้ในอัตรำสูง	 (๓)	 ในบำงกรณีอำจสร้ำงขึ้นได้หลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสม 

กับสภำพท้องถ่ิน	 บำงแบบอำจติดตั้งบนกังหันลม	 เพื่อให้แผงดักหมอกหันสู้ลมอยู่ตลอดเวลำ	 หรือ 

บำงครั้งแผงดักหมอกอำจท�ำลักษณะอ่อนตัว	 เพ่ือมิให้แผงโค่นล้มยำมลมพัดแรง	 และ	 (๔)	 ไอน�้ำจำก 

หมอกจะกระทบกับแผงดักหมอกท�ำให้เกิดลักษณะคล้ำยหยดน�้ำ	

ทัง้น้ี	น�ำ้	ทีเ่กิดขึน้สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรปลกูป่ำ	โดยอำจจะไม่ต้องเอำใจใส่ดแูลรดน�ำ้มำกนกั	

เพรำะได้หยดน�้ำธรรมชำตินี้ช่วยเหลืออยู่แล้ว	ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้แม้ในพื้นที่แห้งแล้ง

เครือ่งดกัหมอกจงึเป็นนวตักรรมรปูแบบหนึง่ทีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิล

อดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงเลอืกใช้ให้เกดิประโยชน์แก่พสกนกิร	เป็นแนวคดิทีแ่สนง่ำยแตไม่มผีูใ้ด 

คิดถึงเรือ่งใกล้ตวัเช่นนีท้ดัเทยีมพระองค์	จงึนบัเป็นพระปรชีำสำมำรถท่ีกอปรด้วยพระอจัฉริยภำพสงูส่งยิง่

๒.๑.๒  กำรบริหำรจัดกำรน�้ำท่วม 

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงห่วงใย

ในปัญหำภัยธรรมชำติ	ทัง้อทุกภยั	และดนิถล่มในพืน้ทีต่่ำง	ๆ 	ซึง่ก่อให้เกิดปัญหำน�ำ้ท่วม	ท�ำให้ประชำชน

ได้รบัควำมเดอืดร้อนในหลำยจังหวัด	พระองค์จงึทรงวเิครำะห์ลกัษณะทำงกำยภำพของพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหำ 

น�้ำท่วม โดยทรงศึกษำทั้งจำกเอกสำร แผนที่ และรำยงำนทำงวิชำกำรท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเสด็จ

พระรำชด�ำเนินโดยทรงพระด�ำเนินลุยน�้ำเพื่อตรวจสภำพพื้นที่จริง รวมถึงทรงวำงแนวทำงกำรแก้ไข

ด้วยพระองค์เอง และพระรำชทำนวธิแีก้ไขและป้องกันอนัหลำกหลำยตำมสภำพพืน้ท่ีและสถำนกำรณ์ 

ให้แก่หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับไปพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม	
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พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 

มีพระรำชด�ำริและแนวทำงบริหำรจัดกำรเพื่อ

แก้ไขปัญหำน�้ำท่วมอันหลำกหลำย	อำทิ

(๑) กำรสร้ำงเขื่อนเก็บกักน�้ำ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		 

มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 ได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

แก้ไขปัญหำน�้ำท่วมด้วยกำรสร้ำงเขื่อนเก็บกักน�้ำ

ในหลำยพื้นที่	 อำทิ	 เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล 

จังหวัดนครนำยก	เพื่อบรรเทำปัญหำวิกฤต	๓	ประกำรคือ	น�้ำท่วม	น�้ำแล้ง	และปัญหำดินเปรี้ยว	และ

เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์	 จังหวัดลพบุรี	 เพื่อแก้ปัญหำอุทกภัยในช่วงฤดูน�้ำหลำกบริเวณลุ่มแม่น�้ำป่ำสัก 

ตอนล่ำงและลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	ที่ส่งผลสืบเนื่องถึงกรุงเทพฯ	และปริมณฑลอีกด้วย	

(๒) กำรก่อสร้ำงทำงผันน�้ำ 

กำรก่อสร้ำงทำงผนัน�ำ้หรอืขดุคลองสำยใหม่เชือ่มต่อกบัแม่น�ำ้ทีม่ปัีญหำน�ำ้ท่วม	ทรงมหีลกักำร

อยู่ว่ำ จะผันน�้ำในส่วนที่ไหลล้นตลิ่งออกไปจำกล�ำน�้ำโดยตรง ปล่อยน�้ำส่วนใหญ่ที่มีระดับไม่ล้นตลิ่ง

ให้ไหลอยู่ในล�ำน�้ำเดิมตำมปกติ	 วิธีกำรนี้จะต้องสร้ำงอำคำรเพื่อควบคุมและบังคับน�้ำบริเวณปำกทำง

ให้เชื่อมกับล�ำน�้ำสำยใหญ่	 และกรณีต้องกำรผันน�้ำท้ังหมดให้ไหลไปตำมทำงน�้ำท่ีขุดใหม่	 ควรขุดล�ำน�้ำ

สำยใหม่แยกออกจำกล�ำน�้ำสำยเดมิตรงบรเิวณทีล่�ำน�ำ้เป็นแนวโค้ง	 และระดับท้องน�ำ้ของคลองขดุใหม่ 

จะต้องเสมอกบัท้องล�ำน�ำ้เดมิเป็นอย่ำงน้อย	 หลังจำกนั้นก็ปิดล�ำน�้ำสำยเดิม	 เช่น	กำรผันน�้ำจำกแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำโดยทำงตะวันตก	 ผันเข้ำแม่น�้ำท่ำจีน	 แล้วผันลงสู่ทุ่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี	 ก่อนระบำย

ออกสู่ทะเล	 ส่วนด้ำนตะวันออกผันน�้ำเข้ำคลองระพีพัฒน์เข้ำสู่คลอง ๑๓ จำกน้ันระบำยออก 

คลอง ๑๔	 โดยน�้ำส่วนหนึ่งผันไปลงแม่น�้ำบำงปะกง	 อีกส่วนหนึ่งลงคลองพระองค์เจ้ำไชยำนุชิต 

ผ่ำนสูค่ลองชำยทะเล	หรอืกำรผนัน�ำ้ออกสูท่ะเลโดยคลองสนำมบนิ	คลองโคกเกลือ	คลองบำงเกวยีนหกั	 

คลองนิน	และคลองทะเลน้อย	

(๓) กำรสร้ำงคันกั้นน�้ำ 

เป็นวิธีป้องกันมิให้น�้ำไหลล้นตลิ่งเข้ำไปท่วมพื้นที่ให้ได้รับควำมเสียหำยด้วยกำรเสริมขอบ 

ตลิ่งของล�ำน�้ำให้มีระดับสูงมำกขึ้นกว่ำเดิม	เช่น	กำรท�ำคันดินป้องกันน�้ำท่วมบริเวณต่ำง	ๆ	ในโครงกำร

ป้องกันน�้ำท่วมกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 ซึ่งสำมำรถป้องกันน�้ำจำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำและน�้ำตำมคลอง 

ไม่ให้ไหลบ่ำเข้ำมำท่วมกรุงเทพฯ	ชั้นใน	และพื้นที่เศรษฐกิจ		
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(๔) กำรปรับปรุงสภำพล�ำน�้ำ 

โดยกำรขดุลอกล�ำน�ำ้ในบรเิวณทีต่ืน้เขนิ	

ตกแต่งดนิตำมลำดตลิง่ท่ีถูกกดัเซำะ	ก�ำจดัวชัพชื

หรือท�ำลำยสิ่งกีดขวำงทำงน�้ำไหล	 และกรณี

ล�ำน�้ำมีแนวโค้งมำกเป็นระยะไกล	อำจพิจำรณำ

ขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณด้ำนเหนือโค้งกับด้ำน

ท้ำยโค้ง	 ซึ่งจะท�ำให้น�้ำไหลผ่ำนได้เร็วขึ้น	 เช่น	

โครงกำรปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมำจำก

พระรำชด�ำร	ิซึง่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร  

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร		 

ได้มีพระรำชกระแสรับสั่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกันวำงโครงกำรขุดลอกคลองลัดโพธิ์ขึ้น	เนื่องจำก

ทรงเห็นว่ำแม่น�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร	มีลักษณะโค้งอ้อมคล้ำยกระเพำะหมู

เป็นระยะทำงถึง	 ๑๘	 กิโลเมตร	 หำกสำมำรถขยำยและปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ที่เชื่อมต่อด้ำนเหนือโค้ง 

แม่น�้ำและปลำยโค้งแม่น�้ำ	 มีควำมยำวเพียง	 ๖๐๐	 เมตร	 จะช่วยย่นระยะทำงระบำยน�้ำได้ส้ันลง 

และเร็วขึ้นนั้น	จะสำมำรถบรรเทำปัญหำน�้ำท่วมได้			

นอกจำกนี้	 พระองค์มีพระรำชด�ำริสร้ำงประตูระบำยน�้ำที่คลองลัดโพธิ์เพื่อปิด-เปิดใน 

ช่วงเวลำต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ประตูระบำยน�้ำจะปิดในช่วงหน้ำแล้ง	 เพื่อป้องกันน�้ำทะเลไหลกลับเข้ำมำใน 

แม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 และจะเปิดประตูเพื่อระบำยน�้ำในช่วงน�้ำหลำกที่มีน�้ำไหลบ่ำมำจำกทำงภำคเหนือ	

เป็นต้น	และมีพระรำชด�ำริให้ศึกษำกำรใช้พลังงำนน�้ำที่ระบำยผ่ำนคลองลัดโพธิ์ให้เกิดประโยชน์		

(๕) กำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่ลุ่ม : โครงกำรแก้มลิง

เมือ่เกดิสภำวะน�ำ้ท่วมหนกัในลุ่มแม่น�ำ้เจ้ำพระยำในปี	๒๕๓๘	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริกำรป้องกันน�้ำท่วมใน

พื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 ด้วยพระรำชวินิจฉัยของพระองค์ไม่มีระบุไว้ในต�ำรำใด	ๆ	 ทั้งนี	้ 

ได้ทรงเปรียบเทียบกำรกินอำหำรของลิงหลังจำกที่ลิงเคี้ยวกล้วยแล้วจะยังไม่กลืน	 แต่จะเก็บไว ้

ภำยในแก้มทั้งสองข้ำงแล้วค่อย	 ๆ	 ดุนกล้วยมำกินในภำยหลัง	 เช ่นเดียวกับกรณีกำรผันน�้ำ 

จำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 รวมท้ังน�้ำท่ีข้ึนมำตำมคลองซอยต่ำง	 ๆ	 เมื่อน�้ำทะเลหนุนให้ไปเก็บไว้ที่บึงใหญ่ที ่

อยู่ใกล้กับพื้นที่ชำยทะเล	 และมีประตูน�้ำขนำดใหญ่ปิดกั้นน�้ำ	 เมื่อเวลำน�้ำทะเลลดลงให้เปิดประตู 

ระบำยน�้ำออกไป	บึงจะสำมำรถรับน�้ำชุดใหม่ต่อไป	ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง	ๆ	

ที่เข้ำเฝ้ำ	 ฯ	 ถวำยชัยมงคล	 เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	 ศำลำดุสิดำลัย	 สวนจิตรลดำ	

พระรำชวังดุสิต	วันจันทร์	ที่	๔	ธันวำคม	๒๕๓๘	ควำมตอนหนึ่งว่ำ
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“…เรำจ�ำได้เมื่ออำยุ ๕ ขวบ มีลิง เอำกล้วยไปให้.  มันก็เคี้ยว เคี้ยว เคี้ยว 

แล้วใส่ในแก้มลิง.  ตกลง “โครงกำรแก้มลิง” นี้มีที่เกิดเมื่อเรำอำยุ ๕ ขวบ.  เมื่ออำยุ  

๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลำ ๖๓ ปีมำแล้ว.  ลิงสมัยโน้น ลิงโบรำณเขำก็มีแก้มลิงแล้ว.   

เขำเคี้ยวแล้ว เอำเข้ำไปเก็บในแก้ม.  น�้ำท่วมลงมำ ถ้ำไม่ท�ำ “โครงกำรแก้มลิง” 

น�้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมด อย่ำงที่เปรอะปีนี้ เปรอะไปทั่วภำคกลำง.  จะต้องท�ำ “แก้มลิง” 

เพื่อที่จะเอำน�้ำนี้ไปเก็บไว้ เวลำน�้ำทะเลขึ้นไม่สำมำรถที่จะระบำยออก.  เมื่อไม่สำมำรถ

ระบำยออก น�้ำทะเลก็ขึ้นมำ ดันขึ้นไปตำมแม่น�้ำขึ้นไปเกือบถึงอยุธยำ ท�ำให้น�้ำลดลงไป

ไม่ได้.  แล้วเวลำน�้ำทะเลลง น�้ำที่เอ่อขึ้นมำนั้นก็ไม่สำมำรถที่จะกลับเข้ำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 

ก็ท่วมต่อไป.  จึงต้องมีแก้มลิง เรำพยำยำมที่จะเอำน�้ำออกมำเมื่อมีโอกำส.  ...”

พระองค์ทรงให้ด�ำเนินโครงกำรแก้มลิงท่ีส�ำคัญในเขตกรุงเทพฯ	 ได้แก่	 โครงกำรแก้มลิงฝั่ง 

ตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	และโครงกำรแก้มลิงนอกเขตกรุงเทพฯ	ที่เอื้อประโยชน์

กับในเขตกรุงเทพฯ	ได้แก่	โครงกำรแก้มลิงแม่น�้ำท่ำจีนตอนล่ำง	โครงกำรแก้มลิงคลองมหำชัย-สนำมชัย	

และโครงกำรแก้มลิงคลองสุนัขหอน

ทั้งนี้พระองค์ได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริแก้ไขปัญหำน�้ำท่วมในหลำยครั้ง	อำทิ

 เหตุกำรณ์น�้ำท่วมกรุงเทพฯ ในปี ๒๕๒๓	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิล

อดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแนวทำงแก้ไขปัญหำน�้ำท่วม ๕ ประกำร 

ได้แก่	(๑)	เร่งระบำยน�้ำออกสู่ทะเล	โดยผ่ำนแนวคลองทำงฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ	(๒)	จัดให้มีพื้นที ่
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สีเขียว	 (Green	 Belt)	 เพื่อกันกำรขยำยตัวของเมือง	 และเพื่อแปรสภำพให้เป็นทำงระบำยน�้ำเมื่อม ี

น�้ำหลำก	 (๓)	 สร้ำงระบบป้องกันน�้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ	 (๔)	 สร้ำงสถำนที่เก็บกักน�้ำตำมจุดต่ำง	 ๆ	 

ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ	 เพื่อช่วยในโครงกำรป้องกันน�้ำท่วม	 และ	 (๕)	 ขยำยทำงน�้ำหรือเปิดทำงน�้ำในจุด 

ที่ผ่ำนทำงหลวงหรือทำงรถไฟ

	เหตกุำรณ์น�ำ้ท่วมอ�ำเภอหำดใหญ่ พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร มหำภมูพิลอดลุยเดช 

มหำรำช บรมนำถบพิตร 	ได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริ	โครงกำรบรรเทำอุทกภัย อ�ำเภอหำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ โดยทรงเห็นว ่ำหำกน�้ำท ่วมอ�ำเภอหำดใหญ่ ซ่ึงเป ็นเมืองธุรกิจอยู ่ เนือง	 ๆ	 

ย่อมส่งผลที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	 จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้กรมชลประทำน 

ร่วมกบัหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกีย่วข้องด�ำเนินโครงกำรดงักล่ำว	เมือ่วนัที	่๒๔	ธนัวำคม	๒๕๓๑	ณ	อำคำรชยัพฒันำ	

สวนจิตรลดำ	 ซึ่งคัดมำจำก	 “วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ”	 ปีที่	 ๒	 ฉบับที่	 ๒	 เดือนเมษำยน	 -	

มิถุนำยน	๒๕๔๗	ดังนี้

กำรเกิดน�้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนและพื้นที่ในเขตธุรกิจ	 อ�ำเภอหำดใหญ่	 จังหวัดสงขลำ	 มีสำเหตุ 

ส�ำคัญต่อเนื่องมำจำกน�้ำล�ำคลองอู่ตะเภำที่ไหลผ่ำนเขตอ�ำเภอ	 มีระดับสููงล้นตลิ่งแล้วไหลบ่ำเข้ำไปท่วม

บริเวณกลำงเมืองหำดใหญ่และพื้นที่ท่ัวไปเป็นบริเวณกว้ำง	 ซึ่งน�้ำที่ไหลบ่ำมำนั้นได้ท่วมพื้นที่ต่ำง	 ๆ	 

อย่ำงรวดเร็วและน�้ำท่วมขังมีควำมลึกมำก	 ท�ำให้สภำพเศรษฐกิจโดยรวมของอ�ำเภอหำดใหญ่และ

ทรัพย์สินของรำษฎรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงไม่เคยปรำกฏเช่นนี้มำก่อน

กำรแก้ไขและบรรเทำอุทกภัยโดยมีกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำขนำดใหญ่ที่คลองอู่ตะเภำหรือตำม 

ล�ำน�้ำสำขำ	 เพื่อสกัดกั้นน�้ำจ�ำนวนมำกไม่ให้ไหลลงมำอ�ำเภอหำดใหญ่นั้น	 คงไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้	

เพรำะไม่มีท�ำเลท่ีเหมำะสมในกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำที่มีขนำดใหญ่ดังกล่ำวได้เลย	ดังนั้นกำรแก้ไขและ

บรรเทำน�้ำท่วมที่ควรพิจำรณำด�ำเนินกำรน่ำจะได้แก่	 กำรขุดคลองระบำยน�้ำขนำดใหญ่	 ให้ท�ำหน้ำที ่

แบ่งน�้ำจำกคลองอู่ตะเภำ	 หรือช่วยรับน�้ำท่ีไหลลงมำท่วมตัวอ�ำเภอหำดใหญ่ให้ระบำยลงสู่ทะเลสำบ

สงขลำโดยเร็ว	 นอกจำกนั้นหำกต้องกำรที่จะป้องกันน�้ำท่วมพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีธุรกิจให้ได้ผล 

โดยสมบูรณ์แล้ว	 หลังจำกที่ก่อสร้ำงคลองระบำยน�้ำเสร็จ	 ก็จะพิจำรณำสร้ำงคันกั้นน�้ำรอบบริเวณ 

ดังกล่ำว	 พร้อมกับติดตั้งระบบสูบน�้ำออกจำกพื้นที่ไม่ให้ท่วมขังตำมควำมจ�ำเป็น	 ทั้งน้ีให้พิจำรณำ 

ร่วมกับระบบผังเมืองให้มีควำมสอดคล้องและได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้

พระรำชทำนแนวทำงและวิธีกำรแก้ไข	 เพื่อบรรเทำปัญหำน�้ำท่วมพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีธุรกิจในเขต 

อ�ำเภอหำดใหญ่	 โดยกรมชลประทำนได้น้อมรับมำด�ำเนินกำร	 โดยแบ่งงำนออกเป็น	 ๕	 กิจกรรม	 คือ	 

(๑)	กำรขุดลอกคลองธรรมชำติเดิม	(๒)	กำรขุดลอกคลองระบำยน�้ำสำยใหม่	จ�ำนวน	๕	สำย	(๓)	กำร

ก่อสร้ำงประตูระบำยน�้ำในคลองระบำยน�้ำต่ำง	ๆ	 (๔)	กำรติดตั้งระบบเตือนภัย	 (๕)	ออกแบบก่อสร้ำง

อ่ำงเก็บน�้ำขนำดต่ำง	ๆ	และสระเก็บน�้ำขนำดใหญ่ในรูปแบบแก้มลิง 



62

อย่ำงไรก็ตำม	 กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว

เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำในช่วงต้น	 เนื่องจำกติดปัญหำ

เรื่องกำรเวนคืนที่ดินที่จะใช้ในกำรขยำยคลอง

ธรรมชำติเดิม	 และขุดคลองระบำยน�้ำสำยใหม ่

ทั้ง	 ๕	 สำย	 แต่หลังจำกเกิดเหตุน�้ำท่วมครั้งใหญ่

อีกครั้ง	 ในปี	๒๕๔๓	ท�ำให้ประชำชนตื่นตัวและ

ให้ควำมร่วมมือกับทำงรำชกำร	ผลักดันโครงกำร

บรรเทำอุทกภัยอ�ำเภอหำดใหญ่ฯ	 ที่อยู่ในแผน

ระยะเร่งด่วนแล้วเสร็จอย่ำงรวดเร็ว	 สำมำรถ

บรรเทำวิกฤตน�้ำท่วมในปี ๒๕๕๓	 ที่มีปริมำณ

น�้ำถึง	 ๑,๖๒๓.๕๐	 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำท	ี 

สูงมำกกว่ำปี	 ๒๕๓๑	 ที่มีปริมำณน�้ำ	 ๘๓๙	 ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที	 โดยสำมำรถแบ่งรับน�้ำและ 

ระบำยน�้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ลดควำมรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดข้ึน	 กล่ำวคือ	น�้ำลดลงภำยใน  

๓ วัน ซึ่งก่อนหน้ำนี้ใช้เวลำถึง ๗ วัน

นอกจำกนี้	แม้ในขณะทรงประทับอยู่	ณ	โรงพยำบำลศิริรำช	ยังทรงห่วงใยและทรงงำนตดิตำม

สถำนกำรณ์น�้ำอยู่เสมอ	 โดยได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริและแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

น�้ำท่วมเป็นระยะ	 ซึ่งได้ช่วยให้กำรแก้ไขได้ผลอย่ำงรวดเร็วสถำนกำรณ์น�้ำท่วมและน�้ำท่วมขังใน 

หลำยพื้นท่ีได้ผลอย่ำงรวดเร็ว	 รวมทั้งลดระดับควำมเสียหำยที่เกิดข้ึนทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 และ 

เป็นขวัญก�ำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

๒.๑.๓ กำรจัดกำรน�้ำเน่ำเสีย

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำริในกำรจัดกำรน�้ำเสียแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 โดยทรงให้ศึกษำทดลองและ

ด�ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม	ทั้งโดยกระบวนกำรทำงธรรมชำติ	ฟิสิกส์	 เคมี	กำรใช้เครื่องมือและ

เทคโนโลยีที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น	 หรือผสมผสำนวิธีต่ำง	 ๆ	 เข้ำด้วยกัน	 โดยทรงเน้นกำรใช้วธิกีำรทีเ่ป็น 

รปูแบบง่ำย ๆ ด้วยกรรมวธิแีบบธรรมชำต ิเสียค่ำใช้จ่ำยน้อย แต่มปีระสทิธิภำพสงู และให้พิจำรณำ

ด�ำเนินกำรให้เหมำะสมกับสภำพปัญหำของแต่ละท้องที่ และเมื่อผลกำรศึกษำทดลองได้ผลหรือ

ประสบควำมส�ำเรจ็แล้ว พระองค์จึงได้พระรำชทำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ เพือ่เป็นต้น

แบบส�ำหรับน�ำไปใช้บ�ำบัดน�้ำเสียในพื้นที่ต่อไป	 ซ่ึงแต่ละโครงกำรได้ช่วยส่งผลให้ได้น�้ำคุณภำพดี 

กลับคืนมำอีกครั้ง	และเป็นตัวอย่ำงให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ	น้อมน�ำพระรำชด�ำริไปใช้	ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่

น่ำพอใจอย่ำงมำก
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หลกักำรส�ำคญัของโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิในกำรจดักำรน�ำ้เน่ำเสยี	ประกอบด้วย	

วิธีกำรโดยทำงธรรมชำติ	กำรใช้เครื่องกลเติมอำกำศ	และกำรผสมผสำนทั้ง	๒	อย่ำง	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(๑) กำรบ�ำบัดน�้ำเสียโดยวิธีทำงธรรมชำติ ทรงใช้กลไกทำงธรรมชำติในระบบนิเวศในกำร

บ�ำบัดน�้ำเสีย	อำทิ	

	น�้ำดีไล่น�้ำเสีย เป็นหลักกำรบ�ำบัดน�้ำเสียโดยกำรท�ำให้เจือจำง	 (Dilution)	ตำมแนวทฤษฎี

กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 “น�้ำดีไล่น�้ำเสีย” พระองค์ทรงใช้ปรำกฏกำรณ์น�้ำขึ้นน�้ำลง 

ตำมกฎแรงโน้มถ่วงของโลก	 (Gravity	 Flow)	 โดยกำรใช้น�้ำท่ีมีคุณภำพดีช่วยผลักดันน�้ำเน่ำเสีย 

ออกไป	 และช่วยให้น�้ำเน่ำเสียมีสภำพเจือจำงลง	 ทั้งนี้ โดยรับน�้ำจำกแม่น�้ำเจ ้ำพระยำ	 หรือ 

จำกแหล่งน�้ำภำยนอก	 ส่งเข้ำไปตำมคลองต่ำง	 ๆ	 เช่น	 คลองบำงเขน	 คลองบำงซื่อ	 คลองแสนแสบ	 

คลองเทเวศร์	 หรือคลองบำงล�ำพู	 เป็นต้น	 ซึ่งกระแสน�้ำจะไหลแผ่กระจำยขยำยไปตำมคลองซอย 

ที่เชื่อมกับแม่น�้ำเจ้ำพระยำอีกด้ำนหนึ่ง	

ดังนั้น	 เมื่อกำรก�ำหนดวงรอบเกี่ยวกับกำรไหลของน�้ำไปตำมคลองต่ำง	 ๆ	 นับแต่ปำกคลอง 

ที่น�้ำไหลเข้ำจนถึงปลำยคลองท่ีน�้ำไหลออกได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยที่น�้ำสำมำรถไหลเวียนไปตำม 

ล�ำคลองได้ตลอดแล้ว	 ย่อมสำมำรถเจือจำงน�้ำเน่ำเสียและชักพำสิ่งโสโครกไปได้มำก	 ซึ่งจะเป็นวิธีกำร 

ช่วยบรรเทำน�้ำเน่ำเสียในคลองต่ำง	 ๆ	 ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่ำงดี	 โดยอำศัยปรำกฏกำรณ์น�้ำขึ้น-น�้ำลง	

ควบคุมระบบกำรถ่ำยเทของน�้ำ	ซึ่งช่วยให้น�้ำเน่ำเสียมีสภำพเจือจำงลง	

	เครื่องกรองน�้ำธรรมชำติ โดยกำรน�ำผักตบชวำมำท�ำหน้ำท่ีดูดซับควำมสกปรก 

และโลหะหนัก	 รวมทั้งสำรพิษจำกน�้ำเน่ำเสีย	 ซึ่งทรงเรียกว่ำ	“ใช้อธรรมปรำบอธรรม”	 ในโครงกำร

ปรับปรุงบงึมักกะสนั	 ทีท่รงวำงแผนศกึษำด้วยพระองค์เอง	 และจำกกำรทดสอบคณุภำพน�ำ้ในบงึพบว่ำ

ออกซเิจนทีล่ะลำยในน�ำ้ตำมจุดต่ำง	ๆ 	มปีรมิำณเพิม่ข้ึน	ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ำ	น�ำ้ในบงึหลังปรับปรุงโดยท่ัวไป
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มีคุณภำพดีขึ้น	 สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำได้ผลใน

ระดับหนึ่ง	

ทัง้น้ี	พระองค์ได้ทรงวำงแนวพระรำชด�ำริ

พระรำชทำนไว้ว่ำ	เมอืงใหญ่ทกุแห่งต้องม	ี“ปอด” 

คือสวนสำธำรณะไว ้หำยใจหรือฟอกอำกำศ	 

ในขณะเดยีวกันควรมแีหล่งน�ำ้ไว้ส�ำหรบักลัน่กรอง

สิ่ ง โสโครกเน ่ ำ เสีย 	 ท� ำหน ้ำที่ เสมือนเป ็น	 

“ไตธรรมชำติ”	 จึงได้ทรงใช้	 “บึงมักกะสัน”  

เป็นแหล่งน�้ำที่รองรับน�้ำเสียจำกชุมชนในเขต

ปริมณฑลและในกรุงเทพมหำนคร	 โดยทรง 

เปรียบเทียบว่ำ	 “บึงมักกะสัน”	 เป็นเสมือนดัง	 “ไตธรรมชำติ”	 ของกรุงเทพมหำนคร	 ที่เก็บกักและ 

ฟอกน�้ำเสียด้วยวิธี	 “น�้ำดีไล่น�้ำเสีย”	 และ	 “เคร่ืองกรองน�้ำธรรมชำติ”	 ดังกล่ำวข้ำงต้น	 โดยทรง 

พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้มีกำรทดลองใช้ผักตบชวำ	 ซึ่งเป็นวัชพืชที่ต้องกำรก�ำจัดอยู่แล้วมำช่วย 

ดูดซับควำมสกปรกปนเปื้อน	รวมตลอดทั้งสำรพิษต่ำง	ๆ 	จำกน�้ำเน่ำเสีย	ประกอบเข้ำกับเครื่องกลบ�ำบัด

น�้ำเสียแบบต่ำง	 ๆ	 ท่ีได้ทรงคิดค้นประดิษฐ์ข้ึนเอง	 โดยเน้นวิธีกำรที่เรียบง่ำย	 ประหยัด	 และไม่สร้ำง 

ควำมเดือดร้อนร�ำคำญแก่ประชำชนในพื้นที่นั้น	ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบำยน�้ำในฤดูฝน		

บึงมักกะสันในปัจจุบันได้ท�ำหน้ำที่	 “ไตธรรมชำติ”	 ของกรุงเทพมหำนครอย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ได้มีส่วนช่วยบรรเทำมลพิษทำงน�้ำ	 และเป็นแหล่งศึกษำทดลองด้ำนกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม	 

กำรส่งเสริมอำชีพ	และกำรน�ำของเสียมำใช้ให้ก่อประโยชน์ได้อย่ำงดียิ่ง	

 กำรบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยระบบบ่อบ�ำบัดและพืชน�้ำ เป็นกำรบ�ำบัดน�้ำเสียชุมชนด้วย 

วิธีกำรธรรมชำติ	ประกอบด้วย	๔	ระบบ	คือ	ระบบบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย	ระบบบ่อชีวภำพ	ระบบหญ้ำกรอง	

และระบบบ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้ป่ำชำยเลน	 เช่น	 โครงกำรศึกษำวิจัยพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ�ำเภอบ้ำนแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษำทดลองกำรบ�ำบัดน�้ำ

เสียด้วยระบบบ่อและวัชพืชตำมแนวพระรำชด�ำริ	 โดยน�ำน�้ำเสียมำจำกเทศบำลเมืองเพชรบุรี	 แล้ว 

ส่งต่อด้วยระบบท่อมำยังพื้นที่โครงกำรฯ	

กำรบ�ำบดัดงักล่ำวประกอบด้วย	 ระบบบ่อบ�ำบดัน�ำ้เสยี	 (Lagoon	 Treatment)	 กักพักน�้ำเสีย 

ไว้ในระยะเวลำที่เหมำะสม	 เติมออกซิเจนด้วยกระบวนกำรสังเครำะห์แสงของแพลงค์ตอนและ 

สำหร่ำย	อำศยัแรงลมช่วยเติมอำกำศ	กำรย่อยสลำยสำรอินทรย์ี	เป็นต้น	ระบบพืชและหญ้ำกรองน�ำ้เสีย 

(Plant	 and	 Grass	 Filtration)	 ใช้พืชช่วยบ�ำบัด	 ระบบพ้ืนท่ีชุ่มน�้ำเทียม	 (Constructed	Wetland)	 

ท�ำแปลงหรือบ่อน�้ำเพื่อบ�ำบัดน�้ำเสียโดยปลูกพืชน�้ำ	 ๒	 ชนิด	 คือกกกลม	 (กกจันทรบูร)	 และธูปฤำษ	ี 

ช่วยในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	ระบบแปลงพืชป่ำชำยเลน	(Mangrove	Forest	Filtration)	ใช้หลกักำรเจอืจำง
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ระหว่ำงน�้ำเสียกับน�้ำทะเล	 ซึ่งสำมำรถ

พิสูจน์ได้ว่ำระบบบ�ำบดัน�ำ้เสียด้วยบ่อบ�ำบดั

และพืชน้ีสำมำรถบ�ำบัดน�้ำเสียได้เป็น

อย่ำงด ี

นอกจำกนี้	 ยังมีโครงกำรตำม 

พระรำชด�ำริเพ่ือบ�ำบัดน�้ำเสียบริเวณ

หนองหำร	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	

โดยน�้ำเสียจำกตัวเมืองสกลนครจะถูก

รวบรวมโดยระบบท่อ	ส่งผ่ำนกำรบ�ำบดัให้

ดีในระดับหนึ่งก่อนส่งต่อไปยังแปลงพืช 

น�ำ้บ�ำบดั	แล้วระบำยลงสูห่นองหำรต่อไป

(๒) กำรบ�ำบัดน�้ำเสียโดยใช้เครื่องกลเติมอำกำศ 

เน่ืองจำกสภำพควำมเน่ำเสียของน�้ำบริเวณต่ำง	 ๆ	 ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมำกยิ่งขึ้น	 

กำรใช้วิธีธรรมชำติไม่อำจบรรเทำควำมเน่ำเสียของน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร พระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร  มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร จงึได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ

กำรแก้ไขปัญหำน�ำ้เสีย โดยกำรเตมิออกซเิจนในน�ำ้เสยี ซึ่งมี	๒	วิธี	คือ	วธิทีีห่นึง่	ใช้อำกำศอัดเข้ำไปตำม

ท่อเป่ำลงไปใต้ผวิน�ำ้แบบกระจำยฟอง	และวธิทีีส่อง ใช้กงัหันวดิน�ำ้ตักข้ึนไปบนผิวน�ำ้	แล้วปล่อยให้ตกลงไป 

ยงัผวิน�ำ้ตำมเดมิ	โดยทรงได้แนวทำงจำก	“หลกุ” ซ่ึงเป็นอปุกรณ์วดิน�ำ้เข้ำนำอนัเป็นภมูปัิญญำชำวบ้ำน

พระองค์ทรงมุ่งช่วยแบ่งเบำภำระของรัฐบำลในกำรบรรเทำน�้ำเน่ำเสียอีกทำงหนึ่ง	 จึงได ้

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนำสนับสนุนงบประมำณ เพื่อกำรศึกษำและวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ และให้ด�ำเนินกำรจัดสร้ำงเครื่องมือบ�ำบัดน�้ำเสียร่วมกับกรมชลประทำน ซึ่งได้ 

มีกำรผลิตเครื่องกลเติมอำกำศขึ้นในเวลำต่อมำและรู้จักกันแพร่หลำยทั่วประเทศว่ำ “กังหันน�้ำ 

ชัยพัฒนำ”

ต่อมำ	 พระองค์ได้พระรำชทำนรูปแบบและพระรำชด�ำริในกำรสร้ำงและพัฒนำเครื่อง 

ต้นแบบกงัหนัน�ำ้ชยัพฒันำ หรอื “เครือ่งกลเตมิอำกำศทีผ่วิน�ำ้หมนุช้ำแบบทุน่ลอย” (Chaipattana	 

Low	 Speed	 Surface	 Aerator)	 ซึ่งมีใบพัดขับเคลื่อนน�้ำและซองวิดน�้ำไปสำดกระจำยเป็นฝอย	 

เพื่อให้สัมผัสกับอำกำศได้อย่ำงท่ัวถึง	 เป็นผลให้ออกซิเจนในอำกำศสำมำรถละลำยเข้ำไปในน�้ำ 

ได้อย่ำงรวดเร็ว	 ซึ่งในช่วงท่ีน�้ำเสียถูกยกข้ึนมำและกระจำยสัมผัสกับอำกำศตกลงไปยังผิวน�้ำ	 จะท�ำให้

เกิดฟองอำกำศจมตำมลงไป	 ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผสมผสำนและกำรไหลตำมทิศทำงที่ก�ำหนด	 โดยได้ 

น�ำไปทดลองติดตั้งใช้ในกิจกรรมบ�ำบัดน�้ำเสียที่โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ	และที่วัดบวรนิเวศวิหำร	
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ทัง้นี	้“กังหนัน�ำ้ชัยพัฒนำ”	เป็น	Model	

RX-2	หมำยถงึ	Royal	Experiment	แบบที	่๒	ซ่ึง 

สำมำรถบ�ำบดัน�ำ้เสยีอย่ำงมปีระสิทธภิำพ	สะดวก

ในกำรใช้งำน	ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและบ�ำรุงรักษำ

ได้ง ่ำย	 ตลอดจนมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน	 

จงึเป็นทีย่อมรบัของประชำชนทัง้ในประเทศและ

ต่ำงประเทศ	 โดยกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ได้ทูลเกล้ำฯ	 ถวำยสิทธิบัตรในพระปรมำภิไธย	

เมื่อวันที่ 	 ๒	 กุมภำพันธ ์ 	 ๒๕๓๖	 นับเป ็น 

สิ่งประดิษฐ์เคร่ืองกลเติมอำกำศเคร่ืองที่ ๙  

ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกที่ได้

มกีำรรับจดทะเบยีนและออกสิทธบิตัรถวำยแด่

พระมหำกษัตริย์ 

ต ่ อมำพระองค ์ ได ้พระรำชทำน 

พระรำชด�ำรใิห้กรมชลประทำนพจิำรณำศกึษำ

และสร้ำงต้นแบบเครื่องกลเติมอำกำศแบบ  

RX-5C ตำมภำพฝีพระหตัถ์ และได้น�ำไปพฒันำ

ปรบัปรงุให้เครือ่งมีขนำดเลก็	 จนในทีส่ดุพัฒนำเป็น	“เครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ 

RX-5C”	 มีขนำดเพียง	 ๖๐	 เซนติเมตร	 และมีประสิทธิภำพกำรใช้งำนสูงสุด	 โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำร 

จัดสร้ำงน้อย	 ขนย้ำยและติดตั้งง่ำย	 สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำในแหล่งชุมชนและ 

สถำนที่ต่ำง	 ๆ	 ที่ไม่สำมำรถติดต้ังกังหันน�้ำชัยพัฒนำได้	 หรือน�ำไปใช้งำนร่วมกับกังหันน�้ำชัยพัฒนำ	 

ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนำได้รับพระบรมรำชำนุญำตให้จดสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศ 

และดดูน�ำ้	RX-5C	ในพระปรมำภไิธยพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	ซึ่งกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ออกสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์	เมื่อวันที่	๑๙	เมษำยน	๒๕๔๔	

ในชื่อ	“เครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ”	

“กังหันน�้ำชัยพัฒนำ”	และ	“เครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ	RX-5C”	ดังกล่ำว

สำมำรถบ�ำบัดน�้ำเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ช่วยคืนสภำพแวดล้อมที่ดีให้แก่หน่วยงำนและชุมชน 

ใกล้เคียง	ด้วยค่ำใช้จ่ำยและภำระในกำรดูแลและบ�ำรุงรักษำเพียงเล็กน้อย	เมื่อเทียบกับกำรกลับคืนมำ

ของคณุภำพน�ำ้	สิง่แวดล้อม	และชวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ข้ึีนอย่ำงเหน็ได้ชดั	นับเป็นอกีหน่ึงพระอจัฉริยภำพ

ในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ที่ทรงใช้

เทคโนโลยีที่เรียบง่ำย แต่สำมำรถแก้ไขและปรับปรุงคุณภำพน�้ำให้ดีขึ้นได้ และผลที่ได้รับน้ัน 

มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์อย่ำงแท้จริง 
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(๓) กำรบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยวิธีผสมผสำน 

 กำรผสมผสำนระหว่ำงพืชน�้ำกับระบบเติมอำกำศ เป็นระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอีกระบบหนึง่ 

ท่ีพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำน 

พระรำชด�ำร	ิโดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำนประกอบด้วย	๓	ส่วน	คือ	

กำรบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยกกอียิปต์ 	 โดยกำรปล่อยน�้ำเสียเข้ำไปบนลำนก้อนกรวดเสียก่อน	 

เพื่อให้ก้อนกรวดท�ำหน้ำท่ีกรองสำรแขวนลอยออกจำกน�้ำเสีย	 พร้อมกับช่วยเติมก๊ำซออกซิเจน	 

ซึ่งจะช่วยให้เกิดจุลินทรีย์เกำะตำมก้อนกรวดมำกขึ้น	 อันจะน�ำไปสู่กำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ที่มีอยู่ใน 

น�้ำเสียได้มำกขึ้น	 แล้วจึงปล่อยน�้ำเสียผ่ำนตะแกรงดักเศษขยะที่ติดตั้งไว้ทำงด้ำนท้ำยของลำนนั้น 

ออกไปยังบ่อที่ปลูกกกอียิปต์ไว้	 เพื่อก�ำจัดสำรอินทรีย์ในน�้ำเสียอีกต่อหนึ่ง	 จำกนั้นจึงปล่อยให้ไหลเข้ำสู่

บ่อตกตะกอนตำมธรรมชำติ	

กำรเร่งกำรตกตะกอนและกำรลดสำรพิษ	 โดยใช้กังหันน�้ำชัยพัฒนำเติมก๊ำซออกซิเจน 

เข้ำไปในน�้ำเสียในขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยกกอียิปต์เพ่ือเร่งกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย ์

ที่ละลำยอยู่ในน�้ำนั้นให้กลำยเป็นตะกอนจุลินทรีย์	 (sludge)	 ที่ตกตะกอนได้รวดเร็ว	 แล้วปล่อยน�้ำเสีย 

ที่ตกตะกอนดังกล่ำวแล้วนั้นเข้ำสู่บ่อผักตบชวำ	 เพื่อให้ผักตบชวำดูดซับสำรพิษต่ำง	 ๆ	 ที่เหลืออยู่ไว้	 

ต่อจำกนั้น	จึงส่งน�้ำเสียนั้นกลับเข้ำสู่บ่อตกตะกอนอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อให้ได้น�้ำที่ใสสะอำดยิ่งขึ้น

กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้กังหันน�้ำ

ชัยพัฒนำเติมอำกำศเข้ำไปเป็นขั้นสุดท้ำย	 พร้อมกับปลูก 

ผักตบชวำกั้นเป็นคอกเรียงสลับกันเป็นแถว	ๆ	 ไว้	 เพื่อดูดซับ

สำรพิษอีกครั้งหนึ่ง	 และเป็นท่ีอยู ่อำศัยของสัตว์น�้ำด้วย	 

กำรทดลองทีห่นองสนม	จงัหวดัสกลนคร	พสิจูน์ได้ว่ำคณุภำพน�ำ้

ในหนองสนมใสสะอำดยิ่งขึ้น
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 ระบบปรับปรุงคุณภำพน�้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ ในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	

จำกเดมิทีใ่ชก้ำรเตมิอำกำศลงไปในน�้ำเพียงอยำ่งเดยีว	แม้จะท�ำให้น�ำ้มอีอกซิเจนและคณุภำพดีขึน้	แต่มี

แหล่งน�้ำบำงแห่งที่มีสำหร่ำยเซลเดียวสีเขียวและสำรปนเปื้อนที่เป็นอำหำรของสำหร่ำยปะปนอยู่ 

ในน�้ำด้วย	 ท�ำให้น�้ำยังคงมีสีเขียวคล�้ำและดูเหมือนว่ำน�้ำยังเสียเหมือนเดิม	พระองค์จึงมีพระรำชด�ำริให้

พฒันำระบบกำรปรับปรงุคณุภำพน�ำ้	ด้วยกำรใช้ระบบรำงพืชร่วมกบัเคร่ืองกงัหนัน�ำ้ชัยพัฒนำ	หรือเคร่ืองกล

เตมิอำกำศแบบอดัอำกำศและดดูน�ำ้	โดยน�ำต้นพืชบำงชนิดที่สำมำรถดูดซึมสำรปนเปื้อน	มำเป็นอำหำร

ในกำรเจริญเติบโต	เช่น	ต้นกก	ต้นเตย	ต้นพุทธรักษำ	บัว	 เป็นต้น	น�ำมำปลูกร่วมด้วย		ท�ำให้สำหร่ำย 

ขำดอำหำรมำช่วยให้เจริญเติบโต	น�้ำจึงใสขึ้น

ระบบปรับปรุงคุณภำพน�้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ	 ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 

ประกอบด้วยอุปกรณ์ส�ำคัญ	ๆ	ดังนี้		

กังหันน�้ำชัยพัฒนำ หรือเครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ จะเลือกใช  ้

แบบใดนัน้ขึน้อยูก่บัสภำพของแหล่งน�ำ้	หำกแหล่งน�ำ้มขีนำดใหญ่และลกึควรใช้เครือ่งกงัหนัน�ำ้ชยัพฒันำ	

แต่ถ้ำแหล่งน�้ำไม่ลึกมำกควรใช้เครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ	

รำงพืช จะสร้ำงไว้บริเวณขอบสระน�้ำ	 ที่ใกล้กับจุดที่น�้ำเสียมำกที่สุด	 เป็นรำงที่ท�ำด้วย 

คอนกรีตหรือไม้ก็ได้	 ซึ่งมีอยู่	 ๒	 ขนำด	 คือ	 ขนำดเล็ก	 ๐.๕	 x	 ๑๐	 x	 ๐.๕	 เมตร	 และขนำดใหญ่	 

๑.๐	 x	๒๐	 x	๐.๕	 เมตร	 จะวำงในแนวเส้นตรง	 หรือโค้ง	 หรือแบ่งเป็นช่วง	 ๆ	 ก็ได้เช่นกัน	 ขึ้นอยู่กับ 

ลักษณะและควำมเหมำะสมของพื้นที่	

พืชแช่น�้ำ เช ่น	 พุทธรักษำ	 ปักษำสวรรค์	 ต ้นเตย	 เป็นต้น	 ปลูกไว ้ในรำงพืชโดยใช ้

ทรำยหยำบเป็นวัสดุส�ำหรับปลูกพืช	 ส่วนจะเลือกพืชแช่น�้ำชนิดใดนั้นข้ึนอยู่กับพื้นท่ี	 ควำมเหมำะสม	 

และภมูทิศัน์	ซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะต้องดูสวยงำมกลมกลืนกับสถำนที่
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เครื่องสูบน�้ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่เกิน	 ๒	 นิ้ว	 เพื่อสูบน�้ำจำกแหล่งน�้ำให้ไหลผ่ำน 

รำงพืชอย่ำงช้ำ	ๆ	แล้วไหลกลับลงสู่แหล่งน�้ำอีกครั้ง	วนเป็นวัฏจักรอย่ำงนี้ประมำณวันละ	๖-๑๒	ชั่วโมง	

ขึ้นอยู่กับสภำพแหล่งน�้ำนั้นว่ำมีน�้ำเสียมำกน้อยเพียงใด

ตู้ควบคุมไฟฟ้ำและสำยไฟใต้น�้ำ เน่ืองจำกกังหันน�้ำชัยพัฒนำ	 หรือเคร่ืองกลเติมอำกำศ 

แบบอัดอำกำศและดูดน�้ำ	 ตลอดจนเครื่องสูบน�้ำจะต้องใช้ไฟฟ้ำในกำรขับเคล่ือนระบบดังกล่ำว 

	 ผลจำกกำรทดลองใช้พบว่ำสำมำรถลดปริมำณสำหร่ำยช้ันต�่ำ	 ซ่ึงเป็นสำเหตุของน�้ำท่ีมี 

สีเขียว	 ลดจ�ำนวนกำรใช้เครื่องกลเติมอำกำศ	 ลดพ้ืนท่ีท่ีใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำ	 ท�ำให้น�้ำใสข้ึน	 

น�้ำสีเขียวลดลง	 กลิ่นเหม็นหำยไป	 สำมำรถวัดสภำพน�้ำได้ง่ำย	 และดูกำรเจริญเติบโตของพืชโดย 

ไม่ต้องใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์	ซึ่งหำกสำหร่ำยหยุดเจริญเติบโตแสดงว่ำแหล่งน�้ำนั้น	ๆ	มีคุณภำพ

น�้ำดีขึ้น	นอกจำกนี้รำคำยังถูก	ดูแลรักษำง่ำยและช่วยท�ำให้ภูมิทัศน์ของพื้นที่สวยขึ้นอีกด้วย	เป็นไปตำม

แนวพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร		มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	

ปัจจุบันได้ติดตั้งในแหล่งน�้ำต่ำง	 ๆ	 ไปแล้วกว่ำ	 ๑๗๑	 แห่ง	 อำทิ	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 

โรงพยำบำลมวกเหล็ก	 เทศบำลต�ำบลท่ำม่วง	 จังหวัดกำญจนบุรี	 หนองโสน	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 

สระมุจลินท์	 ในวัดมหำโพธิ์	 ประเทศอินเดีย	 ซึ่งกรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ทูลเกล้ำฯ	 ถวำยกำร 

จดทะเบียน	 และออกสิทธิบัตรเลขท่ี	 ๒๙๐๙๑	 ให้กับระบบปรับปรุงคุณภำพน�้ำด้วยรำงพืชร่วมกับ 

เครื่องกลเติมอำกำศ	เมื่อวันที่	๙	พฤศจิกำยน	๒๕๕๓

๒.๑.๔ กำรจัดกำรน�้ำเค็มและน�้ำกร่อย 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องพจิำรณำแก้ไขปัญหำน�ำ้เคม็รุกล�ำ้เข้ำไปตำมแม่น�ำ้หลำย

สำยในภำคใต้	เพื่อช่วยเหลือรำษฎรและพื้นที่เพำะปลูกบริเวณสองฝั่งแม่น�้ำและล�ำน�้ำสำขำต่ำง	ๆ	ให้มี
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น�ำ้จดืใช้ท�ำกำรเกษตรและใช้อปุโภคบรโิภคตลอดปี	โดยพระองค์พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้พจิำรณำ

สร้ำงประตูบังคบัน�ำ้ปิดกัน้ปำกแม่น�ำ้ เพ่ือกนัน�ำ้เคม็ไม่ให้ไหลเข้ำไปในพืน้ทีเ่พำะปลกู และเกบ็กกัน�ำ้

จืดไว้ในแม่น�้ำหรือล�ำธำร เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภค	 มีโครงกำรที่ 

ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	ได้แก่	โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำบำงนรำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดนรำธิวำส	

โครงกำรพัฒนำลุ่มน�้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	

ส่วนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งผู ้ประกอบกำรท�ำนำเกลือมักปล่อยน�้ำเค็มจำก 

ลำนตำกเกลือหรือน�้ำฝนท่ีตกชะลำนตำกเกลือลงไปตำมร่องน�้ำและล�ำห้วยบริเวณข้ำงเคียงโดย 

ไม่มีกำรควบคุม	 น�้ำเค็มจึงไหลตำมร่องน�้ำและล�ำห้วยต่ำง	 ๆ	 แพร่กระจำยเข้ำไปในพื้นที่ต่ำง	 ๆ	 

เป็นบริเวณกว้ำง	 จนเกษตรกรไม่สำมำรถใช้พื้นที่เหล่ำนั้นปลูกข้ำวได้	 หรือได้รับผลผลิตข้ำวน้อยลง	 

ท�ำควำมเสียหำยให้แก่ชำวนำ	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตร จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแนวทำงแก้ไขที่ผู้ประกอบกำรท�ำนำเกลือสำมำรถ

ด�ำเนนิกำรได้โดยไม่ท�ำควำมเสยีหำยแก่พืน้ทีป่ลกูข้ำวใกล้เคยีง	ซ่ึงผู้ประกอบกำรท�ำนำเกลือทัง้หลำย

จะต้องจดัพืน้ทีส่่วนหน่ึงทีบ่รเิวณลำนตำกเกลอื	ขุดเป็นสระเกบ็น�ำ้ใหญ่ส�ำหรบัรองรบัน�ำ้เคม็ทีป่ล่อยทิง้จำก

ลำนตำกเกลือทั้งหมดเก็บไว้ในสระ	เพื่อรอกำรระเหยหรือไหลลงในดิน		

ทั้งน้ี	 ขนำดของสระน�้ำดังกล่ำวจะมีขนำดและควำมลึกเท่ำใด	 ต้องก�ำหนดให้สัมพันธ์กับ 

ปริมำณน�้ำทิ้งจำกลำนตำกเกลือและควำมสำมำรถของน�้ำในสระท่ีไหลลงไปใต้ดิน	 ให้มีควำมสมดุล 

พอดีกันโดยไม่ท�ำให้น�้ำเค็มไหลล้นไปยังล�ำห้วยข้ำง	 ๆ	 อีกต่อไป	พระรำชด�ำริในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำเค็ม 

อันเนื่องจำกกำรท�ำนำเกลือในภำคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่ำว	 ได้น้อมน�ำไปปฏิบัติอย่ำงได้ผล 

ในพืน้ทีต่่ำง	ๆ 	เช่น	อ�ำเภอวำนรนวิำสและอ�ำเภอบ้ำนม่วง	จังหวดัสกลนคร	อ�ำเภอบ้ำนดุง	จังหวดัอดุรธำน	ี

และอ�ำเภอบรบือ	จังหวัดมหำสำรคำม	เป็นต้น	
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นอกจำกนี	้พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	

ยงัได้ทรงแก้ไขปัญหำน�ำ้เคม็รกุล�ำ้เข้ำไปในแม่น�ำ้ในบรเิวณลุม่น�ำ้บำงนรำ	จงัหวัดนรำธิวำส	กล่ำวคอื	เม่ือ

ฝนตกหนกัจะเกดิปัญหำน�ำ้ท่วมในพืน้ทีเ่กษตรกรรมเป็นบรเิวณกว้ำง	ขณะเดยีวกนัไม่มแีหล่งน�ำ้และระบบ 

เก็บกักน�้ำ	จึงท�ำให้ขำดแคลนน�้ำจืด	อีกทั้งน�้ำป่ำไหลผ่ำนพื้นที่พรุกลำยเป็นน�้ำเปรี้ยวไม่สำมำรถน�ำมำใช้

อุปโภคบริโภคได้	พระองค์ทรงใช้หลักควำมเข้ำใจในวิถีธรรมชำติกำรข้ึนลงของน�้ำตำมแรงโน้มถ่วง

ของโลก ควำมแปรเปลี่ยนของสภำพแวดล้อม และกำรน�ำระบบชลประทำนสมัยใหม่เข้ำมำช่วย 

ในกำรจดักำรน�ำ้ให้เกดิควำมสมดลุ และสอดคล้องกับวถีิกำรด�ำเนนิชีวติของรำษฎร	โดยพระรำชทำน 

พระรำชด�ำริให้กรมชลประทำนก่อสร้ำงประตูระบำยน�้ำท่ีปำกแม่น�้ำบำงนรำ	พร้อมระบบชลประทำน

และระบบระบำยน�้ำในพื้นที่ตำมควำมเหมำะสม	 เพ่ือท�ำหน้ำที่ช่วยเหลือรำษฎรในกำรกักเก็บน�้ำจืด	

บรรเทำอุทกภัย	และป้องกันน�้ำเค็มด้วย

๒.๒ หลักกำรสร้ำงแหล่งเก็บน�้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริในกำรสร้ำงแหล่งเก็บน�้ำเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมว่ำ	 

ควรควบคุมปริมำณและคุณภำพน�้ำให้พอดี ไม่มำกและไม่น้อยเกินไป หำกปริมำณน�้ำมำกเกินไป  

ก็ต้องหำทำงระบำยออกให้ทันกำรณ์ และในขณะที่เกิดภำวะขำดแคลนก็จะต้องมีน�้ำกักเก็บไว้ใช้ 

อย่ำงเพียงพอ	 โดยมีคุณภำพเหมำะสมแก่กำรเกษตร	 อุตสำหกรรม	 และอุปโภคบริโภค	 กำรพัฒนำ 

แหล่งน�ำ้อำจจะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	จงึมหีลกัในกำรสร้ำงแหล่งเกบ็น�ำ้เพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ดงันี้	

๒.๒.๑ กำรกักเก็บน�้ำไว้บนที่สูงให้มำกที่สุด แล้วจ่ำยปันลดหล่ันลงมำ	 โดยพยำยำม 

เก็บน�้ำไว้ในดินให้มำกที่สุด	ควบคุมและจัดกำรสภำวะกำรไหลของน�้ำให้สม�่ำเสมอ		

๒.๒.๒ กำรจ่ำยปันน�้ำ เพื่อแผ่ขยำยควำมชุ่มชื้นแก่สิ่งแวดล้อมในพื้นที	่ กำรอุปโภค	 บริโภค	

และกำรเพำะปลูก	 โดยกำรท�ำท่อและล�ำเหมืองส่งน�้ำ	 ซึ่งพระองค์ทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้วัสดุ 

ในพื้นที่ที่หำง่ำยและประหยัดเป็นหลัก ด้วยหลักง่ำย ๆ คือ “ธรรมชำติและธรรมดำ” 
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  ๒.๒.๓ กำรสร้ำงฝำยทดน�้ำ ส�ำหรับพื้นที่ท�ำกินที่อยู ่สูงกว่ำล�ำห้วย	 ทรงเลือกใช ้

วธิกีำรก่อสร้ำงอำคำรปิดขวำงทำงน�ำ้ไหลที่เรียกว่ำ “ฝำยทดน�้ำ” เพื่อทดน�้ำที่ไหลมำให้มีระดับสูงขึ้น 

จนสำมำรถผันน�้ำเข้ำไปตำมคลองหรือคูส่งน�้ำให้แก่พื้นที่เพำะปลูก	 ส่วนปริมำณน�้ำที่เหลือจะไหล 

ข้ำมสันฝำยไปเอง	 กำรก่อสร้ำงฝำยจะต้องก�ำหนดให้มีขนำดควำมสูงควำมยำวมำกพอที่จะทดน�้ำ 

ให้ไหลเข้ำคลองส่งน�้ำและสำมำรถจะระบำยน�้ำในฤดูน�้ำหลำกให้ไหลข้ำมสันฝำยไปได้ทั้งหมด	 

สำมำรถแก้ปัญหำน�้ำล้นตลิ่งและปัญหำขำดน�้ำในพื้นที่เพำะปลูกได้

  ๒.๒.๔ กำรขุดดินลอกดิน ในท้องที่ ซึ่งมีหนองและบึงธรรมชำติที่ ต้ืนเขินหรือ 

ถูกมนุษย์บุกรุกท�ำลำยนั้น	มีพระรำชด�ำริให้ขุดลอกดินเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับปริมำณน�้ำฝนได้มำกข้ึน 

เมื่อมีฝนตกมำก น�้ำจะไหลลงไปในหนองน�้ำ บำงส่วนก็จะไหลล้นไป และอีกส่วนหนึ่งเก็บกักไว ้

ในหนองและบึง ซึ่งสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรท�ำกำรเกษตรฤดูแล้ง  

สิ่งเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนและประเทศชำติโดยรวม	 อำทิ	 ช่วยให ้

พ้ืนที่กำรเกษตรมีน�้ำอุดมสมบูรณ์	 สำมำรถท�ำกำรเพำะปลูกได้ตลอดทั้งปี	 โดยหลำยพ้ืนที่สำมำรถ 

ท�ำกำรเพำะปลูกได้มำกกว่ำ	 ๑	 ครั้งต่อปี	 ช่วยให้ได้ผลผลิตมำกขึ้นและรำษฎรมีรำยได้เพิ่มขึ้น	 

ช่วยบรรเทำอุทกภัยและปัญหำน�้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและในเขตชุมชนเมือง	 เช่น	 พื้นที่ 
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ลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง	 กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 อ�ำเภอหำดใหญ่	 จังหวัดสงขลำ	 ซึ่งช่วยลดควำม 

เสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	ช่วยให้รำษฎรมีน�้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคที่สะอำด 

อย่ำงเพียงพอตลอดปี	 ส่งผลให้รำษฎรมีสุขภำพพลำนำมัยดีขึ้น	 และยังสำมำรถใช้เป็นแหล่งน�้ำ 

ส�ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ด้วย	 อันเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด�ำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกร 

ชำวไทยทั่วประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

กำรพฒันำและบริหำรจัดกำรทรพัยำกรน�ำ้ตำมแนวพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเด็จพระบรม

ชนกำธิเบศร  มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ดังกล่ำว นับเป็นกำรจดักำรน�ำ้อย่ำงครบวงจร  

รวมทั้งทรงคิดค้นนวัตกรรมท่ีหลำกหลำย	และโครงกำรต่ำง	ๆ	ตำมแนวพระรำชด�ำรใินกำรบรหิำรจัดกำร

ทรพัยำกรน�ำ้	เพือ่แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้ในฤดแูล้ง	กำรเกิดน�้ำท่วมในฤดูฝน	และปัญหำน�้ำเน่ำเสีย	

แนวพระรำชด�ำริเหล่ำนี้สะท้อนแนวคิดที่เป็นระบบอย่ำงครบถ้วน ทรงมองปัญหำ 

ในองค์รวม	หำวธิกีำรว่ำท�ำอย่ำงไรจงึจะสำมำรถน�ำน�ำ้มำใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำหรือบรรเทำควำมเดือดร้อน	

และแก้ไขปัญหำสภำพควำมยำกจนของประชำชนให้อยู ่ในฐำนะพอมีพอกิน	 หรือถึงขั้นมีกินมีใช	้ 

ทั้งน�้ำจำกบนฟ้ำ	 น�้ำจำกใต้ดิน	 น�้ำดีท่ีมีมำกเกินไป	 น�้ำเสียที่ต้องได้รับกำรบ�ำบัด	 ทรงเป็นเสมือน 

จุดศูนย์รวมที่เป็น “แรงบันดำลใจอันยิ่งใหญ่” ให้ประชำชนได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริไปปฏิบัติ  

เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด�ำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชำวไทยทั่วประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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๓. ทรัพยำกรป่ำไม้

ในช่วงเริ่มแรกของกำรเสด็จขึ้นครองรำชย์	 สถำนกำรณ์ป่ำไม้ในประเทศไทยมีปริมำณ 

ลดน้อยลง	 ในขณะท่ีอัตรำกำรปลูกป่ำไม้ทดแทนมีจ�ำนวนน้อยกว่ำปริมำณป่ำไม้ที่ถูกท�ำลำย	 เนื่องจำก

สำเหตุต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 ประชำกรเพิ่มขึ้นจึงต้องกำรพื้นที่ท�ำกินและอยู่อำศัยมำกขึ้น	 นโยบำยของรัฐบำล 

ที่ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อกำรส่งออก	 กำรท�ำกำรเกษตรผิดวิธี	 และกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 

ของวงกำรอุตสำหกรรม	

กำรที่ป่ำไม้ถูกท�ำลำยลงอย่ำงมำกได้ก่อให้เกิดภำวะแห้งแล้งเนื่องจำกต้นน�้ำล�ำธำรถูกท�ำลำย	

ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล	 เมื่อยำมน�้ำหลำกก็เกิดน�้ำท่วมฉับพลัน	 และมีกำรพังทลำยของดินอย่ำง 

รุนแรง	 จนเป็นปัญหำต่อกำรประกอบอำชีพของประชำชน	 ตลอดจนปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชนและ 

ต้นทุนทำงเศรษฐกิจ	

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงตระหนัก 

ว่ำ	“ป่ำ”	 เป็นแหล่งก�ำเนิดของสิ่งมีชีวิต	อันได้แก่	 คน	สัตว์	 และพืช	 โดยเป็นทั้งแหล่งให้อำหำร	ที่อยู่

อำศัย	 เครื่องนุ่งห่ม	และยำรักษำโรค	 รวมทั้งเป็นที่สะสมอินทรียวัตถุ	 และน�้ำที่จะหล่อเลี้ยงกำรเกษตร

อื่น	ๆ 	ตลอดจนเป็นแหล่งดูดซับป้องกันมลพิษ	และป้องกันหรือชะลอควำมรุนแรงจำกภัยธรรมชำติ	เช่น	 

ลมพำยุ	กระแสน�้ำหลำก	ดินและหินพังทลำย	พระองค์จึงทรงตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น	รวมถึง 
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ทรงเล็งเห็นสภำวะภัยแล้งที่ เกิดจำกกำรตัดไม  ้

ท�ำลำยป่ำที่ส ่งผลกระทบต่อปัญหำด้ำนอ่ืน	 ๆ	 

ไม่เฉพำะปัญหำเรื่องดิน	 น�้ำ	 และระบบนิเวศเท่ำนั้น	

แต่โยงใยถึงปัญหำทำงสังคมในด้ำนต่ำง	ๆ	ด้วย

พระองค์จึงทรงพยำยำมปกป้องพื้นที่ป่ำ

ส่วนท่ีเหลือและฟื้นฟูป่ำที่เสื่อมโทรม ตลอดจน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนว 

พระรำชด�ำริในกำรแก้ไขปัญหำป่ำไม้ถูกท�ำลำย	และ

ปัญหำทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมเสือ่มโทรม	

ที่มิได้ด�ำเนินกำรในด้ำนใดด้ำนหนึ่งอย่ำงโดด	 ๆ	 

หำกแต่ทรงรวมงำนพัฒนำที่ เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

เข้ำไปท�ำงำนในพื้นที่อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน	 โดย

แนวพระรำชด�ำริด้ำนอนุรักษ์	 ฟื ้นฟูป่ำไม้รวมถึง 

ทรัพยกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 จ�ำแนกเป็น 

หมวดหมู่โดยสรุปได้ดังนี้

๓.๑ ป่ำไม้สำธิต

ในระยะต้นรัชกำล	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	ได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิแปรพระรำชฐำนไปประทบั	ณ	พระรำชวงัไกลกงัวล	อ�ำเภอหวัหนิ	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจ�ำแทบทุกปี	โดยในระยะแรกจะเสด็จฯ	ด้วยรถไฟพระที่นั่ง	ต่อมำเมื่อมี

กำรปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมดีข้ึน	 จึงเสด็จฯ	 โดยรถยนต์พระที่นั่ง	 ประมำณปี	 ๒๕๐๓	 -	 ๒๕๐๔	 

ขณะเสด็จพระรำชด�ำเนินผ่ำนจังหวัดนครปฐม	 รำชบุรี	 และเพชรบุรี	 เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่ำนอ�ำเภอ

ท่ำยำง	จังหวัดเพชรบุรีนั้น	มีต้นยำงขนำดใหญ่ปลูกเรียงรำยทั้งสองข้ำงทำง	จึงมีพระรำชด�ำริที่จะสงวน

บริเวณป่ำยำงนี้ไว้ให้เป็นสวนสำธำรณะ	 แต่ในระยะนั้นไม่อำจด�ำเนินกำรได้	 เนื่องจำกต้องจ่ำยเงิน 

ค่ำทดแทนในอัตรำที่สูง	เพรำะมีรำษฎรมำท�ำไร่ท�ำสวนในบริเวณนั้นจ�ำนวนมำก

พระองค์จึงได้ทรงเริ่มทดลองปลูกต้นยำงด้วยพระองค์เอง	 โดยทรงเพำะเมล็ดยำงในกระถำง 

บนพระต�ำหนักเปี่ยมสุข	 พระรำชวังไกลกังวล	 และทรงปลูกต้นยำงนั้นในแปลงป่ำไม้ทดลองในบริเวณ

แปลงทดลองปลูกต้นยำงนำพร้อมข้ำรำชบริพำร	จ�ำนวน	๑,๒๕๐	ต้น	ต่อมำทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	

ให้น�ำพนัธุไ์ม้ต่ำง	ๆ	ทัว่ประเทศมำปลกูในบรเิวณทีป่ระทับสวนจติรลดำในลกัษณะป่ำไม้สำธิต	นอกจำกนี้	

ยังได้สร้ำงพระต�ำหนักเรือนต้นในบริเวณป่ำไม้สำธิตนั้น เพื่อทรงศึกษำธรรมชำติวิทยำของป่ำไม้ 

ด้วยพระองค์เองอย่ำงใกล้ชิดและลึกซึ้ง
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๓.๒ กำรฟื้นฟูสภำพป่ำและกำรปลูกป่ำ พระองค์มีแนวพระรำชด�ำริเกี่ยวกับกำรฟื้นฟู 

สภำพป่ำและกำรปลูกป่ำ	ดังนี้

๓.๒.๑ “ปลกูป่ำในใจคน”	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	ทรงเลง็เหน็ว่ำกำรจะแก้ไขปัญหำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติได้อย่ำงยัง่ยนืนัน้	จะต้อง

ปลกูจิตส�ำนึกกำรรกัผนืป่ำให้แก่คนเสยีก่อน	เพือ่ให้พวกเขำรกัและดแูลผนืป่ำของตนเองด้วยตนเอง	ด้วย

กำรท�ำควำมเข้ำใจกบัรำษฎรให้รูถึ้งประโยชน์ของป่ำและกำรอยูร่่วมกบัป่ำอย่ำงพึง่พำอำศยักนั	ให้รำษฎร

ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรปลกูป่ำ	และช่วยกนัดแูลรกัษำป่ำให้กลบัมำมคีวำมอดุมสมบรูณ์	ดงัพระรำชด�ำริ

ทีพ่ระรำชทำนแก่เจ้ำหน้ำทีป่่ำไม้	ณ	หน่วยงำนพฒันำต้นน�ำ้ทุง่จ๊อ	เมือ่ปี	๒๕๑๙	จำกหนงัสอืจอมปรำชญ์

แห่งกำรพัฒนำ	 รักษ์ป่ำ	 :	 รักษำสิ่งแวดล้อม	 จัดท�ำโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพิเศษเพื่อ 

ประสำนงำนโครงกำร	 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 (กปร.)	 ว่ำเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงใน 

ใจคนเสียก่อน	แล้วคนเหล่ำนั้นก็พำกันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน	และรักษำต้นไม้ด้วยตนเอง

พระองค์ทรงสร้ำงควำมเข้ำใจกับรำษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่ำ	 และกำรอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำง

พึ่งพำอำศัยกัน	ซึ่ง	ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล	เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	ได้ขยำยควำมถึงแนวพระรำชด�ำริ

ปลูกป่ำในใจคนในบทควำมเรื่องสวนพฤษศำสตรก์ับบทบำทกำรอนุรักษ์พรรณไม้	หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ	

วันจันทร์ท่ี	 ๖	 ธันวำคม	 ๒๕๓๓	 ว่ำ	 “...ค�าว่าปลูกต้นไม้ในใจคนหมายถึง ประการที่ ๑ ต้องเข้าใจว่า 

เราปลูกต้นไม้ท�าไม ไม่ใช่แค่เอาต้นไม้ลงหลุม ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ จริง ๆ คือต้อง 
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ให้เห็นประโยชน์ ว่าประโยชน์คืออะไร จ�าเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการท่ี ๒ ปลูกต้นไม้เป็นการ 

ปลูกจิตส�านึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น�้า ลม ไฟ ที่อยู่รอบตัวเรา...”

๓.๒.๒ กำรปลูกป่ำทดแทน ข้อมูลจำกกรมป่ำไม้	 ในปี	 ๒๕๕๙	 ประเทศไทยมีพื้นที ่

ป่ำไม้เหลือเพียง	 ๑๐๒,๑๗๔,๘๐๕	 ล้ำนไร่ของพื้นที่ทั้งประเทศ	 ๓๒๓,๕๒๘,๗๐๐	 ไร่	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 ๓๑.๕๘	 หำกจะเพิ่มเนื้อท่ีป่ำไม้ให้ได้ประมำณร้อยละ	 ๔๐	 ของพื้นท่ีประเทศแล้ว	 คนไทย 

จะต้องช่วยกันปลูกป่ำถึง	๔๘	ล้ำนไร่	โดยใช้กล้ำไม้ปลูกไม่ต�่ำกว่ำปีละ	๑๐๐	ล้ำนต้น	ใช้เวลำ	๑๐	ปีกว่ำ	

จึงจะเพิ่มป่ำไม้ได้ครบเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	

กำรปลูกป่ำทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฎีกำรพัฒนำป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่พระองค ์

ได้พระรำชทำน	 เพื่อคืนธรรมชำติสู่แผ่นดินตำมวิธีกำรแบบผสมผสำนกันในเชิงปฏิบัติ	 โดยต้องท�ำ 

อย่ำงมีแผน ด�ำเนินกำรไปพร้อมกับกำรพัฒนำชำวไทยภูเขำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ชลประทำน และ 

ฝ่ำยเกษตรจะต้องร่วมมือกันส�ำรวจต้นน�้ำในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือวำงแผนปรับปรุงต้นน�้ำ 

และพัฒนำอำชีพได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งพระองค์ได้พระรำชทำนค�ำแนะน�ำให้ด�ำเนินกำรโดยพิจำรณำ 

ให้เหมำะสมแก่สภำพภูมิศำสตร์และสภำวะแวดล้อม	 และจัดจ�ำแนกกำรใช้ที่ดินตำมลักษณะโครงสร้ำง

ของดิน	ตลอดจนรู้จักน�ำพืชมำใช้สอยอย่ำงถูกต้อง	ดังนี้

(๑) กำรปลูกป่ำทดแทนในพืน้ทีป่่ำไม้ทีถ่กูบกุรกุแผ้วถำงและพ้ืนทีป่่ำเส่ือมโทรม กำรปลกูป่ำ	

ทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต ้นน�้ำล�ำธำรที่ถูกบุกรุกแผ้วถำงจนเป็นภูเขำหัวโล้นแล้ว	 

จ�ำเป็นต้องปลกูป่ำทดแทนอย่ำงเร่งด่วนนัน้	ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนดิโตเร็วคลมุแนวร่องน�ำ้เสยีก่อน	

เพื่อท�ำให้ควำมชุ่มชื้นค่อย	 ๆ	 ทวีข้ึน	 แผ่ขยำยออกไปทั้งสองร่องน�้ำ	 ซึ่งจะท�ำให้ต้นไม้งอกงำมและ 

มีส่วนช่วยป้องกันไฟป่ำ	 เพรำะไฟจะเกิดง่ำยหำกป่ำขำดควำมชุ่มชื้น	 ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้ในพื้นที ่

ถัดขึ้นไป	ควำมชุ่มชื้นก็จะแผ่ขยำยกว้ำงต่อไปอีก	ต้นไม้จะงอกงำมดีตลอดทั้งปี
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(๒) กำรปลูกป่ำทดแทนตำมไหล่เขำ	 จะต้องปลูกต้นไม้หลำย	 ๆ	 ชนิด	 เพื่อให้ได้ประโยชน์

อเนกประสงค์	 คือ	 มีท้ังไม้ผล	 ไม้ส�ำหรับก่อสร้ำง	 และไม้ส�ำหรับท�ำฟืน	 ซึ่งเกษตรกรจ�ำเป็นต้องใช้ 

ประจ�ำ	เมื่อตัดไปใช้แล้วก็ปลูกทดแทนเพื่อหมุนเวียนทันที

(๓) กำรปลูกป่ำทดแทนบริเวณต้นน�้ำบนยอดเขำและเนินสูง ต้องมีกำรปลูกป่ำโดยปลูกไม้

ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน	 ซึ่งไม้ฟืนนั้นรำษฎรสำมำรถตัดไปใช้ได้	 แต่ต้องมีกำรปลูกทดแทนเป็นระยะ	 

ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อำกำศมีควำมชุ่มชื้น	 ซึ่งเป็นข้ันตอนหนึ่งของระบบกำรให้ฝนแบบธรรมชำติ	 

ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขำไม่ให้พังทลำยเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย

(๔) กำรปลูกป่ำบนยอดเขำ	 ให้ปลูกป่ำบนยอดเขำสูงที่ป่ำมีสภำพทรุดโทรม	 ซ่ึงจะมี 

ผลกระทบต่อลุ่มน�้ำตอนล่ำง	 โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝักไปปลูกบนยอดเขำสูง	 เมื่อโตแล้ว 

ออกฝักออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมำแล้วงอกเองในที่ต�่ำจนถึงตีนเขำต่อเนื่องกันตลอดไป	 เป็นกำร 

ขยำยพันธุ์โดยธรรมชำติ

ทัง้น้ี	สำมำรถสรุปหลกัและแนวทำงกำรปลกูป่ำทดแทนตำมแนวพระรำชด�ำร	ิได้ดงันี้	

	ปลูกป่ำทดแทนพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถำงและพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม

	ปลกูป่ำตำมบรเิวณอ่ำงเก็บน�ำ้หรอืเหนอือ่ำงเก็บน�ำ้	เพ่ือให้เกดิควำมชุม่ชืน้ยำวนำนและยัง่ยนื

	ปลูกป่ำบนภูเขำสูง	เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของดิน	รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร

	จ�ำแนกสมรรถนะของท่ีดินให้เหมำะสม	 พื้นที่ใดที่ไม่สำมำรถท�ำกำรเกษตรกรรมได้ 

ให้มีกำรรักษำสภำพป่ำไม้	 และให้มีกำรปลูกป่ำโดยใช้ไม้	 ๓	 ชนิด	 ได้แก่	 ไม้ส�ำหรับใช้สอย	 ไม้ผล	 

และไม้ส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

	วธิกีำรปลกูป่ำ	ควรศกึษำพืน้ทีพ่ร้อมระบบเร่ืองน�ำ้ด้วย	ในพืน้ทีภ่เูขำควรสร้ำงฝำยแม้ว	หรือ	

Check	Dam	เพื่อกักน�้ำไว้สร้ำงควำมชุ่มชื้นให้ยำวนำน	และเป็นระบบกันไฟเปียกด้วย

	วิธีกำรปลูกป่ำธรรมชำติหรือปลูกป่ำต้นน�้ำล�ำธำรควรศึกษำดูก่อนว่ำพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิม 

มีอะไรบ้ำงแล้วปลูกแซมตำมรำยกำรชนิดต้นไม้ที่ศึกษำมำได้	 ไม่ควรน�ำไม้แปลกปลอมต่ำงพันธุ ์

ต่ำงถิ่นเข้ำมำปลูก

	ควรปลูกแฝกเพื่อป้องกันกำรพังทลำยพร้อมทั้งรักษำหน้ำดินให้สำมำรถเก็บควำมชุ่มชื้นไว้

พร้อม	ๆ	กับกำรปลูกป่ำ

	ไม่ควรถอนวัชพืชท่ีคลุมดินออกเพรำะเป็นสิ่งป้องกันกำรเซำะพังทลำยของหน้ำดินเป็น 

อย่ำงดี	 และไม่ควรใช้ยำฆ่ำวัชพืชหรือยำฆ่ำหญ้ำ	 เนื่องจำกพิษของยำจะตกค้ำงอยู่ในพื้นดินเป็น 

เวลำนำน
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	ปลูกป่ำเสริมธรรมชำติเป็นกำรเพิ่มที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ

	ปลูกป่ำต้นน�้ำล�ำธำร	 โดยไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ำไปตั้งหลักแหล่งใหม่	 ป่ำก็จะสำมำรถฟื้นฟ ู

และขยำยพันธุ์ได้เองตำมธรรมชำติ

	ปลูกป่ำเพื่อให้รำษฎรมีรำยได้เพิ่มขึ้นโดยให้รำษฎรในท้องที่นั้น	 ๆ	 เข้ำร่วมกิจกรรม 

เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้รำษฎรเห็นควำมส�ำคัญของป่ำและกำรปลูกป่ำ

	ส่งเสริมให้ประชำชนได้เข้ำร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ต้น	และมีส่วนร่วมให้มำกที่สุด

กำรฟ้ืนฟปู่ำและปลกูป่ำทดแทนตำมแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร		

มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	นี	้ช่วยคืนผนืป่ำและควำมอดุมสมบูรณ์ให้ผืนดนิเป็นอย่ำงดี	 

เช่น	 โครงกำรปลูกป่ำชัยพัฒนำแม่ฟ้ำหลวงทีด่อยตุง	 จังหวดัเชยีงรำย	 และทีห่นองพลับ	 อ�ำเภอหวัหนิ	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โครงกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ศูนย์ศึกษำ 

กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเชียงใหม่	และโครงกำรอื่น	ๆ	เช่น	โครงกำร

สวนป่ำสิริเจริญวรรษ	 จังหวัดชลบุรี	 โครงกำรปลูกป่ำห้วยองคต	 จังหวัดกำญจนบุรี	 โครงกำรปลูกป่ำ 

เสริมธรรมชำติในและนอกเขตภูพำนรำชนิเวศน์	 จังหวัดสกลนคร	 โดยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 

พระบรมรำชินีนำถ	พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	ได้รับสนองพระรำชด�ำริจัดโครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่ำหลำยโครงกำร	เช่น	โครงกำรป่ำรักน�้ำ	บ้ำนเล็กในป่ำใหญ่	สวนป่ำสิริกิติ์	เป็นต้น

๓.๒.๓ กำรสร้ำงและรักษำ “ภูเขำป่ำ”	 เป็นกำรพัฒนำฟื้นฟูป่ำไม้	 โดยใช้ควำมรู้เบื้องต้น 

ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำเป็นหลักในกำรด�ำเนินงำน	ซึ่งพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		

มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำรใินกำรรักษำภเูขำป่ำ	กล่ำวคอื	



80

เมื่อฝนตกน้อย	จ�ำเป็นต้องสร้ำงระบบกำรส่งน�้ำ	โดยวิธีกำรสูบน�้ำไปพักไว้บนบ่อพักน�้ำบนภูเขำ	แล้วท�ำ

ระบบกระจำยน�้ำด้วยระบบท่อส่งน�้ำและฝำย	เพื่อช่วยกระจำยน�้ำไปยังพื้นที่ป่ำ	ให้น�้ำสำมำรถซึมลงดิน	

รักษำควำมชุ่มชื้นไว้ในดินตลอดเวลำ	ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงำม	และเป็นกำรป้องกันไฟป่ำอีกทำงหนึ่ง		

ส�ำหรับวิธีกำรสร้ำงและรักษำ	 “ภูเขำป่ำ”	 ดังกล่ำว	 แบ่งเป็น	 ๒	 กรณี	 คือหำกมีน�้ำใกล้เคียง

บริเวณนั้น	 ให้ส�ำรวจแหล่งน�้ำเพื่อกำรพิจำรณำสร้ำงฝำยขนำดเล็กปิดกั้นร่องน�้ำในเขตต้นน�้ำล�ำธำร	 

ทัง้นีเ้พือ่แผ่กระจำยควำมชุม่ช้ืนออกไปให้กว้ำงขวำงอนัจะช่วยฟ้ืนฟสูภำพป่ำในบรเิวณทีส่งูให้สมบรูณ์ขึน้	

บริเวณดังกล่ำวจะได้กลำยเป็น	“ภูเขำป่ำ”	ในอนำคต	ซึ่งหมำยควำมว่ำ	มีต้นไม้นำนำชนิดซึ่งปกคลุมดิน

ในอัตรำหนำแน่นที่เหมำะสมกับลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง	 ต้นไม้เหล่ำนั้นจะช่วยรักษำ 

ระดับควำมชุ่มช้ืนในธรรมชำติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมำะไม่แห้งแล้งเกินไป	 และยังช่วยยึดพื้นผิวดิน 

อันมีค่ำไม่ให้ถูกน�้ำเซำะทลำยลงมำยังพื้นที่รำบอีกด้วย

หำกไม่มีแหล่งน�้ำในพ้ืนที่เพ่ือกำรฟื้นฟูป่ำไม้ในบริเวณเสื่อมโทรม ให้ส่งน�้ำขึ้นไปยังจุดที่ 

สูงที่สุดเท่ำที่จะด�ำเนินกำรได้	 โดยพิจำรณำใช้เครื่องสูบน�้ำพลังงำนธรรมชำติ	 เช่น	พลังงำนแสงอำทิตย์

กับพลังลม	 ซึ่งมีใช้งำนอยู่แล้ว	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สำมำรถจ่ำยน�้ำลงไปหล่อเล้ียงกล้ำไม้อ่อนท่ีปลูกทดแทน 

ไว้บนภูเขำได้ตลอดเวลำ	 โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้งซึ่งกล้ำไม้มักมีอัตรำสูญเสียค่อนข้ำงสูง	 เมื่อกล้ำไม้ 

เจรญิเตบิโตพอสมควรจนสำมำรถทนทำนต่อสภำวะแห้งแล้งได้แล้ว	ในอนำคตภเูขำป่ำกจ็ะมคีวำมชุ่มชืน้

พอสมควร	ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูสภำพแวดล้อมในตอนล่ำงไม่ให้กลำยเป็นดินแดนแห้งแล้งต่อไป	

ภูเขำป่ำที่เขียวขจีจำกแนวพระรำชด�ำรินี้	 สำมำรถพบเห็นและเข้ำศึกษำวิธีกำรอนุรักษ์และ 

พัฒนำป่ำไม้ทีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงชีแ้นะ

ให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริหลำยแห่งด้วยกัน	 โดยเฉพำะที่เด่นชัด	 คือที่ 

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ�ำเภอชะอ�ำ	จังหวัดเพชรบุรี
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๓.๒.๔ กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก	 เป็นแนวพระรำชด�ำริเพื่อฟื้นฟูสภำพป่ำเสื่อมโทรม	 

โดยใช้กฎธรรมชำติ	 อำศัยวงจรป่ำไม้และกำรทดแทนตำมธรรมชำติ	 ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่

คณะบุคคลต่ำง	 ๆ	 ที่เข้ำเฝ้ำ	 ฯ	 ถวำยชัยมงคล	 ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	 ศำลำดุสิดำลัย	 

สวนจิตรลดำ	พระรำชวังดุสิต	วันอำทิตย์	ที่	๔	ธันวำคม	๒๕๓๗	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...เรื่องต้นไม้ขึ้นเอง มีอีกแห่งหนึ่งที่ท่ำนทั้งหลำยก็ควรจะไปได้ 

เพรำะไปง่ำย คือ โครงกำรเขำชะงุ้ม ที่จังหวัดรำชบุรี.  ที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ภูเขำ เป็นที่ที่ป่ำ 

เสียไป เป็นป่ำเสื่อมโทรม.  ที่เรียกว่ำป่ำเสื่อมโทรมเพรำะมันไม่มีต้นไม้ ไม่มีชิ้นดี.  

เริ่มท�ำโครงกำรนั้นมำประมำณ ๗ ปีเหมือนกัน.  ไปดูเมื่อสัก ๒ ปี หลังจำกทิ้งป่ำนั้นไว้

๕ ปี.  ตรงนั้นไม่ได้ท�ำอะไรเลย แต่ป่ำเจริญเติบโตขึ้นมำเป็นป่ำอุดมสมบูรณ์.  

ไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว.  คือว่ำกำรปลูกป่ำนี้ส�ำคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขำขึ้นได้.  

คืออย่ำไปตอแยต้นไม้ อย่ำไปรังแกต้นไม้ เพียงแต่ว่ำคุ้มครองเขำหน่อย เขำขึ้นเอง.  ...”

กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูกนี้	 คือ	 กำรสร้ำงสมดุลธรรมชำติด้วยวิธีปล่อยให้ต้นไม้เติบโต 
อย่ำงอสิระ ไม่เข้ำไปรบกวน	ปล่อยให้ธรรมชำตช่ิวยในกำรฟ้ืนฟธูรรมชำติ	 โดยในช่วงเวลำ	๕	 ปี	 ต้นไม้ 
จะงอกงำมโดยอำศัยวงจรกำรเจริญเติบโต	 กำรทับถมทดแทนตำมธรรมชำติ	 เกิดเป็นสภำพแวดล้อม 
ทีเ่อ้ือต่อกำรเตบิโตของกล้ำไม้	 และให้เวลำพันธุ์ไม้ที่ถูกท�ำลำยได้มีช่วงฟื้นตัว	 พืช	 และพรรณไม้ต่ำง	 ๆ	 
จะค่อย	 ๆ	 เจริญเติบโต	 แตกหน่อ	 แตกกอ	 ช่วยให้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้นและเกื้อกูลกัน	 
ต้นไม้เล็ก	ๆ 	สำมำรถขึ้นคลุมดินไว้ให้เกิดควำมชุ่มชื้น	ไม้ยืนต้นก็สำมำรถเติบโตให้ร่มเงำช่วยปกป้องกำร
ระเหยของน�้ำในดิน	และหำกปล่อยป่ำทิ้งไว้ได้ถึง	๓๐-๕๐	ปี	ป่ำเต็งรังซึ่งเป็นป่ำโปร่ง	มีต้นไม้ขนำดเล็ก
และขนำดกลำงขึ้นกระจัดกระจำย	 จะกลำยเป็นป่ำเบญจพรรณ	 ซึ่งเป็นผืนป่ำที่มีไม้ขนำดกลำงและ 
เป็นแหล่งก�ำเนิดของป่ำไม้ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ	เช่น	ไม้สัก	ไม้แดง	ไม้ประดู่	เป็นต้น

กำรส่งเสริมระบบวงจรป่ำไม้ด้วยวัฏจักรธรรมชำติ ซึ่งเป็นกำรฟื้นฟูสภำพป่ำด้วยวิธีกำร 
ท่ีเรยีบง่ำยและประหยดัในกำรด�ำเนนิงำน	ด้วยวธิกีำรตำมแนวพระรำชด�ำริ	ดังนี	้หนึง่ เลอืกท่ีทีเ่หมำะสม 
แล้วทิ้งป่ำนั้นไว้ตรงนั้น	 ไม่ต้องไปท�ำอะไรเลย	สอง ไม่ไปรังแกป่ำหรือตอแยต้นไม	้ เพียงแต่คุ้มครอง 
ให้ขึ้นเองได้เท่ำนั้น	 และ	สำม ในสภำพป่ำเตง็รงั ป่ำเส่ือมโทรมไม่ต้องท�ำอะไร	 เพรำะตอไม้กจ็ะแตกกิง่ 
ออกมำอีก	ถึงแม้ต้นไม้ไม่สวย	แต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่	เจริญเติบโตขึ้นมำเป็นป่ำสมบูรณ์ได้	

พืน้ทีต่วัอย่ำงกำรปลกูป่ำโดยไม่ต้องปลกู	ได้แก่	ศนูย์ศกึษำวธิกีำรฟ้ืนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขำชะงุม้
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ซึ่งช่วยให้เขำชะงุ้มที่เดิมมีสภำพเป็นภูเขำดินลูกรัง	 ดินร่วนปนลูกรังและ
กรวดหิน	 ไม่มีแหล่งน�้ำธรรมชำติ	 สภำพอำกำศแห้งแล้ง	 ป่ำเดิมเป็นป่ำเต็งรัง	 แต่ถูกบุกรุกท�ำลำยจน 
เป็นภูเขำหัวโล้นแห้งแล้งมำก	 เมื่อด�ำเนินกำรควบคุมมิให้มีกำรบุกรุกและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่ำ	 

ส่งผลให้พชืพนัธุไ์ม้ค่อย	ๆ 	ฟ้ืนตัว	งอกงำมขึน้ทีละเลก็ละน้อย	จนกระทัง่มไีม้ใหญ่ปกคลมุป่ำอดุมสมบรูณ์

ยิ่งขึ้น	ช่วยให้สัตว์ป่ำกลับมำอำศัยเพิ่มมำกขึ้น
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๓.๓  กำรอนุรักษ์ป่ำและสิ่งแวดล้อม พื้นที่

ต้นน�้ำล�ำธำรเป็นแหล่งผลิตน�้ำให้แก่ล�ำธำรส่วนใหญ่

จะประกอบด้วยภูเขำหรือเนินสูง	 ที่มีควำมลำดชัน

ค่อนข้ำงมำก	ส�ำหรับพ้ืนท่ีต้นน�ำ้ล�ำธำรซ่ึงปกคลุมด้วย

สภำพป่ำไม้ตำมธรรมชำติ	 ท่ีมีควำมสมบูรณ์	 ป่ำไม ้

จะช่วยป้องกันน�้ำฝนขณะฝนตก	 มิให้กัดเซำะชะ 

พำดินผวิหน้ำ	และช่วยรกัษำควำมสมบรูณ์	และควำม

ชุ่มชื้น	 มิให้เสื่อมสูญไป	 ส่วนเศษไม้	 ใบไม้	 ที่ทับถม 

ผุพังอยู่บนผิวดินนั้น	 จะช่วยดูดซับน�้ำฝน	 ท�ำให้น�้ำ 

มีโอกำสไหลซึมลงไปเก็บสะสมอยู่ในดินได้มำก	 แล้ว

จึ งค ่อยไหลระบำยออกจำกดิน	 ลง สู ่ ล� ำธำร	 

และล�ำห้วยอย่ำงสม�ำ่เสมอตลอดเวลำ	ดังนัน้	ป่ำไม้จึง

มีควำมส�ำคัญ	ช่วยให้มีน�้ำไหลในล�ำธำรตลอดทั้งปี	มี

ดินอันอุดม	มีควำมชุ่มชื้นของอำกำศ	และเกื้อกูลต่อกำรด�ำรงชีวิตของคน	สัตว์	และสิ่งมีชีวิต

จำกกำรเสด็จฯ	 ทรงเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำร	 ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภำคเหนือ	 พระองค์ 

ทรงเล็งเห็นถึงปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อควำมสมดุลทำงธรรมชำติ	 จึงพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริในกำรจัดกำรอนุรักษ์ป่ำและสิ่งแวดล้อม	

ได้แก่	

๓.๓.๑ กำรรักษำป่ำต้นน�ำ้ พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพิตร	 ทรงสนพระรำชหฤทัยในกำรอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธำรอย่ำงยิ่ง	 ในระยะแรกที่เสด็จ

พระรำชด�ำเนนิทรงเยีย่มเยยีนรำษฎรตำมท้องทีต่่ำง	ๆ 	ในภำคเหนอื	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ตำมบริเวณพ้ืนที่

ต้นน�้ำล�ำธำร	ซึ่งหลำยแห่งเป็นที่อยู่อำศัย	และพื้นที่ท�ำมำหำกินของชำวไทยภูเขำเผ่ำต่ำง	ๆ	พระองค์ได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำรทิีส่�ำคญั	ได้แก่	กำรหำทำงยบัยัง้รำษฎรชำวไทยภเูขำ	ไม่ให้บกุรกุท�ำลำยป่ำบนภเูขำ	 

ซึ่งเป็นต้นน�้ำล�ำธำรเป็นอันดับแรกโดยเร่งด่วน	 ด้วยทรงตระหนักว่ำปัญหำท่ีรำษฎรชำวไทยภูเขำ 

จ�ำนวนมำกบุกรุกท�ำลำยป่ำตำมยอดเขำต้นน�้ำล�ำธำร	 เพ่ือน�ำพ้ืนที่มำท�ำไร่เล่ือนลอย	 หรือปลูกฝิ่นนั้น	

นอกจำกจะเป็นกำรผิดกฎหมำยแล้ว	 ยังเป็นสำเหตุส�ำคัญต่อกำรท�ำลำยป่ำในบริเวณที่เป็นต้นก�ำเนิด 

ของล�ำน�ำ้ล�ำธำรด้วย	 ถ้ำหำกไม่หำทำงหยุดยั้งให้ได้แล้ว	 ผลเสียหำยอำจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมในอนำคต 

อย่ำงประมำณมิได้	

ด้วยเหตุนี้	 ในปี	 ๒๕๑๒	 จึงพระรำชทำนพระรำชด�ำริให้จัดต้ังโครงกำรหลวงพัฒนำชำวเขำขึ้น	

หรือเรียกว่ำ	 “โครงกำรหลวง”	 ในระยะต่อมำ	 โดยมีจุดมุ่งหมำยส�ำคัญ เพื่อที่จะให้ชำวไทยภูเขำ 

ได้ตัง้ถิน่ฐำนท�ำมำหำกนิอย่ำงถำวรเป็นหลกัแหล่ง ส่งเสรมิให้ปลกูผลไม้เมอืงหนำว และพชืเมอืงหนำว

ต่ำง ๆ  เพือ่ทดแทนกำรปลกูฝ่ิน และกำรท�ำไร่เลือ่นลอย	ซ่ึงจะมผีลช่วยในกำรอนรุกัษ์พืน้ทีต้่นน�ำ้ล�ำธำร	
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ให้พ้นจำกควำมเสื่อมโทรมได้	 ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณำจำรย์และนักศึกษำคณะ 

เกษตรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 ณ	 คณะเกษตรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 วันพฤหัสบดี	 

ที่	๑๐	มกรำคม	๒๕๑๗	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...เรื่องที่ช่วยชำวเขำและโครงกำรชำวเขำนั้นมีประโยชน์โดยตรงกับ 

ชำวเขำ เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชำวเขำมีควำมเป็นอยู่ดีขึ้น สำมำรถ 

ที่จะเพำะปลูกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นรำยได้กับเขำเอง ที่มีโครงกำรเช่นนี้

จุดประสงค์อย่ำงหนึ่งก็คือมนุษยธรรม อยำกที่จะให้ผู้ที่อยู่ในที่ทุรกันดำรสำมำรถ

ที่จะมีควำมรู้และพยุงตัวมีควำมเจริญได้

อีกอย่ำงหนึ่ง ก็เป็นเรื่องช่วยในทำงที่ทุกคนเห็นว่ำควรจะช่วย เพรำะเป็น

ปัญหำใหญ่ ก็คือปัญหำเรื่องยำเสพติด ถ้ำเรำสำมำรถที่จะช่วยชำวเขำให้ปลูก

พืชผลที่เป็นประโยชน์มำก เขำจะเลิกปลูกยำเสพติด ปลูกฝิ่น ท�ำให้นโยบำย

กำรระงับกำรปรำบกำรสูบฝิ่น และกำรค้ำฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่ำงหนึ่ง ผลอีกอย่ำงหนึ่ง

ซึ่งส�ำคัญมำกก็คือ ชำวเขำ ตำมที่รู้ เป็นผู้ที่ท�ำกำรเพำะปลูกที่อำจท�ำให้บ้ำนเมืองเรำ

ไปสู่หำยนะได้ โดยที่ถำงป่ำ และปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้ำพวกเรำทุกคนไป

ช่วยเขำ ก็เท่ำกับช่วยบ้ำนเมืองให้มีควำมดี ควำมอยู่ดีกินดี และปลอดภัยได้อีก

ทั้งประเทศ เพรำะว่ำถ้ำเรำสำมำรถท�ำโครงกำรนี้ให้ส�ำเร็จ ให้ชำวเขำอยู่เป็นหลัก

เป็นแหล่ง สำมำรถที่จะมีกำรอยู่ดีกินดีพอควร และสนับสนุนนโยบำยที่จะรักษำ

ป่ำไม้ รักษำดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมำก...”
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กำรจัดตั้งโครงกำรหลวงในภำคเหนือดังกล่ำว	 จึงนับเป็นกำรเริ่มงำนอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธำร	 

ตำมพระรำชด�ำริขึ้นในภำคเหนืออย่ำงจริงจังเป็นครั้งแรก	 จนถึงปัจจุบันได้มีกำรด�ำเนินงำนกระจำย 

ไปทั่วภูมิภำคนี้	และอีกหลำยแห่งในภำคอื่นด้วย	

๓.๓.๒ ทฤษฎีป่ำเปียก เป็นกลยุทธ์กำรพัฒนำป่ำไม้โดยใช้ทรัพยำกรน�้ำเข้ำมำช่วยในกำร 

สร้ำงแนวป้องกันไฟ	 เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่ำในระยะยำว	 โดยกำรใช้ทรัพยำกรน�้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในกำรสร้ำงแนวป้องกันไฟเปียก	 (Wet	 Fire	 Break)	 ซ่ึงเป็นวิธีที่ทรงคิดค้นขึ้นจำกหลักกำร 

ที่แสนง่ำยแต่ได้ประโยชน์มหำศำล	 โดยได้พระรำชทำนค�ำแนะน�ำให้หำวิธีให้น�้ำจำกป่ำไหลผ่ำน 

ลึกลงไปใต้ดินเพ่ือรักษำหน้ำดินให้มีควำมช้ืน	 รำกของต้นไม้และพืชจะได้รับอำหำรจำกน�้ำ	 ด้วยวิธีนี ้

ไม่เพียงป่ำจะชุ ่มชื้นขึ้นในฤดูแล้ง	 แต่ควำมชุ ่มชื้นยังท�ำหน้ำที่เป็นเขตกันชนคุ ้มครองป่ำอีกด้วย	 

รวมทั้งทรงเน้นให้ท�ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อลดปัญหำน�้ำเหือดแห้งจำกบริเวณต้นน�้ำล�ำธำรด้วย

พระรำชด�ำริป่ำเปียกจึงเป็นแนวพระรำชด�ำริหนึ่งที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงแนะน�ำให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริท�ำกำรศึกษำทดลองจนได้รับผลส�ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ	

ส�ำหรับวิธีกำรสร้ำงป่ำเปียกตำมพระรำชด�ำริ	 มีขั้นตอนดังนี้	ขั้นตอนแรก	 ท�ำระบบป้องกัน 

ไฟไหม้ป่ำ	 โดยใช้คลองส่งน�้ำและแนวพืชชนิดต่ำง	 ๆ	 ปลูกตำมแนวคลอง	 ข้ันตอนที่ ๒	 สร้ำง 

ระบบกำรควบคุมไฟป่ำด้วยแนวป้องกันไฟป่ำเปียก	 โดยอำศัยน�้ำชลประทำนและน�้ำฝน	ขั้นตอนที่ ๓  

ปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน�้ำ	 เพื่อให้ควำมชุ่มช้ืนค่อย	 ๆ	 ทวีขึ้นและแผ่ขยำยออกทั้งสองร่องน�้ำ	 

ซึ่งจะท�ำให้ต้นไม้งอกงำม	และมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่ำ	เพรำะหำกป่ำขำดควำมชุ่มชื้นจะเกิดไฟป่ำได้ง่ำย	



85

ขั้นตอนที่ ๔	 สร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น	หรือที่เรียกว่ำฝำยแม้ว	 (Check	Dam)	 เพื่อปิดกั้น 

ร่องน�้ำหรือล�ำธำรขนำดเล็กเป็นระยะ	 ๆ	 เพื่อเก็บน�้ำและกักตะกอนดินท่ีไหลมำกับน�้ำไว้บำงส่วน	 

น�้ำที่เก็บไว้น้ีจะซมึเข้ำไปสะสมในดนิ	 ช่วยให้มคีวำมชุม่ชืน้	 แผ่ขยำยออกไปทั้งสองด้ำน	 ป่ำบริเวณนั้น 

จะกลำยเป็น	 “ป่ำเปียก”	 ยับยั้งไฟป่ำได้	 ขั้นตอนท่ี ๕	 สูบน�้ำเข้ำไปในระดับสูงที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้	 

แล้วปล่อยน�้ำลงทีละน้อยให้ค่อย	 ๆ	 ไหลซึมดิน	 เพื่อช่วยในกำรปลูกป่ำบนพื้นที่สูง	 ข้ันตอนที่ ๖  

ปลูกกล้วยในพื้นที่ท่ีก�ำหนดให้เป็นช่องว่ำงของป่ำ	 ประมำณ	 ๒	 เมตร	 หำกเกิดไฟไหม้ป่ำก็จะปะทะ 

ต้นกล้วย	ซึ่งเป็นไม้อุ้มน�้ำไว้ได้มำกกว่ำพืชอื่น	ป่ำเปียกนี้ก็จะยับยั้งไฟและลดกำรสูญเสียน�้ำลงได้มำก

แนวพระรำชด�ำริป่ำเปียก	 จึงนับเป็นทฤษฎีกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ำไม้โดยใช้ควำมชุ่มชื้นเป็น 

หลักส�ำคัญที่จะช่วยให้ป่ำเขียวสดอยู่ตลอดเวลำ	 ไฟป่ำจึงเกิดได้ยำก	นับเป็นกำรพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์

และฟื้นฟูป่ำไม้ที่สำมำรถท�ำได้ง่ำยและได้ผลดียิ่ง

๓.๓.๓ ฝำยต้นน�้ำ (Check Dam)	 หรือฝำยต้นน�้ำล�ำธำร	 หรือฝำยกั้นน�้ำ	 หรือฝำยแม้ว	 

หรือฝำยชะลอควำมชุ่มช้ืน	 คือสิ่งเดียวกันท่ีก่อสร้ำงขวำงหรือกั้นทำงเดินของล�ำน�้ำ	 ซึ่งปกติมักจะกั้น 

ห้วยล�ำธำรขนำดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน�้ำหรือพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูง	 ให้สำมำรถกักตะกอนอยู่ได	้ 

และหำกช่วงที่น�้ำไหลแรงก็สำมำรถชะลอกำรไหลของน�้ำให้ช้ำลง	 และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหล 

เทลงไปในบริเวณลุ่มน�้ำตอนล่ำง	นับเป็นวิธีกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำได้ดีมำกวิธีกำรหนึ่ง	

ในส่วนของรปูแบบและลกัษณะฝำยต้นน�้ำนี้	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภมูิพล

อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงแนะน�ำให้พิจำรณำด�ำเนินกำรสร้ำงฝำยในรำคำประหยัด	โดยใช้

วสัดรุำคำถกูและหำง่ำยในท้องถิน่	เช่น	แบบทิง้หนิคลมุด้วยตำข่ำยปิดกัน้ร่องน�ำ้กบัล�ำธำรเลก็เป็นระยะ	ๆ 

เพื่อใช้เก็บกักน�้ำและตะกอนดินไว้บำงส่วน	 โดยน�้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้ำไปในดิน	 ช่วยให้ควำมชุ่มชื้น 

แผ่ขยำยออกไปทั้งสองข้ำง	 ต่อไปจะสำมำรถปลูกพันธุ ์ไม้ป้องกันไฟ	 พันธุ ์ไม้โตเร็ว	 และพันธุ ์ไม้ 

ไม่ทิ้งใบ	 เพื่อฟื้นฟูต้นน�้ำล�ำธำรให้มีสภำพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นล�ำดับ	 ทั้งนี้	 ในกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน�้ำมี

วัตถุประสงค์และควำมเหมำะสมของพื้นที่ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงในกำรก่อสร้ำง	อำทิ	ช่วยลดกำรพังทลำย

ของดินและลดควำมรุนแรงของกระแสน�้ำในล�ำห้วย	 ท�ำให้ระยะเวลำกำรไหลของน�้ำเพิ่มมำกขึ้น	 

ควำมชุ่มชื้นมีเพิ่มขึ้น	และแผ่ขยำยกระจำยควำมชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้ำงในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของล�ำห้วย	

ช่วยกักเก็บตะกอนท่ีไหลลงมำกับน�้ำ	 ในล�ำห้วยได้ดี	 เป็นกำรช่วยยืดอำยุแหล่งน�้ำตอนล่ำงให้ตื้นเขิน 

ช้ำลง	 คุณภำพของน�้ำมีตะกอนปะปนน้อยลง	 เพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพให้แก่พื้นที่	 จำกกำรที่

ควำมชุ่มช้ืนเพิ่มมำกขึ้น	 ควำมหนำแน่นของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมีมำกขึ้น	 และกำรท่ีสำมำรถกักเก็บน�้ำ 

ไว้ได้บำงส่วนนี้ท�ำให้เกิดเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์น�้ำ	 และใช้เป็นแหล่งน�้ำเพื่อกำรบริโภคของมนุษย ์

และสัตว์ต่ำง	ๆ	ตลอดจนน�ำไปใช้ในกำรเกษตรได้อีกด้วย
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๓.๓.๔ กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูปำ่ชำยเลน ป่ำชำยเลน	 เรียกชื่อกันหลำยอย่ำงว่ำ	 ป่ำชำยเลน

น�้ำเค็ม	ป่ำเลน	หรือป่ำโกงกำง	เป็นป่ำที่เกิดตำมชำยฝั่งทะเลและปำกแม่น�้ำของประเทศไทย	มีลักษณะ

เป็นป่ำผลัดใบ	 ต้นไม้ข้ึนหนำแน่น	 มีรำกค�้ำยัน	 รำกหำยใจซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์	 แต่เนื่องจำก 

มกีำรบกุรกุเปลีย่นสภำพป่ำชำยเลนเป็นนำกุง้	นำเกลือ	แหล่งอตุสำหกรรม	กำรท�ำเหมอืงแร่	เกษตรกรรม

บำงประเภท	 รวมถึงกำรขยำยตัวของชุมชน	 กำรสร้ำงท่ำเทียบเรือและถนน	 ท�ำให้สภำพป่ำชำยเลน 

ของไทยเสื่อมโทรมและลดน้อยลง

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร		มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงเลง็เหน็

สภำพปัญหำดังกล่ำว	 จึงได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรแิก่ นำยโฆสติ ป้ันเป่ียมรษัฎ์	 รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนัน้	 ในพระรำชพธิแีรกนำขวัญ	 บริเวณสวนจิตรลดำ	 เมื่อวันที่	 ๑๐	

พฤษภำคม	๒๕๓๔	สรปุใจควำมส�ำคญัได้ว่ำ	ป่ำชำยเลนมปีระโยชน์ต่อระบบนเิวศของพืน้ทีช่ำยทะเลและ 

อ่ำวไทย	 แต่ปัจจุบันป่ำชำยเลนของประเทศไทยก�ำลังถูกบุกรุกและถูกท�ำลำยไป	 โดยผู ้แสวงหำ 

ผลประโยชน์ส่วนตน	 จึงควรหำทำงป้องกัน อนุรักษ์ และขยำยพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะต้นโกงกำง  

เป็นไม้ชำยเลนที่แปลกและขยำยพันธุ์ค่อนข้ำงยำก เพรำะต้องอำศัยระบบน�้ำขึ้นน�้ำลงในกำรเติบโต 

จึงขอให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องคือ	 กรมป่ำไม้	 กรมประมง	 กรมชลประทำน	 และกรมอุทกศำสตร	์ 

ร่วมกันหำพื้นที่ที่เหมำะสม	 ในกำรทดลองขยำยพันธุ์โกงกำง	 และปลูกสร้ำงป่ำชำยเลน	 เพ่ือเป็น 

แนวป้องกันลมและป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง	 และเป็นแหล่งอำศัยของสัตว์น�้ำ	 ซึ่งเป็นกำรช่วยสร้ำง 

ควำมสมดุลให้แก่ธรรมชำติให้กลับคืนสู่ควำมอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
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นอกจำกนี้	 ได้มีพระรำชด�ำริให้มีกำรศึกษำวิจัยพันธุ์ไม้ป่ำชำยเลน	 รักษำสภำพแวดล้อม	 

สนับสนุนจัดระเบียบที่อยู่อำศัยของชุมชน	 รวมถึงเพิ่มผลผลิตสัตว์น�้ำด้วยวิธีกำรท�ำประมงที่ถูกต้อง	 

เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจภำยในชุมชนเกี่ยวกับป่ำชำยเลนและวิถีกำรด�ำรงชีวิตของชำวชุมชน	ตลอดจน 

สร้ำงทศันคตใิห้เกดิควำมหวงแหนป่ำชำยเลนให้คงอยูก่บัชมุชนอย่ำงยัง่ยนื	โดยตัวอย่ำงของกำรอนรัุกษ์

ฟื้นฟูป่ำชำยเลน	 ได้แก่	 โครงกำรชุมชนพัฒนำป่ำชำยเลน	ต�ำบลหวัเขำ	 อ�ำเภอสงิหนคร	 จงัหวดัสงขลำ	 

โครงกำรศูนย์ศึกษำธรรมชำติป่ำชำยเลนยะหริ่ง	 อ�ำเภอยะหริ่ง	 จังหวัดปัตตำนี	 และโครงกำรศึกษำ 

ควำมเป็นไปได้ในกำรฟื้นฟูป่ำชำยเลน	อ�ำเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตำนี

๓.๓.๕ กำรอนุรักษ์สัตว ์ จำกวิกฤตกำรณ์กำรบุกรุกท�ำลำยพื้นที่ป่ำ	 กำรคุกคำมชีวิต 

สัตว์ป่ำ	 จนสัตว์ป่ำได้สูญพันธุ์ไปเป็นจ�ำนวนมำก	 และอีกหลำยชนิดอยู่ในสภำวะที่ใกล้จะสูญพันธุ	์ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำน 

แนวทำงในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรพันธุ ์สัตว์ป่ำ	 รวมทั้งแหล่งที่อยู ่อำศัยตำมธรรมชำติของสัตว์ป่ำ	 

ดังโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมำกมำย	 อำทิ	กำรจัดต้ังสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำโคกไม้เรือ 

จงัหวดันรำธวิำส	ในครำวเสด็จฯ	ทรงเยีย่มเยยีนรำษฎร	จงัหวดันรำธวิำส	เมือ่ปี	๒๕๒๔	ได้มพีระรำชด�ำริ

ที่จะยกระดับควำมเป็นอยู่และสภำวะเศรษฐกิจของประชำชนให้ดีขึ้น	จึงได้เกิดโครงกำรศูนย์เพำะเลี้ยง 

และขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำโคกไม้เรือ	ซึ่งต่อมำได้เปลี่ยนเป็นสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำโคกไม้เรือ			

กำรจัดตั้งสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำปำงตอง	 เมื่อปี	 ๒๕๒๕	 ได้มีพระรำชด�ำริให้มีกำร 

เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำในรูปแบบสวนสัตว์เปิด	 โดยในขั้นต้นให้จัดท�ำคอกอนุบำลเพื่อเป็นที่พักของสัตว์ป่ำ	 

ในระยะต่อไปให้พจิำรณำน�ำสตัว์ไปเลีย้งในสวนสตัว์เปิด	เพือ่เป็นตวัอย่ำงแก่รำษฎรได้ยดึเป็นอำชพีหลกั	
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อย่ำงหนึ่งและเป็นท่ีพักผ่อนของประชำชนท่ัวไป	 รวมท้ังได้มีพระรำชด�ำริให้จัดต้ังสถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์

ป่ำบำงละมุง	จังหวัดชลบุรี	สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำเขำค้อ	 

จังหวัดเพชรบูรณ์	 สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำห้วยทรำย	 จังหวัดเพชรบุรี	 สถำนีเพำะเล้ียงสัตว์ป่ำดอยตุง	

จังหวัดเชียงรำย	เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำชีโอน	จังหวัดชลบุรี	ฯลฯ

๓.๔ กำรพัฒนำเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	มีพระรำชด�ำริให้คนอยู่ร่วมกับป่ำได้	โดยพยำยำมเปลี่ยน

รำษฎรจำกผู้บุกรุกท�ำลำยป่ำให้กลำยมำเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ	 ด้วยทรงตระหนักถึงกำรพึ่งพำของ

คนและป่ำ	เนือ่งจำกผลติผลจำกป่ำและพืน้ทีป่่ำมคีวำมจ�ำเป็นต่อวิถชีวีติของประชำชน	ด้วยกำรผสมผสำน 

ควำมต้องกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ควบคู่ไปกับกำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจ

และสังคม	 กล่ำวคือ	 ไม่เกิดควำมขัดแย้งกับรำษฎรที่ครอบครองพื้นที่ป่ำท�ำกิน	 โดยรำษฎรยังสำมำรถ 

เก็บเก่ียวพืชผลจำกป่ำมำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	 เช่น	 อำหำร	 สมุนไพร	 ไม้ฟืน	 ฯลฯ	 เป็นกำรสร้ำงแรง 

จูงใจให้รักป่ำ	 ไม่อพยพโยกย้ำยไปบุกรุกท�ำลำยป่ำเพื่อแสวงหำที่ท�ำกินใหม่ด้วย	 โดยพระองค์มีแนว 

พระรำชด�ำริเพื่อกำรพัฒนำให้คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน	อำทิ	

๓.๔.๑ ป่ำไม้หมู่บ้ำน	เป็นกำรส่งเสริมให้	รำษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรปลูกป่ำ	และจัดกำร

ทรัพยำกรด้วยตนเอง	 โดยทรงแนะน�ำให้จัดตั้งข้ึนเพ่ือให้รำษฎรเพำะต้นกล้ำให้แก่รำชกำร	 เป็นกำร 

เอื้อประโยชน์ต่อกัน	 และเสริมสร้ำงคุณธรรมและจิตส�ำนึก	 อันเป็นปัจจัยอันส�ำคัญที่จะช่วยให้ต้นน�้ำ 

ล�ำธำรยงัมอียู	่กำรสร้ำงจติส�ำนกึแก่รำษฎรตำมแนวพระรำชด�ำริ	เป็นกำรร่วมกันด�ำเนนิกำร	ซ่ึงชำวบ้ำน

เห็นและสัมผัสได้	ตลอดจนได้รับประโยชน์ได้จริงจำกควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำ	ดิน	และน�้ำ
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๓.๔.๒ ปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ให้ประโยชน์ ๔ อย่ำง พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร ทรงห่วงใยปัญหำป่ำไม้ถูกบุกรุกแผ้วถำงเพื่อใช้ท�ำกำร

เกษตร	 จึงได้พระรำชทำนแนวทำงดูแลพื้นท่ีป่ำไม้	 ควบคู่ไปกับกำรดูแลรำษฎรให้มีอำชีพ	 มีกิน	 มีใช้	 

อย่ำงพอเพียง	พระองค์จึงทรงแนะน�ำกำรปลูกป่ำในเชิงผสมผสำน	โดยได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้มี

กำรปลกูต้นไม้	๓	ชนดิ	ทีแ่ตกต่ำงกนัคอื	ไม้ผล	ไม้โตเรว็	และไม้เศรษฐกจิ	เพือ่สร้ำงควำมสมดลุแก่ธรรมชำติ

อย่ำงยัง่ยนื	ซึง่เป็นแนวคดิของกำรผสมผสำนกำรอนรัุกษ์ดิน	น�ำ้	และกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรป่ำไม้	ควบคูก่บั

ควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	 ในพิธีปิดกำรสัมมนำกำรเกษตรภำคเหนือ	ณ	 ส�ำนักงำนเกษตรภำคเหนือ	

จังหวัดเชียงใหม่	วันพฤหัสบดี	ที่	๒๖	กุมภำพันธ์	๒๕๒๔	สรุปสำระส�ำคัญได้ว่ำ	ป่ำ	๓	อย่ำงนี้	มีประโยชน์	

๔	 อย่ำง	 “ป่ำ	 ๓	 อย่ำง”	 เป็นไม้ฟืน	 ไม้ผล	 และไม้สร้ำงบ้ำน	 ซ่ึงไม้ฟืนและไม้สร้ำงบ้ำนก็คือไม้ใช้สอย 

แต่เรำแบ่งออกไปเป็นไม้ท�ำฟืน	ไม้สร้ำงบ้ำนเรือน	รวมทั้งไม้ท�ำศิลปหัตถกรรมและไม้ผล

ป่ำ	 ๓	 อย่ำงนี้	 มีไว้ส�ำหรับให้เป็นประโยชน์ต่อรำษฎร	 ช่วยให้รำษฎรไม่ไปตัดและหวงแหนไว้ 

ไม่ให้ใครมำตัด	 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมำกพระองค์เคยทรงถำมรำษฎรว่ำป่ำตรงนั้นเป็นอย่ำงไร	 

รำษฎรกรำบบังคมทูลว่ำป่ำยังดี	 และทรงถำมว่ำจะไปตัดไหม	 รำษฎรกรำบบังคมทูลว่ำไม่ตัด	 “ถ้ำไป 

ตัดเฮำแย่”	 แสดงให้เห็นว่ำรำษฎรมีควำมเข้ำใจว่ำถ้ำตัดไม้แล้วจะแห้งแล้งและดินจะทลำยลงมำ	 

ถ้ำเป็นที่ท�ำนำก็จะเสียหำยหมด	
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ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจงัหวดัสกลนคร	เป็นตัวอย่ำงโครงกำร

ที่มีกำรปลูกไม้ใช้สอย	ไม้กินได้	และไม้เศรษฐกิจ	ซึ่งท�ำให้ภูเขำที่เคยถูกบุกรุกท�ำลำยจนมีสภำพแห้งแล้ง

กลบัฟ้ืนคนืสภำพอุดมสมบูรณ์	ร่มเยน็	และชุม่ชืน้ตลอดปี	หรอืศูนย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งมีกำรปลูกไม้เพื่อใช้สอยและเศรษฐกิจ	เช่น	ไม้สัก	ไม้แดง	ไม้ไผ่	

หวำย	ไม้ฟืนเชื้อเพลิง	เช่น	ไม้กระถินยักษ์	ไม้กินได้	เช่น	สะเดำ	แค	ขี้เหล็ก	มะไฟ	มะขำมป้อม	มะเกี๋ยง

ซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน	และให้ประโยชน์คือช่วยอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำร

ส�ำหรับพันธุ์ไม้ทั้ง	 ๓	 ประเภทที่เหมำะแก่กำรใช้ปลูก	 พระองค์ทรงเน้นให้ใช้พันธุ์ไม้ท่ีมีอยู่ใน 

ท้องถิ่น	 เพรำะสำมำรถเจริญเติบโตได้ดี	 เหมำะสมกับสภำพพื้นท่ี	 ควรปลูกในสภำพพื้นท่ีที่เสื่อมโทรม

หรือใกล้บริเวณป่ำ	 เพื่อกำรพ่ึงพิงของรำษฎรที่อยู่บริเวณใกล้หมู่บ้ำนหรือชุมชน	 โดยกำรปลูกเสริมป่ำ 

ในลักษณะธรรมชำติ	เมื่อต้นไม้โตขึ้น	พื้นที่จะมีสภำพเป็นป่ำธรรมชำติ	ดังนี้

ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง เป็นไม้ส�ำหรับกำรหุงต้ม	 เป็นฟืนถ่ำน	 และเป็นเชื้อเพลิงของชุมชน	 

รวมทั้งเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน	 เครื่องมือทำงกำรเกษตร	 เครื่องจักสำน	 และอ่ืน	 ๆ	 ได้แก่	 สะเดำ	 

ขี้เหล็ก	ตีนเป็ด	มะขำมป้อม	ตะคร้อ	หว้ำ	ไม้ไผ่	เป็นต้น

ไม้กินได้ เป็นไม้ที่เป็นแหล่งอำหำร	 รวมทั้งพืชสมุนไพรของชุมชน	 ได้แก่	 มะหำด	 สมอไทย	 

เพกำ	มะม่วงป่ำ	ล�ำไย	มะเม่ำ	มะไฟ	หวำย	ผักหวำนป่ำ	เป็นต้น

ไม้เศรษฐกิจ เป็นไม้ที่สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรปลูกสร้ำงและตกแต่งอำคำรบ้ำนเรือน	 ได้แก	่ 

สัก	ประดู่	แดง	เต็ง	รัง	พลวง	พะยอม	ตะเคียน	ไม้ไผ่	เป็นต้น		
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ทรงอนุรักษ์ไว้ซึง่ “ธรรมชำต”ิ ปัจจัยแห่งชวีติอย่ำงครบวงจรและย่ังยืน

จำกแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร		มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพิตร	 ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ	 “ธรรมชำติ”	 ดังกล่ำวข้ำงต้น	สะท้อนแนวคิดที่เป็นระบบ

อย่ำงครบถ้วน ทรงมองปัญหำในองค์รวม	หำวธิกีำรว่ำท�ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือบรรเทำ

ควำมเดือดร้อน	และแก้ไขปัญหำสภำพควำมยำกจนของประชำชนให้อยู่ในฐำนะพอมีพอกิน	หรือถึงขั้น

มีกินมีใช้	ด้วยแนวพระรำชด�ำรทิีใ่ช้ทรพัยำกรให้ได้ประโยชน์สงูสุด	ด้วยวิธทีีเ่รยีบง่ำย	ตัง้แต่กำรพฒันำและ 

ฟ้ืนฟดูนิ	จำกดินเสื่อมสภำพมำเป็นดินที่สำมำรถปลูกพืชผลได้อุดมสมบูรณ์	กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	ทั้งน�้ำ

จำกบนฟ้ำ	 น�้ำจำกใต้ดิน	 น�้ำดีที่มีมำกเกินไป	 น�้ำเสียที่ต้องได้รับกำรบ�ำบัด	 จนถึงกำรฟื้นฟูป่ำไม	้ 

กำรอนุรักษ์สัตว์ และทรัพยำกรประมง รวมท้ังทรงคิดค้นนวัตกรรมท่ีหลำกหลำย	 และโครงกำรต่ำง	 ๆ	

ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 ซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำเกื้อกูลต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 

ส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือให้เหล่ำพสกนิกรได้ใช้สอยและด�ำรงชีพได้จำกรุ่นสู่รุ่น พระองค์จึงทรงเป็นเสมือน 

จุดศูนย์รวมที่เป็น “แรงบันดำลใจอันยิ่งใหญ่” ให้ประชำชนได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริไปปฏิบัติ  

เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรด�ำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชำวไทยทั่วประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น

ก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคง 

ของประเทศชาติและประชาชน.

แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้

จำาเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้อยู่ดีกินดี เป็นเบื้องต้นก่อน

เพราะฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น 

คือรากฐานอย่างสำาคัญของความสงบและความเจริญมั่นคง.

ถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว 

ความสงบ และความเจริญ ย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอน.

จึงอาจพูดได้ว่า การพัฒนาก็คือการทำาสงครามกับความยากจน

เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง.

เมื่อใดก็ตาม ที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี

และประเทศชาติมีความสงบ มีความเจริญ

เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสำาเร็จ 

เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง.  ...”

พระบรมรำโชวำท
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ

วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๓๙
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ตำมรอยชัยชนะ

แห่งกำรพัฒนำ...

ของกษัตริย์นักพัฒนำ
๒
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นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 
บรมนำถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาคอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย 
หลากหลายปัญหาปรากฏต่อสายพระเนตร ความยากจนและความทุกข์ยากล�าบากแทรกซึมอยู ่
ทุกหย่อมหญ้า พระองค์ทรงประจักษ์ว่าการท่ีจะช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ได้นั้น ต้องใช้อาวุธ 
ที่เรียกว่า “การพัฒนา” เพื่อ “ท�าสงครามกับความยากจน”

ตลอดเวลาของการท�าสงครามกับความยากจน พระองค์ได้พระราชทานความรู้และแนวทาง 
การพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ทั้งด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วิถีชีวิต ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญท่ีช่วยให้การพัฒนามีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในทุกด้าน เป็นอาวุธให้แก่ราษฎร โดยเฉพาะเกษตรกรซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  
ใช้ในการต่อสู้กับความยากจนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวไทย อาวุธที่พระราชทาน 
อย่างต่อเนือ่งตลอดเวลากว่า ๗๐ ปี ได้แก่แนวพระราชด�าร ิทฤษฎต่ีาง ๆ  รวมถงึโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ ๔,๗๔๑ โครงการที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริอีก ๖ ศูนย์ เพื่อเป็นตัวแทนของสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมในแต่ละ 
ภูมิภาคให้ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ใกล้กับบ้านของพวกเขา เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้นั่นเอง

ตำมรอยชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ... 

ของกษัตริย์นักพัฒนำ

ส่วนที่ ๒
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นอกจากน้ี พระองค์ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการด�าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเน้นย�้าแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู ่บน 

พืน้ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค�านงึถงึความพอประมาณ ความมเีหตผุล การสร้าง

ภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้น 

จากวิกฤต และให้สามารถด�ารงอยู ่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ความรู้ที่พระราชทานผ่านโครงการพระราชด�าริมาอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ เป็นอาวุธทางปัญญา 

ที่ทรงสร้างจากความเข้าใจในพื้นฐานของวิถีชีวิตคนไทย และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเป็น 

รปูธรรมเพือ่ช่วยขจดัอปุสรรคให้กบัราษฎรในการต่อสูก้บัความยากจน จนปัจจบุนัมีตัวอย่างความส�าเรจ็

ของการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ และการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาตนเองและส่วนรวมเป็นจ�านวนมาก อันน�ามาซึ่งชัยชนะที่แท้จริง ที่ช่วยให้คนไทยกินดี 

อยู่ดี และสามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

๑. แนวคิดกำรพัฒนำเพื่อพึ่งตนเองอันเน่ืองมำจำก 

 พระรำชด�ำร ิ(Self Reliance)

แนวพระราชด�าริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่ส�าคัญ ๆ คือ การที่ทรง 

มุง่ช่วยเหลอืและพฒันาให้เกดิการพึง่ตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก กจิกรรมและโครงการตามแนว

พระราชด�าริที่ด�าเนินการอยู่หลายพื้นท่ีทั่วประเทศในปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที ่

การพึ่งตนเองได้ของราษฎรทั้งสิ้น ตามแนวพระราชด�าริ ดังนี้

๑.๑ ทรงยึดหลักที่ไม่ใช้วิธีกำรสั่งกำรให้เกษตรกรปฏิบัติตำม  เพราะไม่อาจช่วยให้ 

คนเหล่านั้นพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ได้เกิดจากความพึงใจ 

๑.๒ ทรงเน้นให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักส�ำคัญ พระองค์มักจะทรงท�าหน้าที่

กระตุ้นให้เกษตรกรทั้งหลายคิดหาลู่ทางที่จะช่วยตนเอง พึ่งตนเอง โดยไม่มีการบังคับ การแสวงหา 

ความร่วมมือจากภายนอกต้องกระท�าเมื่อจ�าเป็นจริง ๆ

๑.๓ ทรงใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (People Participation) เป็นหลักส�าคัญ 

ในการพัฒนาตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เพราะการบริหารงานโครงการต่าง ๆ  

ให้ประสบผลดีน้ัน ต้องอาศัยความรักชาติ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความสามัคคี และความร่วมมือ 

ของประชาชน ดังนั้น ประชาชนจะต้องท�าหน้าที่ของตนเอง โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความ

ร่มเย็นเป็นสุขที่ทุกคนปรารถนา ดังกระแสพระราชด�ารัสที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย  

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๒ ความตอนหนึ่งว่า



98

“...ภำระในกำรบริหำรนั้นจะประสบผลด้วยดี ย่อมต้องอำศัยควำมรักชำติ  

ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมสมัครสมำนกลมเกลียวกัน ประกอบกับควำมร่วมมือของ 

ประชำชนพลเมืองทั่วไป  ข้ำพเจ้ำจึงหวังว่ำ ท่ำนทั้งหลำยคงจะพยำยำมปฏิบัต ิ

กรณียกิจในส่วนของแต่ละท่ำนด้วยใจบริสุทธิ์ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้  

เพื่อได้มำซึ่งควำมร่มเย็นเป็นสุขของประชำชนทั่วไป อันเป็นยอดปรำรถนำด้วยกันทั้งสิ้น...”

๑.๔ ทรงใช้หลักประชำธปิไตยในกำรด�ำเนนิกำร เหน็ได้ชัดเจนในทกุคราทีเ่สด็จพระราชด�าเนนิ

ไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชน และเกษตรกรร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากเจ้าหน้าท่ีทักท้วง 

สิ่งใดทางวิชาการ จะทรงรับฟังข้อสรุปอย่างเป็นกลาง หากสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่าปฏิบัติได้ 

แต่ผลลพัธ์อาจไม่คุ้มค่ากบัเงนิทีล่งไป พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

ทรงให้เปลี่ยนแปลงโครงการได้เสมอ 

๑.๕ ทรงยดึหลกัสภำพของท้องถิน่เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรอนัเนือ่งมำจำก

พระรำชด�ำริ ทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของ 

แต่ละท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพราะทรงตระหนักดีกว่าการเปล่ียนแปลงใดท่ีด�าเนินการ

โดยฉับพลันอาจก่อผลกระทบต่อค่านิยม ความคุ ้นเคย และวิถีการด�ารงชีพเป็นอย่างมาก  

ดังพระราชด�ารัสในโอกาสที่กลุ่มสโมสรโรตารี่ต่าง ๆ ทั่วประเทศและผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ 

ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนโครงการเนินดินแดง ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดี ที่  

๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๐ ความตอนหนึ่งว่า 

“...กำรพัฒนำจะต้องเป็นไปตำมภูมิประเทศทำงภูมิศำสตร์ และภูมิประเทศ

ทำงสังคมศำสตร์ในสังคมวิทยำ เพื่อที่จะให้เหมำะสมทุกประกำรและให้ผู้ที่เรำ

จะไปช่วยไม่กลำยเป็นศัตรูของเรำ...”
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๑.๖ กำรสร้ำงควำมแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนหลักที่จ�ำเป็น 

ต่อกำรผลิต อันจะเป็นรำกฐำนน�ำไปสู่กำรพึ่งตนเองได้ในระยะยำว โครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ  

คือ แหล่งน�้า เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยน�้าฝน มีโอกาส 

ที่จะปลูกพืชได้ตลอดปี ซ่ึงเป็นเงื่อนไขปัจจัยส�าคัญยิ่งที่จะท�าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ในเร่ืองอาหารได้ 

ระดับหน่ึง และเมื่อชุมชนแข็งแรงดีแล้ว ก็อาจจะมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต่อการ 

ยกระดบัรายได้ของชมุชน เช่น เส้นทางคมนาคม ฯลฯ ซึง่การพฒันาในลกัษณะทีเ่ป็นการมุง่เตรยีมชมุชน 

ให้พร้อมต่อการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างเป็นขั้นตอน 

วิธีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้นี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทรงชี้แนะว่าควรจะต้องค่อย ๆ กระท�าตามล�าดับขั้นตอน โดยต้องสร้างพ้ืนฐาน 

ให้ประชาชนมีความพอกินพอใช้ก่อน เมื่อมีพื้นฐานมั่นคงแล้วจึงค่อย ๆ เสริมสร้างความเจริญและ 

ฐานะทางเศรษฐกจิในขัน้ทีส่งูขึน้ตามล�าดบัต่อไปได้ ดังพระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบตัร

แก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกร์ ที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๒๓ ความตอนหนึ่งว่า

“...ในกำรสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำนี้ ควรอย่ำงยิ่งที่จะต้องค่อยสร้ำงค่อยเสริม

ทีละเล็กละน้อยตำมล�ำดับ ให้เป็นกำรท�ำไป พิจำรณำไป และปรับปรุงไป 

ไม่ท�ำด้วยอำกำรเร่งรีบตำมควำมกระหำย ที่จะสร้ำงของใหม่เพื่อควำมแปลกควำมใหม่ 

เพรำะควำมจริงสิ่งที่ใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมำจำกสิ่งเก่ำ 

และต่อไปย่อมจะต้องกลำยเป็นสิ่งเก่ำ ในเมื่อมีวิวัฒนำกำรคืบหน้ำต่อไปอีกล�ำดับหนึ่ง 

กำรพัฒนำปรับปรุงงำนจึงควรจะค่อย ๆ ท�ำด้วยควำมมีสติรู้เท่ำทัน 

ไม่จ�ำเป็นต้องรีบร้อนแต่ประกำรใด...”

๑.๗ กำรส่งเสรมิหรอืสร้ำงเสรมิสิง่ทีช่ำวชนบทขำดแคลน และเป็นความต้องการอย่างส�าคญั 
คอื ความรูด้้านต่าง ๆ  พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
ทรงตระหนกัว่า ชาวชนบทควรจะมคีวามรูใ้นเรือ่งของการท�ามาหากนิ การท�าการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสม โดยทรงเน้นถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมตีวัอย่างแห่งความส�าเร็จในเร่ืองการพ่ึงตนเอง กระจาย
ไปสู่ท้องถิน่ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยมพีระราชประสงค์ทีจ่ะให้ราษฎรในชนบทได้มโีอกาส ได้รูไ้ด้เหน็ถงึ
ตวัอย่างของความส�าเรจ็นี ้และน�าไปปฏบิตัไิด้เอง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงจัดต้ังขึ้นเพ่ือสนองพระราโชบายในการ

เสรมิสร้างการเรยีนรูแ้ก่ประชาชนในชนบท ให้ศนูย์ศกึษาการพฒันาเป็นแหล่งค้นคว้าหาความเหมาะสม

ของแต่ละพื้นที่ของเกษตรกร ท�าหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์รวมของการศึกษา

ค้นคว้า ทดลอง วิจยั และแสวงหาแนวทางและวธีิการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

และการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้น ๆ และเมื่อค้นพบพิสูจน์ได้ผลแล้ว  

จะน�าผลที่ได้ไปพัฒนาในหมู่บ้านใกล้เคียงขยายผลแผ่กระจายวงกว้างออกไป เพื่อให้ส�าเร็จสูงสุด 

สูร่าษฎรต่อไป โดยทรงให้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิกระจายอยูใ่นภาคต่าง ๆ  
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ทั้ง ๔ ภาค รวมจ�านวน ๖ ศูนย์ ได้แก่ (๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

(๒) ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(๓) ศูนย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ(๔) ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(๕) ศนูย์ศกึษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในส่วนที่ ๓

๑.๘ ทรงน�ำควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรที่เหมำะสมเข้ำไปถึงมือชำวชนบทอย่ำง 

เป็นระบบและต่อเนือ่ง โดยทรงมุง่เน้นให้เป็นขบวนการเดยีวกบัท่ีเป็นเทคโนโลยทีางการผลติทีช่าวบ้าน

สามารถรับไปและปฏิบัติได้ผลจริง ซึ่งในทางปฏิบัติเร่ืองนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเลือกใช้เทคนคิวธิกีารต่าง ๆ  หลายประการ เพ่ือบรรลุ

ถึงเป้าหมายที่ทรงมุ่งหวังดังกล่าวนั้น ซึ่งมีหลายแนวทาง เช่น

•	 กำรรวมกลุ่มของประชำชนเพื่อแก้ไขปัญหำหลักของชุมชนชนบท ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญ

ประการหนึง่ของการพฒันาแบบพึง่ตนเอง โดยเฉพาะการรวมตัวกนัเป็นรปูของสหกรณ์ ดงันัน้ ในทุกพืน้ที่ 

ท่ีเสด็จพระราชด�าเนิน และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ไม่ว่าลักษณะใด จะทรงเน้นเสมอ 

ถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องกระตุน้ให้เกดิการรวมตวักนัในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่แก้ไขปัญหาทีช่มุชนเผชญิอยูร่่วมกนั 

หรือเพื่อให้การท�ามาหากินของชุมชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เห็นได้ว่า 

กลุม่สหกรณ์ในโครงการพระราชด�ารทิีป่ระสบความส�าเร็จหลายโครงการนัน้พัฒนาขึน้มาจากการรวมตัวกนั

ของราษฎรกลุ่มเล็ก ๆ เช่น สหกรณ์หุบกะพงเกิดจากกลุ่มเกษตรกรที่ท�าสวนผักในย่านนั้น เป็นต้น

•	 กำรส่งเสรมิโดยกระตุน้ผูน้�ำชมุชนให้เป็นผูน้�ำในกำรพฒันำ เป็นอกีวธิหีนึง่ทีท่รงใช้ในบางพ้ืนที่ 

ตามความเหมาะสม ทรงพิจารณาผู้น�าโดยเน้นในด้านคุณธรรม ความโอบอ้อมอารี ความเป็นคน 

ในท้องถิ่นและรักท้องถิ่น จากน้ันทรงอาศัยโครงสร้างสังคมไทย โดยเฉพาะระบบอุปถัมภ์กระตุ้นให ้

ผูน้�าชมุชนทีม่กัจะมฐีานะด ีให้เป็นผูน้�าในการสร้างสรรค์ความเจริญให้กบัท้องถิน่ โดยชาวบ้านทีย่ากจน

ให้ความสนับสนุนร่วมมอื ซึง่ในทีส่ดุแล้วผลแห่งความเจรญิทีเ่กดิขึน้จะตกแก่ชาวบ้านในชมุชนนัน้ทกุคน

ดังพระราชด�ารัสพระราชทานในการอบรมก�านันผู้ใหญ่บ้านในเขตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๐๕ ความตอนหนึ่งว่า

“...หน้ำที่ของท่ำนทั้งหลำยนั้นมีควำมส�ำคัญอยู่มำก 

เพรำะนอกจำกที่ท่ำนจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง ซึ่งใกล้ชิดกับรำษฎรในท้องที่ของท่ำน 

คอยช่วยดูแลทุกข์สุขของเขำแล้ว ท่ำนยังเป็นตัวแทนของรำษฎรเหล่ำนั้น โดยรับเลือก 

และรับควำมไว้วำงใจจำกเขำ เข้ำมำช่วยเป็นสื่อในกำรติดต่อกับทำงรำชกำรบ้ำนเมืองอีกด้วย  

งำนบริหำรปกครองจะอ�ำนวยผลบังเกิดควำมร่มเย็นแก่ประชำรำษฎรได้เพียงไร  

ย่อมต้องอำศัยท่ำนทั้งหลำยด้วยเป็นส�ำคัญ
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ท่ำนเป็นผู้ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับรำษฎรในท้องที่ของท่ำนมำอย่ำงใกล้ชิด 

ย่อมเข้ำถึงจิตใจและควำมต้องกำรของเขำเหล่ำนั้นได้ดีกว่ำผู้ที่อยู่ห่ำงไกล 

รำษฎรย่อมจะต้องหวังพึ่งท่ำนเมื่อมีควำมเดือดร้อน 

ฉะนั้น ข้ำพเจ้ำจึ่งหวังว่ำท่ำนทั้งหลำย จะเอำใจใส่ดูแลควำมเป็นอยู่ของเขำให้มำก 

และท�ำตัวเองให้เป็นที่พึ่งแก่เขำ สมกับที่เขำได้ไว้วำงใจเลือกท่ำนขึ้นมำเป็นหัวหน้ำ

จงพยำยำมบ�ำเพ็ญตนให้สมกับตัวอักษร ที่ตรำหน้ำหมวกเครื่องแบบของท่ำนที่ว่ำ 

“ระงับทุกข์บ�ำรุงสุข”…”

•	 กำรส่งเสรมิกำรพฒันำเพือ่พึง่ตนเองนัน้จะต้องท�ำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ไม่รบีร้อนทีจ่ะให้

เกิดผลในทางความเจริญอย่างรวดเร็ว สิ่งส�าคัญที่มีพระราชด�าริอยู่เสมอ คือ ชุมชนจะต้องพึ่งตนเองได้

ในเรื่องอาหารก่อนเป็นอันดับแรก จึงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนมีความพอกินพอใช้ เมื่อมีพื้นฐานมั่นคง

แล้วจากนัน้จงึค่อยก้าวไปสูก่ารพัฒนาในเรือ่งอืน่ตามล�าดบัต่อไป ดงัพระบรมราโชวาทในพธีิพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดี  

ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า

“...กำรพัฒนำประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตำมล�ำดับขั้น.  ต้องสร้ำงพื้นฐำน 

คือควำมพอมี พอกิน พอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีกำร 

และใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ เมื่อได้พื้นฐำนมั่นคงพร้อม 

พอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริมควำมเจริญและฐำนะเศรษฐกิจ 

ขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อไป...”

๒.  ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จ : ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ 

นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ ท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานโครงการถนนห้วยมงคล อันเป็นโครงการพัฒนาชนบทอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริแห่งแรก จนกระทั่งปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ 

กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และทุกจังหวัดของประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริล้วนมีการ

ด�าเนนิการเป็นไปอย่างสอดคล้องกบัการแก้ไขปัญหาทีต้่นเหต ุมวีตัถปุระสงค์ท่ีมุง่หวงัให้เป็นต้นแบบและ

แหล่งเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้จริง และเป็นการเรียนรู้ที่ล้วนมีรากฐานดั้งเดิมมา

จากภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง ปัจจุบันมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และมีตัวอย่าง

ให้เห็นแล้วทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้
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๒.๑ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคเหนือ

 นำงจรูญ  รำชบรรจง

 ที่อยู ่  : เลขที่ ๑๓/๑ หมู ่ ๒ ต�าบลท่างาม อ�าเภอวัดโบสถ์  

จังหวัดพิษณุโลก

 เกตรกรกลุ่มผู ้ใช้น�้าจากเข่ือนแควน้อยบ�ารุงแดน อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

ก่อนพระรำชทำนโครงกำร

นางจรูญ  ราชบรรจง มีอาชีพหลักในการท�านา โดยสามารถท�านาได้ปีละ ๑ ครั้ง ผลผลิต 

ได้เพียง ๓๕-๔๕ ถังต่อไร่ เนื่องจากต้องรอน�้าฝนเพียงอย่างเดียว เม่ือปี ๒๕๕๑ ขณะนั้นมีรายได้ 

จากภาคเกษตรเพียงปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท บนพื้นที่ท�ากิน ๓๒ ไร่ ในขณะที่บางปีถ้าปริมาณน�้าฝน 

มีมาก ก็จะท�าให้เกิดน�้าท่วม พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
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พระรำชทำนสำยน�้ำแห่งชีวิต

ด้วยพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ในการจัดหาน�้าแก่ราษฎรให้มีน�้าในการเพาะปลูกได้ตลอดปี และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย จึงมี 

พระราชด�าริให้จัดสร้างโครงการเขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดน โดยได้ เริม่ด�าเนนิการเมือ่ปี ๒๕๔๖ ซึง่เป็นการ

ด�าเนนิการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้กัน้ล�าน�า้แควน้อย ในช่วงพืน้ท่ีหุบเขา เขตอ�าเภอวดัโบสถ์ จงัหวดัพษิณโุลก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน�้าต้นทุน ตลอดจนกักเก็บน�้าในช่วงที่มีปริมาณมากเกินความจ�าเป็น 

จากนั้นจึงระบายน�้าลงล�าน�้าเดิม เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าให้กับโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ของเขื่อน

แควน้อยบ�ารุงแดนและโครงการสูบน�้าด้วยไฟฟ้าด้านท้ายเขื่อน ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่

ตอนล่างทีร่าบระหว่างแม่น�า้แควน้อยและแม่น�า้วงัทอง รวมทัง้เป็นเข่ือนทีม่ศัีกยภาพในการตดิต้ังเครือ่ง

กังหันน�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อีกท้ังยังสามารถบริหารจัดการน�้าร่วมกับลุ่มน�้าอื่น ๆ ในลักษณะ 

การประสานเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ๒๕๕๔

รำยได้เพิ่ม ควำมสุขเพิ่ม ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ

ภายหลังโครงการเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เกษตรกรในพ้ืนท่ีได้ใช้ประโยชน์

จากโครงการอย่างทัว่หน้า เมือ่น�า้ในคลองชลประทานเร่ิมไหลผ่านพ้ืนทีก่ารเกษตร นางจรูญ ได้วางแผน

ในการปรับเปลี่ยนวิธีท�าการเกษตรให้เหมาะสมและคุ้มค่าทรัพยากรน�้าที่มีเพ่ิมเติมข้ึนมา โดยสามารถ 

ท�านาได้ปีละ ๒ ครั้ง จากเดิมที่ท�าได้เพียงนาปี และผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากเดิมได้ 

ผลผลิตเพียง ๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ปี ๒๕๕๖ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐-๙๐๐ กิโลกรัมต่อไร่  

และยังได้ผลผลิตถึงปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเท่ากับว่าบนพื้นที่เท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง ๔ เท่า ซึ่งเมื่อเทียบ

กับรายได้ของนางจรูญ เมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายได้จากภาคเกษตรเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ปี ๒๕๕๖  

มีรายได้จากภาคเกษตรสูงขึ้น โดยมีรายได้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท สร้างความสุขให้กับครอบครัวนางจรูญ  

และเกษตรกรในพื้นที่รายอื่น ๆ เป็นอย่างมาก
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นำงวีรำ  จินะใจ

ที่อยู่ : เลขที่ ๗๐ บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ต�าบลแม่โป่ง 

อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 

ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร

ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเดิมมีอาชีพท�านาปีละครั้งบนพื้นที่ ๑๔-๑๕ ไร่ เก็บเกี่ยวข้าว 

แล้วจะเปลี่ยนมาปลูกถั่วลิสง ปลูกหอม และกระเทียม เมื่อหมดฤดูกาลท�าการเกษตรจึงหันไป 

หางานรับจ้างทั่วไป เพื่อน�าเงินมาจุนเจือครอบครัว ราวปี ๒๕๓๗ เกิดแรงบันดาลใจเข้าฝึกอบรม 

อาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเริ่มลงมือปฏิบัติทันทีจากการรวมกลุ่ม ๔-๕ คน ทางศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เร่ิมต้นจากการ 

เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมเมื่อได้ผลผลิตจึงน�าไปขายที่ตลาดใกล้ ๆ หมู ่บ้าน จนกระทั่ง 

ขยับขยายเข ้าไปขายที่ ตัวอ�าเภอและพัฒนาสู ่การน�าเห็ดมาแปรรูป เพื่อสร ้างมูลค ่าเพ่ิมได ้ 

หลากหลายผลิตภัณฑ์
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“เมื่อก่อนล�ำบำกมำก กลับจำกท�ำสวนต้องออกไปรับจ้ำงหำรำยได้มำจุนเจือครอบครัว  

วันนี้ไม่ต้องไปท�ำงำนนอกบ้ำน อยู่กับเห็ดมีควำมสุขดี แต่ก่อนยำกจนมำกนึกไม่ถึงเหมือนกันว่ำ 

จะมำถึงวันนี้ เมื่อตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำรพระรำชด�ำริได้ศึกษำและเรียนรู้ หลังจำกนั้นท�ำอะไรต้องคิด

ก่อนท�ำ ไม่เคยท้อแท้ แต่วำงแผน ถ้ำไม่มีแผนรองรับ พอถึงเวลำไม่มีก้อนเห็ดส�ำหรับเปิดดอก  

กำรผลิตจะขำดตอน ต้องวำงแผนว่ำต้นเดือนมกรำคม-เมษำยน ต้องท�ำอะไรบ้ำง บำงวันต้องตื่นเช้ำ  

หรือตื่นตีหนึ่งตีสอง เห็ดเรำมีอยู่ตลอด ขำยได้ก็สบำยใจ มีรำยได้เข้ำมำเก็บส่วนหนึ่งเอำไว้บริหำร 

กับครอบครัว ปัจจุบันชีวิตควำมเป็นอยู่ดีกว่ำเมื่อก่อนมำก”

เรียนรู้ สู่กำรสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน

นางวีรา ใช้พื้นท่ีจ�านวน ๑ ไร่ ๒ งาน ส�าหรับสร้างโรงเพาะเห็ด ท�าบ่อเลี้ยงปลา และพื้นที่ 

อยู่อาศัย โดยกิจกรรมหลักแบ่งออกเป็น การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการแปรรูปเห็ด ได้แก่ การผลิต 

เห็ดหลินจือ เนื่องจากสามารถน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพร ได้ผลตอบแทนสูง และสามารถ

เก็บรักษาไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังมีเห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหอม สลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี  

ซึง่การเพาะเหด็ทีห่ลากหลาย สามารถช่วยลดความเสีย่งในเร่ืองราคาทีผ่นัแปรตามท้องตลาด เพราะเหด็

แต่ละชนิดเกิดดอกได้ดีในฤดูกาลที่แตกต่างกันออกไป 

ปัจจุบัน นางวีรามีรายได้หลักจากเห็ดหลินจือ สร้างรายได้มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา 

ได้แก่ การผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดชนิดอื่น ๆ เป็นรายได้รองลงมา ท�าให้มีรายได้เฉล่ียต่อป ี

มากกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนส�าหรับแปรรูปเห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม  

เห็ดนางฟ้า เพื่อน�าไปจ�าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งยังได้รับเครื่องหมาย อย. จากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขหลายรายการ 
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 ชุมชนบ้ำนดอกบัว 

 ที่อยู่ : หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ้านตุ่น อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับประเทศ

 จุดเริ่มต้นแห่งควำมพอเพียง

เริ่มแรกบ้านบัว (ดอกบัว) หมู่ที่ ๔ ต�าบลบ้านตุ่น อ�าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นป่า  

มีบ้านอยู่ ๒ หลังเท่านั้น ปัจจุบัน บ้านบัว (ดอกบัว) มีประชากรกว่า ๗๖๓ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลท�านา คือ การท�าหัตถกรรมจักสานเข่งไม้ไผ่ สุ่มไก่ เมื่อท�ากัน

มากขึ้นท�าให้ขายไม่ได้มากเท่าที่ควร คนในชุมชนจึงได้หันมาร่วมกันจัดต้ังเป็นกลุ ่มจักสานขึ้น  

โดยผู้น�าหมู่บ้านเป็นแกนน�าในการจัดตั้งกลุ่ม และน�าผลิตภัณฑ์จักสานออกจ�าหน่ายแพร่หลายไปทั่ว 

ทัง้จังหวดัและต่างจงัหวัด จนกลายเป็นหมูบ้่านนักพฒันา หมูบ้่านพึง่พาตนเอง และเป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจ

พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ในที่สุด

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดอกบัว เป็นการอยู่รวมกันของชุมชนล้านนา มีวัฒนธรรมการ

เคารพผู้อาวุโสกว่าเป็นผู้น�า เพราะมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนรุ่นหลัง ๆ ท�าให้ชาวบ้าน

เช่ือฟังและย�าเกรง ซึ่งเป็นผลท�าให้สังคมเกิดความสงบสุข มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิด
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ประโยชน์ และมีการปลกูทดแทนกลบัคนืสู่ชมุชน ยดึหลกัความพอด ีไม่มากไม่น้อยเกนิไป ไม่เบยีดเบยีน

ตัวเองและผู้อื่นในชุมชน มีการร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรของชุมชน 

ด้วยเหตผุล และความรูค้วามเข้าใจแล้ว จงึตดัสนิใจน�าไปใช้ในการท�าแผนพัฒนาชมุชน สมาชกิในชมุชน

มีการลงทุนในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  

มีการวางแผน รู้จักแยกแยะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท�า 

เหล่านั้นด้วย

เรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงไม่หยุดนิ่ง

นอกจากนี้ ชุมชนบ้านดอกบัวยังใฝ่หา 

ความรู้โดยเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่าง ๆ  

ท่ีมปีระโยชน์ส�าหรบัการประกอบอาชพีกบัหน่วยงาน

ราชการเพื่ อ เป ็นแนวทางในการด� า เนินชีวิต  

และน�าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับสมาชิกทุกคน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผน

การใช้จ่ายโดยการจัดท�าบัญชีครัวเรือนด้วยความ

ประหยัด และมีการเก็บออมอย่างต่อเนื่อง และ 

สร้างเครือข่าย จัดตั้งองค์กรช่วยเหลือคนในชุมชน

ยามเดือดร้อน เช่น กองทุนหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการจัดการทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดและรอบคอบ ที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน ได้แก่ การผลิตแก๊สชีวภาพใช้เอง 

การปลกูปา่ชุมชน การจดัการขยะ โดยการคัดแยกขยะ รณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสตกิ การผลติและใช้ปุ๋ย

ชีวภาพ เนื่องจากบ้านดอกบัว มีการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะวัวจ�านวนมาก เพื่อลดต้นทุนการผลิตและ 

ช่วยในการรักษาคุณภาพดิน ท�าให้ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อ 

เป็นแหล่งศึกษาดูงานของทุกคน และบุคคลทั่วไป รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนดูแลเรื่องสุขภาพ โดยการ

จัดลานออกก�าลังกาย เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีจิตใจแจ่มใสอีกด้วย

ชุมชนได้ร่วมมือและช่วยเหลือแบ่งปันกันภายในชุมชน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 

ความอบอุ่นในครอบครัว เช่น กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา กิจกรรมแข่งขันกีฬาในหมู่บ้านทุกปี  

การส่งเสริมและพัฒนาวัด ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม มีอาสาสมัครท่ีท�างาน 

ช่วยเหลือส่วนรวมด้วยจิตอาสา โดยไม่หวังค่าตอบแทน เช่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อให้โครงการนี้เป็นต้นแบบในการขยายผลในการด�าเนินงานตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม และแสดงถึงคุณธรรมชัดเจน ดังเช่น การงดดื่มเหล้า 

ในงานศพ ซึ่งถือเป็นกฎเคร่งครัดภายในชุมชน
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 ก้ำวสู่ควำมส�ำเร็จของชุมชน

ผลตอบแทนที่ชุมชนได้รับจากการร่วมแรงร่วมใจกันด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มภายใต ้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้ชุมชนบ้านดอกบัว ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่าง ๆ 

มากมายได้รับทั้งเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ เช่น หมู่บ้านหลักนักพัฒนา หมู่บ้านพ่ึงตนเองภายใต ้

การปกครองของก�านันดีเด่น ปี ๒๕๕๑ เป็นหมู่บ้านท่ีผ่านระบบมาตรฐานชุมชนปี ๒๕๕๑ โดยมี  

นายบาล บญุก�า้ เป็นผูใ้หญ่บ้าน บ้านดอกบัว มผีลงานเด่นเป็นหมู่บ้านทีช่นะเลศิตามโครงการเชิดชเูกยีรติ

ผูน้�าเครือข่ายพฒันาชมุชนดเีด่น รวมทัง้กลุม่จกัสานเข่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทกลุ่มอาชพีดีเด่น

ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้น�าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น 

เป็นสุข” ประจ�าปี ๒๕๕๑ และในปี ๒๕๕๒ บ้านดอกบัว เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ของจังหวัดพะเยา และยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ คือ 

“รางวลัชนะเลศิ ระดับประเทศจากการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจากส�านกังาน 

กปร. ครัง้ที ่๒ ด้านชุมชนเศรษฐกจิพอเพยีง ถ้วยรางวลัพระราชทาน พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านดอกบัว ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกลุ่มอย่างดียิ่ง อันเป็น 
ผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจ ความรัก ความสามัคคี อันเป็นพลังส�าคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และเป็นชุมชนต้นแบบของการขับเคลื่อนพะเยาโมเดล ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาระดับพื้นที่  
ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ชมุชนบ้านดอกบัว มคีวามรักความสามคัค ีมกีารบรหิารจัดการชมุชน 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า และร่วมกนัแก้ไขปัญหา โดยน�าเครือ่งมอื คอืแผนชมุชน เป็นตวัขบัเคลือ่นแสวงหา
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งร่วมกันรักษาคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม อันเป็นแบบอย่างที่ดี
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๒.๒ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 กลุ่มเพำะพันธุ์กล้ำไม้บ้ำนห้วยยำง

 ที่อยู ่ : บ้านห้วยยาง ต�าบลเหล่าโพนค้อ อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ  

จังหวัดสกลนคร

 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยโท-ห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ชุมชนยำกจน ขนำนนำมหมู่บ้ำนขอทำน

“หมู่บ้านขอทาน” เป็นชื่อเรียกขานของหมู่บ้านห้วยยางที่พูดกันติดปากและเคยเป็นข่าว 

บนหน้าหนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับหนึ่งมาแล้วเมื่อกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปเม่ือปี ๒๔๘๙  

จากค�าบอกเล่า ชุมชนแห่งนี้เริ่มจากชาวลาวอพยพมาจากเมืองวัง ประเทศลาว โดยนายยางกับ 

นายโต๊ะ บุกเบิกสร้างบ้านเรือนเป็นครั้งแรกและตั้งช่ือหมู ่บ้านตามสิ่งแวดล้อมที่เห็นและขยาย 

ชุมชนเรื่อยมา กระทั่งปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๔ เกิดภัยแล้งคร้ังใหญ่ติดต่อกัน จนชาวบ้านต้องน�าส่ิงของ 

ที่มีไปแลกข้าวจากหมู่บ้านอื่นเพื่อประทังชีวิต หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “อาชีพแลกข้าว” จนถึง 

ขั้นชาวบ้านกว่าร้อยละ ๙๐ ในหมู่บ้านต้องหาหนทางประทังชีวิตด้วยการอพยพไปขอทานตาม 

จังหวัดใกล้เคียง กระทั่งปรากฏเป็นข่าวว่า “พบหมู่บ้านขอทานแห่งแรกของเมืองไทย” จนมี 

คนเรียกติดปากว่าหมู่บ้านขอทานนับแต่นั้นมา 
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พระมหำกรุณำธิคุณ พระรำชทำนน�้ำเพื่อชีวิต

เมือ่ปี ๒๕๒๗ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

เสด็จพระราชด�าเนินไปพื้นที่หมู่บ้านโพนงามและบ้านห้วยยาง เพ่ือทอดพระเนตรสภาพปัญหา และ 

ทรงเห็นว่าชาวบ้านเดือดร้อน จึงมีพระราชด�าริให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยยางโดยเร่งด่วน  

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรในหมู่บ้าน จนกระท่ังปี ๒๕๓๒ อ่างเก็บน�้าห้วยโท- 

ห้วยยาง ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยความจุ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ชาวบ้านห้วยยางและ 

หมู่บ้านข้างเคียงในเขตต�าบลเหล่าโพนค้อ มีน�้าท�าการเกษตร เปิดหนทางท�ากินใหม่ ๆ และอาชีพ 

เพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อวิถีชีวิตที่ดีก็เริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้

พัฒนำอำชีพด้วยวิถีพอเพียง

ชาวบ้านห้วยยางเริม่ต้นเรยีนรู ้ทดลอง เพาะพันธุก์ล้าไม้ เช่น มะกรูด มะนาว แล้วออกไปเร่ขาย

จนกระทั่งตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ขึ้นในปี ๒๕๔๒ มีสมาชิกเริ่มต้น ๒๗ คน ผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายหวล ยางธิสาร  

ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมชาวบ้านและจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้บ้านห้วยยางขึ้น โดยมี 

วิสัยทัศน์กลุ่มคือ “สร้างงาน เพิ่มรายได้ กระจายการเรียนรู้ น�าไปสู่การพัฒนา น�าพาความสามัคคี 

มีชีวิตที่ดี พออยู่พอกิน” 

ปัจจุบัน สมาชิกในกลุ่มมีการเพาะกล้าไม้กว่า ๖๒ ชนิด เช่น ผักหวาน ยางนา มะนาว มะกรูด 

มะละกอ ไม้หอม เป็นต้น มีการเก็บออมจากสมาชิกเดือนละ ๔๐ บาทต่อคน การท�าการตลาด 

แบ่งเป็น พ่อค้ามารับซื้อที่สวน จะขายถุงละ ๒ บาท (ยกเว้นผักหวานจะมีราคา ๕, ๑๐ และ ๑๕ บาท) 

และมีสมาชิกบางรายน�าออกเร่ขายเองหรือออกบูทจัดงานก็จะได้ราคาที่สูงกว่า โดยสมาชิกมีรายได ้

เฉลี่ยต่อปี ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
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นำยทองปำน  พิมพำนิช

ที่อยู่ : เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ต�าบลสว่าง อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน

ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

ชีวิตวังวนในควำมยำกจน

นายทองปาน พิมพานิช เกษตรกรจากบ้านค�าประมง เล่าว่าเดิมมีอาชีพท�านาเป็นหลัก  

เมื่อหมดหน้านาจะรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน มีรายได้เพียงปีละ ๓,๐๐๐ บาท อีกทั้งยังติดหนี้ ธ.ก.ส. 

อีกจ�านวนมาก พยายามคิดหาหนทางอยู่เสมอว่า ท�าอย่างไรจึงจะหายจนและมีชีวิตความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้น จึงได้เขียนคติประจ�าใจว่า “ความจนมีแท้ ๆ เราต้องแก้ด้วยตนเอง” เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให ้

คิดหาทางต่อสู้เร่ือยมา จนกระท่ังในราวปี ๒๕๓๘ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมอดินอาสา  

แล้วจึงน�าความรู้จากการอบรมหมอดินอาสามาปรับปรุงดิน ต่อมาปี ๒๕๔๐ นายทองปาน จึงเริ่ม 

ปรับแนวความคิดโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นที่ตั้ง
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ปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน

จากแนวคิดคติประจ�าใจ นายทองปาน  

ได ้ลงมือแก้ป ัญหาด้วยตนเองโดยไม่ต ้องรอ 

คนอื่นมาช่วย เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตนเองก่อน ลงมือ

ท�าการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�าริ 

พระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ท�านา ๑๔ ไร่ อีก 

๓ ไร่ ปลูกมะม่วง บริเวณบ้านปลูกพืชสวนครัว 

พื้นบ้านทุกอย่างที่กินได้ เช่น มะละกอ ข่า ตะไคร้ 

พริก มะเขือ ของกินของใช้ท่ีจ�าเป็นในการด�ารง

ชีวิต ในบ่อน�้าก็เลี้ยงปลาและกบ บนบกเลี้ยงเป็ดและไก่ รวมทั้งเพาะเห็ด โดยได้น�าแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นเครื่องมือน�าทาง ลดรายจ่ายโดยการท�าปุ๋ยใช้เองจากมูลสัตว์ และเศษซากพืชต่าง ๆ 

จากการด�าเนินวิถีชีวิตสอดคล้องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่นานเกินรอ  

นายทองปาน สามารถเพิ่มพื้นที่ท�าการเกษตรได้ถึง ๕๐ ไร่ แบ่งพื้นที่ท�าเกษตรผสมผสาน ท�านา 

ปลูกข้าว จ�านวน ๒๐ ไร่ ปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ จ�านวน ๒๐ ไร่ ได้แก่ มะม่วงงามเมืองย่า แก้วมังกร 

มะขามเปรี้ยว สับปะรด ฝรั่ง พุทรา และกล้วยหอมทอง เพื่อส่งขายประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้ก่อต้ัง 

กลุ่มปลูกกล้วยหอมทองจังหวัดสกลนครและเพื่อนบ้านจังหวัดใกล้เคียง

ด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน หมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม�่าเสมอ จนผ่านพ้นอุปสรรคมาได ้

ด้วยความ “พอเพียง” ที่ส�าคัญคือสามารถปลดหนี้ และส่งเสียลูก ๆ ท้ัง ๖ คน จนเรียนจบโดย 

มีเคล็ดลับหลักที่ส�าคัญ คือ ไม่ต้องใช้สารเคมีให้ใช้เพียงปุ๋ยเคมีบ�ารุง ด้วยเป็นคนศึกษาหาความรู ้

“ในการท�าการเกษตร” อยู่เสมอจึงคิดค้นหาแนวทางปลดหนี้ให้เกษตรกรโดยมุ่งไปที่การปลูกกล้วย  

ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัว และเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่เกษตรกรจะสร้างเงินได้จริง ๆ ซ่ึงในปัจจุบัน 

นายทองปาน มีรายได้เฉลี่ย ๓-๔ หมื่นบาทต่อเดือน และเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานให้ผู้สนใจ พร้อมท้ัง 

เป็นวิทยากรให้ชุมชน เพื่อน�าความรู้ใหม่ ๆ กลับไปพัฒนาต่อยอดอาชีพตัวเองและสามารถเลี้ยง 

ตัวเองและครอบครัวได้

กิจกรรมในพื้นที่

กิจกรรมในพื้นที่ของนายทองปาน ประกอบด้วย การท�านาจ�านวน ๒๐ ไร่ ส�าหรับไว้บริโภค 

ถ้าเหลือก็ขาย การปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน โดยเฉพาะมะม่วงงามเมืองย่าและกล้วยหอม ซ่ึงสร้าง 

รายได้หลัก การปลูกพืชผักแบบริมรั้ว เลี้ยงปลา ๓,๐๐๐ ตัว เล้ียงเป็ดและไก่ด�าภูพานเพ่ือบริโภค  

และโรงเรือนท�าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง
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หมู่บ้ำนท่ำเรือ

ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑๔ ต�าบลท่าบ่อสงคราม อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างความส�าเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนควำมส�ำเร็จของหมู่บ้ำนท่ำเรือ

เม่ือปี ๒๔๔๕ มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากหมู่บ้านนาซ่อม อ�าเภออ�านาจเจริญ จังหวัด

อุบลราชธานี เนื่องจากพื้นที่ของหมู ่บ้านเดิมคับแคบ จึงมีหัวหน้ากลุ ่มน�าคนเคลื่อนย้ายไปทาง 

ทิศตะวันตกประมาณ ๑ กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เนินสูงกว่า ในช่วงฤดูฝนมีน�้ามากและไหลเช่ือมโยง 

กับแม่น�้าสายต่าง ๆ เช่น น�้าอูน น�้าสงคราม และน�้าโขง จะมีเรือพ่วงขนาดใหญ่บรรทุกสินค้า 

หลากหลายชนิด โดยเฉพาะของป่า มาจอดเทียบฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน เพื่อมา 

แลกเปลี่ยนสินค้ากันทุกปี โดยในราวกลางปี ๒๔๙๓ นายเหลี่ยม บินศรี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  

ได้ประชุมชาวบ้านและมีมติตกลงให้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเดิมว่า “บ้านแต้” เป็น “บ้านท่าเรือ” 

จนถึงปัจจุบัน

บ้านท่าเรือ มีระยะห่างจากอ�าเภอนาหว้า ประมาณ ๘ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  

มีสภาพป่าเป็นไม้เต็งรัง และป่าละเมาะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ประมาณร้อยละ ๒ ของพื้นที ่

ทั้งหมด บางพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูงประมาณ ๑๐-๒๐ เมตร เรียงรายอยู่ตามลุ่มแม่น�้า ทางทิศตะวันตก 

เป็นแหล่งดินเค็ม มีเกลือปนอยู่ประมาณร้อยละ ๕๐ เป็นแหล่งดินเค็มที่สุดของจังหวัดนครพนม
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ควำมพอเพียงของชุมชน

ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ท�านาเป็นอาชีพหลัก และผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองและ 

ทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริม โดยรวมกลุ่มกันผลิตและจ�าหน่ายในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านมีชีวิต

ความเป็นอยู่แบบพอกินพอใช้ มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เก็บกิน ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

นอกจากนั้น ชาวบ้านยังรวมตัวกันบริหารจัดการขยะและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยจัดต้ัง 

เป็นเงินกองทุนของชุมชน 

มีเหตุผล

ชาวบ้านในชมุชนมภีมูปัิญญาท้องถิน่ทีส่บืทอดกนัมาหลายรุน่ ในด้านการผลติเครือ่งดนตรอีสีาน 

ได้แก่ แคน โหวด และการทอผ้าไหม รวมถึงองค์ความรู้ท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น หมอเป่าต่อกระดูก ผู้น�าทาง

ศาสนา หมอดูฤกษ์ยาม หมอสูตรขวัญ ท�าขวัญ ดูแลศาลเจ้าปู่ประจ�าหมู่บ้าน และการท�าเครื่องมือ 

จับสัตว์น�้า ได้แก่ แห ข้อง ไซ และลอบ เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชน 

และรูจ้กัน�ามาปรบัใช้พฒันาให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีการจัดท�าแผนชมุชนเป็นแนวทางการพัฒนา

และจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี สร้างประโยชน์สาธารณะ สร้างสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการต่าง ๆ 

ให้แก่คนในชุมชน

เม่ือคนในชุมชนรู้จักตัวเอง และส่งเสริมการพัฒนาบนฐานวิถีวัฒนธรรมของคนไท-อีสาน  

จึงท�าให้มีฐานที่แข็งแรง ผู้คนไม่อพยพย้ายถ่ินไปท�างานนอกชุมชน เพราะสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ 

ในชุมชนได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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๑. ศักยภำพของตนเอง	 คนในชุมชนมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 ควำมช�ำนำญ	 ประสบกำรณ์	 

มีชื่อเสียง	ควำมมั่นคง	ก้ำวหน้ำ	มีกำรสร้ำงรำยได้	มีกำรออม	มีคุณธรรมและศีลธรรม

๒. ศักยภำพของครอบครัว	 เช่น	 วิถีกำรด�ำรงชีวิต	 ภำวะเศรษฐกิจของครอบครัว	 ควำมเชื่อ	

ทัศนคติ	 ค่ำนิยม	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 คุณภำพชีวิตของคนในครอบครัว	 ฐำนะทำงสังคม	 ฐำนะทำง 

กำรเงิน	ที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน	รำยได้	รำยจ่ำยของครัวเรือน

๓. พัฒนำตนเอง	ให้มีกำรเรียนรู้ต่อเนื่อง	สร้ำงวินัยกับตนเอง	โดยเฉพำะวินัยทำงกำรเงิน

๔. สร้ำงนิสัยที่มีควำมคิดก้ำวหน้ำมุ ่งมั่นในเป้ำหมำยของชีวิต	 หมั่นพิจำรณำควำมคิด	 

ตดัสนิใจแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ	โดยใช้ควำมรูท้ีพิ่จำรณำอย่ำงรอบคอบ	ระมดัระวงั	มคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง	สงัคม	และครอบครวั	ควบคมุจติใจให้ตนเองประพฤตใินส่ิงทีด่งีำม	สร้ำงสรรค์ควำมเจรญิรุง่เรอืง

๕. เสรมิสร้ำงและฟ้ืนฟูควำมรูแ้ละคณุธรรมของตนเองและครอบครวั เช่น	เข้ำรบักำรฝึกอบรม	

ฝึกทักษะในวิชำกำรหรือวิชำชีพ	 หมั่นตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องอย่ำงสม�่ำเสมอ	 มีกำรตั้งกลุ่ม	 

องค์กร	หรือกองทุนต่ำง	ๆ	และมีกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส

มีภูมิคุ้มกัน

ระดับครอบครัว ส่วนใหญ่มีการเก็บออมและท�าบัญชีครัวเรือน ระดับชุมชน มีความสมาน

สามัคคี และเอื้อเฟื้อต่อกัน และมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาวไท-อีสาน เป็นภูมิคุ้มกันสิ่งแรกที่

ช่วยพยุงความเป็นชุมชนไว้ มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ ่มอาชีพและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  

กลุ่มปลูกไผ่ลูกแคนท่าเรือ กลุ่มอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตา และกลุ่มอาสาสมัครเรารักในหลวง เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานการรักษาป่าชุมชน 

กับความเชื่อท้องถิ่น คือ ศาลเจ้าปู่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปู่ตา” โดยปลูกฝังความเชื่อกันมาช้านานว่า

ป่าดอนปู่ตาเป็นป่าศักด์ิสิทธิ์ ผู้ใดบุกรุกหรือเข้าไปตัดไม้ แม้จะเป็นไม้เล็ก ๆ เพื่อใช้ท�าฟืน ผู้นั้นจะมี

อันตราย ท�าให้ชุมชนบ้านท่าเรือสามารถรักษาสภาพของป่าดอนปู่ตามาได้จนถึงปัจจุบัน

ใช้ควำมรู้คู่คุณธรรม

หมู่บ้านท่าเรือ มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนและข้อมูลหมู่บ้าน 

ข้อมูล จปฐ./กชช. ๒ค ข้อมลูอืน่ ๆ  มกีารใช้ประโยชน์จากข้อมูล

หมู่บ้านและแผนชุมชน การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

น�ามาปฏิบัติ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ

ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฏิบัติตามศาสนกิจ งานบุญ

ประเพณี ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน 
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การยกย่องผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมการ ลด ละ เลิก 

อบายมุข โดยมีแหล่งสืบทอดความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่

๑. วัดศรีโพธิ์ชัย	 เป็นวัดแรกท่ีชำวบ้ำนท่ำเรือร่วมแรงร่วมใจสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ 

ของชำวบ้ำนหลังก่อตั้งหมู่บ้ำน	 ปัจจุบันเป็นสถำนที่จัดแสดงขนบธรรมเนียม	 ประเพณีต่ำง	 ๆ	 และ 

เป็นที่ประชุมของชำวบ้ำน	 ภำยในวัดยังเป็นที่ตั้งของศูนย์หัตถกรรมผ้ำไหมบ้ำนท่ำเรือ	 จึงเป็น 

แหล่งถ่ำยทอดภูมิปัญญำวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้สืบสำนต่อไป

๒. หนองเรือ เป็นแหล่งน�้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้ำนท่ำเรือ	 พ้ืนท่ีเก็บกักน�้ำขนำดใหญ ่

ประมำณ	๕๐	 ไร่	 ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชำวบ้ำนให้มีน�้ำใช้ตลอดปี	 แม้แทบทุกครัวเรือนจะยึดอำชีพกำรท�ำ 

เครื่องดนตรีพื้นบ้ำน	 แต่ยังคงวิถีชีวิต	 ท�ำนำ	 ปลูกผัก	 เล้ียงวัว	 ควำย	 แบบชำวชนบทอีสำนทั่วไป	 

หลังเสร็จสิ้นจำกกำรท�ำนำ	 ชำวบ้ำนจะเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวโดยเฉพำะแตงร้ำน	 ที่ทุกครอบครัว 

จะต้องปลูกเพื่อน�ำผลผลิตไปร่วมท�ำบุญ

๓. ห้วยกอก	 เป็นเว้ิงน�้ำผืนใหญ่ประมำณ	๑๐๐	 ไร่	 เป็นแหล่งหำกินที่ชำวบ้ำนจะพำยเรือ 

เกบ็ผกั	ดกันก	ตกปลำ	ท่ำมกลำงบวัแดงทีบ่ำนสะพรัง่	ในห้วยกอกมพืีชน�ำ้ทีช่ำวบ้ำนเรียกว่ำ	“ผักอรีวย”	

คล้ำยสำหร่ำยอยู่ใต้ผิวน�้ำ	บำงครั้งอำจเห็นควำยด�ำน�้ำลงไปกิน

๔. ป่ำชุมชน อยู่ในพื้นท่ีติดกับป่ำดอนปู่ย่ำ	 ชำวบ้ำนใช้ป่ำชุมชนเป็นที่ปลูกไผ่แคนหรือ 

ไผ่เล็กส�ำหรับท�ำแคน	 โหวด	 เพื่อลดกำรซื้อวัตถุดิบจำกนอกพื้นที่	 ซ่ึงต่อไปจะช่วยให้ชำวบ้ำนท่ำเรือ 

มีวัตถุดิบในกำรผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอย่ำงเพียงพอ

๕. กำรท�ำเคร่ืองดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน	 บ้ำนท่ำเรือเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนอีสำน 

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 เม่ือเดินทำงเข้ำเขตบ้ำนท่ำเรือจะได้ยินเสียงแคน	 พิณ	 โหวด	 หรือ 

โปงลำง	 ดังเป็นระยะ	 ๆ	 เพรำะชำวบ้ำนต่ำงปรับแต่งเสียงเทียบเสียงเครื่องดนตรีท่ีผลิตให้ได้มำตรฐำน	

ทั้งน้ี	 หลำยคุ้มในชุมชนบ้ำนท่ำเรือ	 จะมีจุดสำธิตกำรท�ำเครื่องดนตรีพื้นบ้ำนให้ผู ้มำเยือนแวะชม	 

และซื้อเครื่องดนตรีหรือของที่ระลึกกลับบ้ำนได้	

๖. กำรทอผ้ำไหม	 ชำวบ้ำนท่ำเรือจัดตั้งกลุ่มทอผ้ำไหมศิลปำชีพบ้ำนท่ำเรือ	 ในปี	 ๒๕๑๘	 

โดยเป็นศูนย์ศิลปำชีพแห่งแรกของประเทศไทย	 ในโครงกำรมูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ	 ในพระบรม

รำชินูปถัมภ์	 สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 ซ่ึงได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมมำอย่ำงต่อเนื่อง	 

และนอกจำกจะทอผ้ำเพื่อจ�ำหน่ำยแล้ว	สมำชิกของศูนย์ฯ	ยังทอผ้ำไหมส่งเข้ำประกวด	และได้รับรำงวัล

ในระดับต่ำง	ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	
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๒.๓ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคกลำง

นำยจรูญ  จวนเจริญ

ที่อยู ่  : เลขที่  ๘๑/๑ หมู ่ที่  ๑๐ ต�าบลท่าช ้าง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครนายก

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง)

กลุ่มผู้รับน�้าในพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล (อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ)

ชีวิตหนี้

นายจรูญ  จวนเจริญ อายุ ๗๑ ปี จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ เดิมมีอาชีพท�านาเป็นหลัก  

ซึ่งประสบปัญหาทุกปี บางปีน�้าท่วม ผลผลิตเสียหายท�าให้มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอส่งให้ลูก ๆ  

เรียนหนังสือ ต้นทุนในการท�านา ๑ ไร่ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขายข้าวได้ไร่ละ ๒,๔๐๐ บาท ซ่ึงได้ 

ผลก�าไรน้อยมาก ต่อมาในปี ๒๕๓๗ มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการระบบการผลิตการเกษตร ส�านักงาน

เกษตรจังหวัดนครนายก จึงได้พัฒนาปรับเปลี่ยนจากการท�านาเพียงอย่างเดียวมาเป็นการท�าไร่นา 

สวนผสม เพื่อลดความเสี่ยงและให้มีรายได้ตลอดปี
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อบรมเตรียมควำมรู้สู่กำรพัฒนำตนเอง

หลงัจากทีไ่ด้เข้าร่วมอบรมเรยีนรูเ้รือ่งเกษตรทฤษฎใีหม่ 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร กับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด จึงมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยน

จากการท�านาเพยีงอย่างเดยีวหนัมาท�าสวนควบคูไ่ปด้วย โดยได้กูเ้งิน 

ธ.ก.ส. มา ๑๘๐,๐๐๐ บาท ท�าการขุดบ่อน�้า กระจายทั่วบนพื้นที่ ๕ ไร่ของตนเอง เพื่อกักเก็บน�้าตาม 

ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการขุดบ่อกักเก็บน�้าให้จ�านวน ๑ บ่อ โดยปลูก

มะยงชิด และสวนมะปรางแบบยกร่องเพื่อให้สามารถเก็บกักน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและสามารถเลี้ยงปลา

ควบคู่กับการท�าสวนได้ นอกจากนี้ยังปลูกกระท้อนและมังคุด เป็นไม้ผลเสริมอีกด้วย ปลูกพืชผักสวน

ครัว เช่น กะเพรา โหระพา แมงลัก และกล้วย พร้อมทั้งได้ขยายกิ่งพันธุ์มะยงชิดและพันธุ์มะปราง 

เพื่อจ�าหน่วยเป็นรายได้เสริม โดยยังคงท�านาข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน

สู่เกษตรกรตัวอย่ำง 

จนกระท่ังปี ๒๕๔๘ นายจรูญ ได้เป็นเกษตรกร 

ตัวอย่าง และได้คัดเลือกพ้ืนท่ีเกษตรของนายจรูญจัดสร้าง 

เป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่รับน�้าเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสานเพ่ือให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้แก่ส่วนรวม ในการท�าการเกษตรผสมผสาน นายจรูญ 

ได้ให้ค�าปรึกษาแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไปท่ีเข้ามารับค�า

ปรึกษาด้วยความเต็มใจท่ีจะถ่ายทอดประสบการณ์ จากการ 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เมื่อว่างเว้นจากการท�างาน ก็จะค้นคว้าทดลองริเริ่มท�าสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

เพื่อท�าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง  

มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม เช่น การน�า 

หอยเชอรีม่าท�าเป็นน�า้หมกัร่วมกับสารเร่ง พด.๑ จนได้รับรางวลัเกยีรติบตัรแห่งภมูปัิญญาเกษตรกรไทย

กิจกรรมในพื้นที่

บนพื้นดินจ�านวน ๑๐ ไร่ ของนายจรูญ ได้ท�าการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม่  

ท�ากิจกรรมในพื้นที่ประกอบด้วย พื้นท่ีอยู่อาศัย พื้นที่ท�าสวนมะยงชิด และมะปรางหวาน จ�านวน  

๑สำร พด. คือ กลุ ่มจุ ลินทรีย ์แห ้งที่พัฒนำโดยกรมที่ดิน เพื่อใช ้ในทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะกำรท�ำปุ ๋ยหมัก 

หรือน�้ำหมักชีวภำพ มีตั้งแต่สำรเร่ง พด. ๑-๑๒ ซึ่งมีประสิทธิภำพกำรท�ำงำนต่ำงกันออกไป
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๔๐๐ ต้น มีผลผลิตประมาณ ๔ ตันต่อปี ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว มีบ่อน�้ากระจายอยู่ทั่วไป 

บนพื้นที่ ส�าหรับใช้น�้าและเลี้ยงปลารอบ ๆ บริเวณ ขอบบ่อปลูกพืชผักสวนครัว และพื้นที่ส�าหรับเพาะ

กิ่งพันธุ์มะยงชิด และมะปรางหวาน จ�านวน ๓,๐๐๐ ต้น เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้เสริม

วันนี้ นายจรูญ เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิต มีความ 

ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพของตนเอง ดังที่นายจรูญกล่าวไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรท�ำให้

ตนเองมีรำยได้หมุนเวียนตลอดปี เป็นพอเพียง คือ มีเพียงพอ อำชีพเกษตรกรรมเป็นอำชีพที่ยั่งยืน 

กว่ำอุตสำหกรรม”

นำยยวง  เขียวนิล

ที่อยู่ : เลขที่ ๙๑/๑ หมู่ ๗ บ้านราษฏร์นิยมคลองลากค้อน 

ต�าบลราษฎร์นิยม อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เกษตรกรทฤษฎีใหม่

 

  

 ก่อนเป็นเกษตรกร

นายยวง เคยท�างานเป็นข้าราชการในส�านักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เป็นระยะ 

เวลาร่วม ๑๐ ปี จากนั้นจึงตัดสินใจลาออกมาท�าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ 

และมีหนี้สินจนต้องเลิกท�าธุรกิจ ในปี ๒๕๓๑ จึงได้ตัดสินใจท�าการเกษตรบนท่ีดินมรดกของภรรยา  

เริ่มต้นด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาและเป็ด มีรายได้พออยู่พอกิน

เกษตรทฤษฎีใหม่ฟื้นชีวิต

ปี ๒๕๓๗ หลังจากผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ นายยวงตั้งใจแน่วแน่ที่จะท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่  

จึงเดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี และ 

ศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวดัเพชรบรุ ีเมือ่ได้ความรูก้ลบัมาจงึเริม่

ลงมือท�าการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ตนเอง เมื่อพบปัญหา นายยวงใช้ความเพียรพยายามแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ โดยขอค�าปรึกษาจากสถานีพัฒนาท่ีดินก�าแพงแสน ส�านักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตนเองเรื่อยมา 

จนกระทั่งปี ๒๕๓๘ เกิดน�้าท่วมใหญ่พื้นที่การเกษตรทั้งหมดเสียหาย เมื่อน�้าลด บ่อน�้าที่ 

นายยวงได้ขุดไว้ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่กลับมีปลาเข้ามาอยู่มากมาย นายยวงจึงพ้นวิกฤตอุทกภัย 
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ได้ด้วยรายได้จากการขายปลา จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างแรงศรัทธาต่อแนวพระราชด�าริเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ จึงมีเป้าหมายท่ีจะท�าให้แปลงเกษตรของตนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสวนป่าชุมชน  

ทีส่ามารถเป็นตวัอย่างถ่ายทอดความส�าเร็จตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่

ประกอบอำชีพด้วยควำมพอประมำณ

นายยวง ใช้หลักการพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพทั้งแรงงานและการลงทุนด้วยความพอ

ประมาณ สร้างรายได้โดยไม่เร่งผลผลิต มีการจดบัญชีครัวเรือนเพื่อเตือนตนเองให้รู้จักใช้จ่ายอย่าง 

มีสติและใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัว ไม่ฟุ ้งเฟ้อ และมีความสุขตามอัตภาพ ใช้ความมีเหตุผล 

ในการบริหารจัดการพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดการน�้าและพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

บริหารแรงงานโดยใช้หลักพึ่งตนเอง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๗ ส่วน และปฏิบัติงานในพื้นที่แต่ละส่วน

อย่างมีระบบตามวันของสัปดาห์ ไม่ลงทุนปลูกพืชตามกระแสแต่เน้นการปลูกพืชหลากหลายชนิด  

ให้มีผลผลิตทุกฤดูกาล ขายผลผลิตได้ทั้งปีและมีรายได้ต่อเนื่อง สร้างภูมิคุ้มกันที่ด ี โดยให้ความส�าคัญ 

ในการท�าเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อให้ได้ผลผลิตทุกฤดูกาล ทั้งที่ให้ผลผลิตใน 

ระยะสั้นและระยะยาว แม้ราคาพืชชนิดใดตกต�่า ก็ยังมีผลผลิตจากพืชอื่นทดแทน แบ่งรายได้เป็นค่า 

ใช้จ่ายเพื่อลงทุน บริโภค และการออม อย่างเป็นสัดส่วน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขใด ๆ ทั้งส้ิน  

รวมทั้งใฝ่หาความรูใ้นการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการด�าเนินงาน 

องค์ความรู้ท่ีโดดเด่น คือ การ

ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุกใน 

บ่อพลาสตกิ การเลีย้งกบแบบคอนโดและ

แบบแห้ง มีการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ 

โดยเป็นครูท้องถิ่น สอนวิชาภูมิศาสตร ์

สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนราษฎร์นิยม เป็น

วทิยากรบรรยายนอกสถานที ่และเข้าร่วม

โครงการต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อร ่วม 

ขับเคลื่อนชุมชนให ้มีความเข ้มแข็ง  

ยึดคุณธรรมในการด�าเนินชีวิตคือการ 

เดินทางสายกลาง ด�าเนินชีวิตโดยไม่ประมาท ไม่เร่งผลผลิตจนผิดธรรมชาติ ไม่ตกเป็นทาสกระแส 

กระตุ้นของสังคม ใช้หลักธรรมแห่งความส�าเร็จ คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  

หมายถึง การท�าด้วยความขยัน ความใส่ใจ การไตร่ตรอง ประหยัด และพึ่งตนเอง 
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ปัจจัยของควำมส�ำเร็จกำรประยุกต์ใช้หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

นายยวงท�าการเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบนพื้นที่ ๔๔ ไร่ โดยจัดสรรเป็นพื้นที่นา ๑๘ ไร่ แปลง

ไม้ผล พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร จ�านวน ๑๕ ไร่ บ้านพักอาศัย โรงเรือนและโรงเลี้ยงสัตว์ จ�านวน ๔ 

ไร่ ส่วนพื้นที่เหลือ ๗ ไร่ ขุดเป็นบ่อน�้า จ�านวน ๕ บ่อ จุน�้าได้ ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถท�าให้

มีน�้าอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี  

รายได้หลักมาจากการท�านา ๒ ครั้งต่อปี และไม้ผล เช่น ขนุน มะปราง มะม่วง มะพร้าว กล้วย

หอม กล้วยไข่ ฯลฯ รวมถึงพืชผักสวนครัว เช่น มะนาว มะเขือเปราะ กะเพรา โดยทั้งหมดเป็นการท�า

เกษตรอินทรีย์และปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม ่คือ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสานเกื้อกูล

กัน เน้นการบริโภคในครัวเรือนก่อนจ�าหน่าย มีการจัดการระบบต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองอย่างลงตัว  

ไม่ผูกขาดรายรับกับการท�านาเพียงอย่างเดียว โดยวางแผนสร้างรายได้หมุนเวียนจากพืชผัก  

ผลไม้อื่น ๆ ตลอดทั้งปี ท�าการเกษตรอย่างอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และค�านึงถึงสมดุล 

ของระบบนิเวศวิทยาท้ังในและนอกแปลงเกษตรตนเอง สร้างแหล่งอนุรักษ์ปลาในคลองหน้าบ้าน  

และมุ่งเน้นการเกษตรแบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

นายยวงยังให้ความส�าคัญกับการท�าบัญชีครัวเรือน เพราะเป็นบัญชีที่ช้ีให้เห็นถึงรายรับ 

รายจ่าย และเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุล ไม่ขาดทุน โดยแบ่งเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของสมาชิก 

ในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ หากไม่น�ามาจดบันทึกจะท�าให้จ�าไม่ได้ว่าใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้าง  

ดงันัน้ การท�าบญัชคีรวัเรอืนจะช่วยให้ทราบว่ารายจ่ายทีเ่กดิขึน้มคีวามสมเหตสุมผลและสมดลุกบัรายรบั

หรือไม่ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้จ่ายครั้งต่อไป

นำยชั้น  โสภำ

ที่อยู่ : เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๗ ต�าบลพระยาทด  อ�าเภอเสาไห้ 

จังหวัดสระบุรี

เกษตรกรตัวอย่างด้านการท�านา

กลุ่มผู้ใช้น�้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

นายชัน้  โสภา อาย ุ๖๔ ปี จบการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย มพีืน้เพเดมิอยูบ้่านป่าคา ต�าบล

ห้วยบง อ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสระบรุ ีเมือ่จบการศกึษาได้ออกมาช่วยบดิามารดาประกอบอาชพี

เกษตรกรรม ภายหลังแต่งงานมีครอบครัว ได้ย้ายมาท�าการเกษตรในพื้นที่อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

ได้แก่การปลูกข้าวและปลูกผักหลังนา มีพื้นที่ ๖๐ ไร่ นอกจากนั้นได้รับซื้อพืชผักจากเกษตรกรในพื้นที่

อ�าเภอเสาไห้เพือ่ส่งไปขายยงัตลาดไท กรงุเทพมหานคร ก่อนมโีครงการสบูน�า้แก่งคอย-บ้านหมอ ซึง่เป็น
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โครงการที่ช่วยน�าน�้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังพ้ืนที่เกษตรกร ก็จะเน้นการปลูกข้าวในฤดูฝน 

ตามด้วยการปลูกพืชผัก โดยใช้น�้าจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งในบางปีประสบปัญหาความแห้งแล้ง ท�าให้ได้

ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ยังคงประกอบอาชีพด้วยความอดทนมาโดยตลอด

พระรำชทำนน�้ำ เปลี่ยนชีวิต

จนกระทัง่เมือ่ปี ๒๕๔๘  ได้มกีารสร้างระบบชลประทานจากโครงการสูบน�า้แก่งคอย-บ้านหมอ 

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเข่ือนป่าสักชลสิทธิ์ ด้วยการได้รับจัดสรรน�้าจากโครงการ ท�าให้การท�า 

อาชีพเกษตรกรรมของนายชั้น ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว หรือพืชผักสามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี จากเดิม

ที่ต้องพ่ึงพาแหล่งน�้าจากธรรมชาติ บางปีประสบปัญหาน�้าขาดแคลนพืชผลเสียหายท�าให้ขาดรายได้  

เมื่อมีระบบชลประทานจากโครงการสูบน�้าแก่งคอย-บ้านหมอ ท�าให้มีแหล่งน�้าต้นทุนที่อุดมสมบูรณ์

สามารถท�านาได้ปีละ ๒ ครั้ง และปลูกแตงกวา มะระ เป็นรายได้เสริม ผลผลิตสมบูรณ์ทุกฤดู  

ท�าให้มีรายได้พอเล้ียงครอบครัว ไม่ขาดแคลน แต่ละปีจะมีรายได้จากการท�านาไม่ต�่ากว่าปีละ  

๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากปีไหนข้าวราคาดีหรือมีระบบการจ�าน�าข ้าวจะมีรายได ้เกือบถึง  

๔๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี 

มีควำมสุขได้ เพรำะพระมหำกรุณำธิคุณ

นายช้ันได้เปลี่ยนรูปแบบจากการปลูกข้าวในฤดูฝน มาเป็นปลูกข้าวนาปรังปีละ ๒ ครั้งแทน  

นับแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมา รวมถึงปรับวิธีการท�านาโดยการน�าสารอินทรีย์มาใช้ควบคู่กับสารเคมี 

ในนาข้าว เพื่อลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมแนะน�าเพ่ือนเกษตรกรให้หันมาใช้สารอินทรีย์กันมากข้ึน 

เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิตและมีความปลอดภัยกับตัวเองมากกว่าการใช้สารเคมี ทั้งยังเป็นศูนย์เรียน

รู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต�าบลพระยาทด อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารอินทรีย์แก่เกษตรกรผู้สนใจ
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๒.๔ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคตะวันออก 

นำยบุญเยี่ยม  ยะอะนันตร์

ที่อยู่ : เลขที่ ๖๕ หมู่ ๙ ต�าบลบ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เกษตรกรที่ยำกจน

นายบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์ พื้นเพเป็นคนต�าบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา เติบโตมา 

ในครอบครัวเกษตรกรท่ียากจน ท�าให้เรียนหนังสือได้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ก็ต้องออกมาช่วย 

พ่อแม่ท�านาและรับจ้างท่ัวไป จนปี ๒๕๓๗ จึงตัดสินใจเสี่ยงโชคไปท�างานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

มีรายได้ดีพอสมควร แต่ท�างานได้เพียง ๒ ปี สุขภาพไม่เอื้ออ�านวยจึงเดินทางกลับมาประเทศไทย 

เพื่อพักรักษาตัว เม่ือหายดีแล้วได้มายึดอาชีพเดิมคือ ท�านาบนพ้ืนท่ีประมาณ ๒๙ ไร่ ได้ผลผลิต 

เพียงแค่ ๑๒ เกวียนต่อปี รายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๔๘,๐๐๐ บาท เพราะในระหว่างท�านา ประสบปัญหา

น�้าท่วม น�้าหลากในฤดูฝน จนนาข้าวเสียหายเกือบทุกปี ส่วนในฤดูแล้งไม่มีน�้าส�าหรับท�าการเกษตร 

ต้องท�างานรับจ้างเพิ่มเติม
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เมื่อมองย้อนอดีตไปเมื่อสมัยที่นายบุญเยี่ยมท�างานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เห็นว่า 

ขนาดบ้านเขาแห้งแล้งเพียงใดยังปลูกพืชอื่นได้ กลางทะเลทรายก็ยังท�าการเกษตรได้ แล้วประเทศไทย

บ้านเราอุดมสมบูรณ์กว่ามากมาย ท�าไมกับปัญหาแค่นี้จะแก้ไม่ได้ นายบุญเยี่ยมจึงตัดสินใจกู้เงิน  

ธ.ก.ส. เพื่อขุดดินยกร่องกันน�้าท่วม และเก็บน�้าไว้ใช้หน้าแล้ง แต่ด้วยปัญหาดินขาดความสมบูรณ ์

ท�าให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร

 พระรำชทำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ แหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร

ปี ๒๕๔๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิได้ด�าเนนิงานขยายผลในพืน้ทีต่�าบลบ้านซ่อง 

นายบุญเยี่ยมจึงได้รับการสนับสนุนสระน�้าพร้อมทั้งได้รับการ 

ฝึกอบรมด้านการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและการปลูก

หญ้าแฝก ช่วยให้สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น นายบุญเยี่ยมจึงหันมาพัฒนาการเกษตร

แบบทฤษฎีใหม่ทันที ซึ่งสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง เลี้ยงปาก 

เลีย้งท้องครอบครวัให้สขุสบายตามวถิเีศรษฐกจิพอเพียงมาจนถึง

ทุกวันนี้ 

 สู่ควำมส�ำเร็จด้วยทฤษฎีใหม่

ปัจจุบันพื้นที่ ๒๙ ไร่ ประกอบด้วย (๑) พื้นที่ปลูกข้าว ๑๕ ไร ่ซึ่งท�านาในช่วงฤดูฝน และใน

บางปีหากน�้ามากพอสามารถผันน�้า ไปท�านาปรัง เมื่อเก็บเก่ียวข้าวแล้วจะไถกลบตอซัง เพ่ือเตรียม 

พื้นที่ไว้ส�าหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง แตงไทย ฟักทอง และข้าวโพด และหากปีใดน�้าในบ่อส�ารองมีมาก  

จะน�าพืชผักสวนครัวปลูกในนาเพิ่มเติมจากพืชฤดูแล้ง (๒) บ่อปลาและบ่อเก็บกักน�้า ใช้ในฤดูแล้ง 

ส�าหรับผันน�้าไปปลูกแตงไทยและข้าวโพด เม่ือบ่อแห้งขอดจะวิดบ่อจับปลาที่เลี้ยงไว้ไปจ�าหน่าย 

อีกทางหนึ่ง (๓) ใช้พ้ืนที่ดอนน�้าไม่ขังในฤดูฝนปลูกพืชผักอายุสั้น เช่น พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว  

และผักสวนครัวอีกหลายชนิด โดยอาศัยน�้าฝนตามธรรมชาติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และ 

ย่างเข้าสูฤ่ดแูล้ง ทีด่อนจะถูกปล่อย

ให้ว่างเปล่าและได้รับการพักฟื้น 

และ (๔) ปลูกไม้ผล และต้นไผ่ตง

ส�าหรับผลิตหน ่อไม ้ ไว ้ตามริม 

สระน�้าและกระจายทั่วพื้นที่
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นำยฉลวย  จันทแสง

ทีอ่ยู ่: เลขที ่๑๘/๒ หมู ่๗ ต�าบลร�าพนั อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรุี

ศนูย์เรยีนรู้ตามแนวพระราชด�าร ิด้านผลิตผลไม้ปลอดภยัสารพษิ

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

 

  

 ท�ำนำท�ำสวนเลี้ยงครอบครัว แต่ยังยำกจน

นายฉลวย จันทแสง ในอดีตยึดอาชีพท�านา 

และท�าสวนในการเลี้ยงครอบครัว แต่เนื่องจากพื้นที่ 

ไม่เหมาะสมกับการท�านา ท�าให้ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการ

ลงทุน จึงเปลี่ยนจากท�านามาท�าสวนผลไม้และปลูก

ยางพาราแทน ปี ๒๕๒๕ เกิดปัญหายางพาราตกต�่า 

ประกอบกับช่วงนั้นทุเรียนราคาดี จึงโค่นยางพารา  

๑๕ ไร่ มาปลูกทุเรียนทั้งหมด ผ่านไป ๑๐ ปี ดินในพื้นที่

เริ่มเสื่อมสภาพ เกิดโรคในทุเรียนต้องพึ่งพาสารเคมีมากขึ้น ต้นทุนก็สูงตาม แต่ผลผลิตลดน้อยลง  

และเริ่มประสบปัญหาพืชพรรณไม้ทรุดโทรม ภาระหนี้สินเริ่มเกิดขึ้นตามมา อีกทั้งสุขภาพแย่ลง 

ไปอีกด้วย ซึ่งนั่นเองเป็นเหตุผลให้นายฉลวยเริ่มสนใจการท�าเกษตรอินทรีย์

 เรียนรู้ทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์

ต่อมาในปี ๒๕๔๔ เป็นการประจวบเหมาะทีน่ายฉลวยได้เข้าร่วมรบัฟังงานเสวนาของศนูย์ศกึษา 

การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเรื่อง “เกษตรยั่งยืน...พลิกฟื้นวิถีไทย” ซึ่งให้

ข้อคิดและแง่มุมหลากหลาย จากนั้นจึงเข้าไปฝึกอบรมต่อที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดจันทบุร ี

ช่วยให้ได้รับรู้และเข้าใจในเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

หลังจากนั้นนายฉลวย ได้เริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้ามาให ้

ค�าแนะน�าและถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้สวนผลไม้ลดการใช้สารเคมีลง มีการท�าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน�้าหมักเพื่อใช้เอง สามารถลดค่า 

ใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก นายฉลวย ยังได้ปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนมาปลูกผลไม้แบบผสมผสาน 

เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีราคาผลไม้บางชนิดตกต�่า
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 ลดต้นทุนเพิ่มรำยได้ ท�ำเกษตรอย่ำงพอเพียง

ผลจากการท�าการเกษตรตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ๑๐ ปี ส่งผลให้ 

ต้นทุนลดลงกว่าร้อยละ ๕๐ และสุขภาพแข็งแรงข้ึน ส่วนคุณภาพรสชาติของผลไม้น้ันรับประกันได้ 

จากรางวัลชนะเลิศทุเรียนโลกหลายสมัย ได้รับการยกย่องให้เป็นสวนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัด

จันทบุรี สามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี

ปัจจุบันพื้นที่ ๑๕ ไร่ได้พัฒนาเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน ซ่ึงปลูกไม้ผลหลายชนิด  

มีการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์และน�้าหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิต 

และใช้สารอินทรีย ์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบนฯ  

มีผู้สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในสวนปลูกไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน  

มังคุด ลองกอง และเงาะ มีการจัดสรรพื้นท่ีเพื่อปลูกพริกไทย ผลิตน�้าหมักชีวภาพจากการเร่ง พด.  

ชนิดต่าง ๆ เช่น พด.๒ พด.๖  และ พด.๗ เพื่อใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ โดยเกษตรกรในพื้นที่รอบ ๆ  

ได้รวมกลุ่มผลิตและใช้สารอินทรีย์ในชื่อ “กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองห้อง” มีสมาชิกจ�านวน ๔๘ คน  

มีการบริหารจัดการกลุ่มการรวมหุ้นของสมาชิก เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงจัดสร้าง 

บ้านพัก ในรูปแบบของโฮมสเตย์ จ�านวน ๔ หลัง ส�าหรับผู้สนใจมาศึกษาความรู้ในศูนย์ ที่ต้องการพัก

ค้างคืนราคาหลังละ ๒,๐๐๐ บาทต่อคืน พร้อมอาหารเช้าและผลไม้จากสวนอีกด้วย

ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส

ที่อยู่ : เลขที่ ๒๔๔  ถนนสุขุมวิท ต�าบลทางเกวียน อ�าเภอแกลง 

จังหวัดระยอง

รางวลัรองชนะเลศิโล่เกียรตยิศ นายกรฐัมนตรี 

การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที ่ ๑ 

ประเภทธุรกิจขนาดย่อม

ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร ิ

ก่อนท�ำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส สถานีบริการน�้ามันบนพ้ืนท่ี ๑๒ ไร่ เป็นธุรกิจ 

เล็ก ๆ ของครอบครัวที่เริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ด�าเนินการก่อตั้งโดยนายสมศักดิ์ และ 

นางปราณี หิริโอตัปปะ โดยในช่วงแรกด�าเนินธุรกิจบริการน�้ามันเชื้อเพลิงและเปลี่ยนถ่าย 

น�้ามันเครื่อง จนผ่านมา ๑๐ ปี จึงได้ส่งต่อกิจการมาสู่รุ่นลูกคือ นายกรทัศน์  คุณาวุฒิ บุตรเขย  

และนางสาวมารยาท หิริโอตัปปะ บุตรสาวเป็นผู้ดูแลกิจการถึงปัจจุบัน
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ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมศักด์ิแกลง เซอร์วิส ด�าเนินกิจการขายน�้ามันเพียงอย่างเดียวมาจนถึง 

ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากคู ่แข่งทางการค้าที่มากขึ้น  

จึงฉุกคิดว่าคงไม่สามารถขายแต่น�้ามันเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไปอีกแล้ว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง 

และเปรียบเสมือนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาสถานีบริการน�า้มันให้มีธุรกิจพร้อมบริการ

ทั้งรถและคนโดยสาร เปรียบเสมือนการปลูกพืชหลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงตามแนวเกษตร 

ทฤษฎีใหม่ เม่ือตดัสนิใจได้ดงันัน้จงึปรบักลยทุธ์การด�าเนนิธุรกจิอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการ 

ของลูกค้า และศึกษาข้อมูลในการขยายธุรกิจมาโดยตลอด โดยเร่ิมจากการเปิดร้านกาแฟสด  

พร้อมปรับปรุงห้องน�้าใหม่ เปิดร้านขายข้าวแกงและร้านขายสินค้าโอทอป เพื่อให้เกิดการบริการ 

ท่ีครบวงจร อีกทั้งยังค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบ�าบัดน�้าเสียจากการบริการต่าง ๆ  

ภายในสถานีบริการน�้ามัน จนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้ด้านการอนุรักษ์และบ�าบัดน�้าเสียให้แก่ผู ้ที่ 

สนใจจากภายในและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 ประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสร้ำงควำมยั่งยืนให้ธุรกิจ

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของห้างหุ้นส่วนจ�ากัด สมศักด์ิแกลง  

เซอร์วิส คือ มีความพอประมาณ ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานีบริการน�้ามันและขยายกิจการ 

ตามความเหมาะสมและศักยภาพที่มีแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เร่ิมกิจการร้านกาแฟบ้านตากาแฟ  

ในปี ๒๕๔๔ ต่อมาเปิดร้านขายข้าวแกงคุณยาย และร้านขายสินค้าโอทอปบ้านตาพานิช ใช้ทุนส่วนตัว 

ในการลงทุนด�าเนินกิจการเป็นหลัก ความมีเหตุผล มีการวางแผนการขยายการลงทุนกิจการร้านค้า  

เพื่อด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักคือ สถานีบริการน�้ามัน โดยพิจารณาจากความต้องการ 

ของลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และมีการส่งเสริมสินค้าในท้องถิ่น 

โดยเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชนในท้องถ่ิน การมีภูมิคุ ้มกันที่ดี เน้นความซื่อสัตย์ในการ 

ให้บริการ และเน้นคุณภาพของสินค้า มีการบริหารจัดการร้านค้าในสถานีบริการน�้ามันและให้บริการ 

ที่หลากหลายส�าหรับลูกค้า 
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ในส่วนของความรู้ มีการแสวงหาความรู ้ด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตาม 

ความต้องการของลูกค้า และเรียนรู้การใช้ธรรมชาติเป็นแนวทางในการบ�าบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นจาก 

กิจการ เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม และมีคุณธรรมในการจ้างคนในชุมชนเป็นพนักงาน มีสวัสดิการ  

และส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับ 

ชุมชน โดยมีบ่อบ�าบัดน�้าเสียจากการอุปโภคบริโภคในสถานีบริการ พร้อมทั้งพัฒนาสถานีบริการน�้ามัน

ให้สะอาด สวยงาม เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้เดินทาง จนได้รับรางวัลสถานีบริการทองค�า 

ดีเด่นระดับภาค สถานีบริการมาตรฐาน ประเภทส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน และรางวัล

รองชนะเลิศสุดยอดส้วมสาธารณะ

 ผลส�ำเร็จคือ ควำมสุขของลูกค้ำและผู้ขำย

การบริหารภายในองค์กรท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ ่งหวังให้ลูกค้า 

ได้รับบริการท่ีดี มีความสุข ด้วยเคล็ดลับ “องค์กรต้องสร้างความสุขให้พนักงานก่อน” ด้วยหลัก  

“ความสุข ๘ ประการ” หรือ Happy Workplace น�าไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อพนักงานได้รับการดูแลอย่างดี มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส รักในงาน จะสามารถส่ง 

ความสุขไปยังลูกค้าได้ไม่รู้จบ และจะชักชวนคนที่รู้จักเข้ามาท�างานเพ่ิมเสมอเมื่อมีต�าแหน่งว่าง และ 

เมื่อลูกค้ามีความสุขจะบอกกันปากต่อปาก ท�าให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น พร้อมทั้งคืนก�าไร 

ให้กับลูกค้าและสังคม สร้างความสุขให้กับพนักงาน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  

ยังให้ความส�าคัญกับการจ้างผู้สูงอายุภายในชุมชน ซึ่งสามารถกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้กับ 

ผู้สูงอายุอีกด้วย

 One Stop Service บริกำรลูกค้ำครบวงจร

เมื่อประสบความส�าเร็จจากการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยหลักความสุขแล้ว ยังม ี
แนวคิดการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  เพื่อบริการลูกค้าของสถานีบริการ 
น�า้มนัได้ครบวงจรและลดความเสีย่งจากราคาน�า้มนัและเศรษฐกจิ ที่ผกผัน ซ่ึงการบริการต่าง ๆ ภายใน
สถานีน�้ามันประกอบด้วย 

ห้องน�้าสะอาด มีการปรับปรุงห้องน�้าให้สะอาดถูกสุขลักษณะ สามารถสร้างความพึงพอใจ 
ให้กบัผูใ้ช้บรกิารได้ โดยในปี ๒๕๔๖ ได้ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องน�้าตามมาตรฐานของกรมอนามัย 
๑๖ ข้อ และจัดให้มีแม่บ้านคอยท�าความสะอาดและบริการลูกค้าตลอดเวลา จนเป็นสถานีบริการ 

น�้ามันที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสะอาดของห้องน�้า ท�าให้มีลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้นเป็นเท่าตัว

บ้านตากาแฟ เกิดขึ้นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ เป็นแนวทางที่สามารถท�าให้กิจการ 

มีความมั่นคงได้ โดยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการท�าร้านกาแฟสดและพัฒนาปรับปรุงสูตรกาแฟด้วย 
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ตนเอง จนกระทั่ง ปี ๒๕๔๕ จึงเปิดร้าน “บ้านตากาแฟ” ขึ้น และในระยะเวลาไม่นาน กาแฟสูตร 

เฉพาะของร้านในช่ือ บ้านตา ก็เป็นท่ีนิยมของลูกค้าทั้งผู้ที่มาใช้บริการเติมน�้ามันและลูกค้าคอกาแฟ 

ที่เข้ามาอุดหนุนโดยเฉพาะ

ข้าวแกงคุณยาย เปิดบริการข้ึนเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่ต้องการแวะพักรถ รวมถึงคนใน 

ชุมชนใกล้เคียง พร้อมท้ังให้ความส�าคัญในการจัดสรรเมนูต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าให้ดีที่สุด

บ้านตาพานชิ จากการรบัฟังความคดิเหน็ของผูใ้ช้บรกิารเพือ่น�ามาพัฒนาปรบัปรงุกจิการ จงึได้ 

เปิดร้าน “บ้านตาพานิช” เพื่อจ�าหน่ายสินค้าโอทอป สนับสนุนสินค้าของชุมชน กระจายรายได้ให้กับ

คนในชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารจัดการให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จอีกด้วย

 รักษำสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสุขอย่ำงยั่งยืน

นอกจากการพัฒนาปรับปรุงกิจการจนประสบความส�าเร็จแล้ว บริษัทยังตระหนักถึง 

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ เพราะการบริการห้องน�้า ร้านกาแฟ และร้านอาหาร  

ก่อให้เกิดน�้าเสียทิ้งลงสู่ล�าคลองตามธรรมชาติ ดังนั้น จึงมีการบริหารจัดการโดยสร้างระบบบ่อบ�าบัด 

น�้าเสียตามแบบโครงการแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีถังดักไขมัน พร้อมกับผลิต 

น�้าจุลินทรีย์ ด้วยเศษผักผลไม้จากร้านข้าวแกง ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ย่อยสลายน�้าเสียและคราบไขมัน และ 

อีกส่วนหนึ่งน�ามาบรรจุขวดจ�าหน่ายภายในร้านโอทอปบ้านตาพานิช ท�าให้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม 

ศึกษาดูงานโครงการรักสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบัน สถานีบริการน�้ามันสมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เป็นสถานีบริการน�้ามันที่มีมาตรฐานสูง  

และมีธุรกจิบรกิารครบวงจร ส่งเสรมิการท่องเท่ียว เป็นศนูย์กระจายสนิค้าของชุมชน ประสบความส�าเรจ็

จากการประกอบธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป รับฟังความต้องการของลูกค้า และได้สร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้แก่ธุรกิจ ด้วยการใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งด�าเนินธุรกิจอย่างรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกล่าว 

ได้ว่า เป็นการท�าธุรกิจเล็ก ๆ ของครอบครัวที่ต้องการแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้าง มิได้เป็นธุรกิจ 

ที่ด�าเนินการแบบปกติทั่วไป จนกลายเป็นจุดพักรถที่คนพูดถึงปากต่อปากว่า “กาแฟหอมกลมกล่อม” 

“ห้องน�้าสะอาด” และ “อาหารอร่อย”
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กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ ในครัวเรือน

ที่อยู ่ : เลขท่ี ๕๖/๑ หมู ่ ๘ ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า  

จังหวัดเพชรบุรี

รางวลัรองชนะเลศิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี การประกวดผลงาน 

ตาม ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ครัง้ที ่๒ ประเภทธรุกิจขนาดย่อม

 หำอำชีพเสริมกิจกรรมยำมว่ำงหลังเลิกงำนของสตรี

จุดเริ่มต้นของกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เนื่องจากสตรีในชุมชนของสหกรณ์

การเกษตรหุบกะพง ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทาง 

ด้านการเกษตร และมีเวลาว่างหลังจากการเลิกงาน จึงได้รวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มข้ึนเพ่ือท�าผลิตภัณฑ์ 

ของใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งของจ�าเป็นที่ทุกครัวเรือนต้องใช้ ได้แก่ แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร 

น�้ายาล้างจาน และน�้ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นอาชีพเสริม 

๒.๕ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคตะวันตก
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เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ในปี ๒๕๔๗ ได้จัดตั้งกลุ ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ในพื้นที่ โครงการตาม 

พระราชประสงค์หุบกะพง โดยได้รบัค�าแนะน�าจากสหกรณ์การเกษตรหบุกะพง จ�ากดั การก่อต้ังครัง้แรก

มีสมาชิกจ�านวน ๓๐ คน ถือหุ้นร่วมกัน มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ และช่วยกันผลิตสินค้าให้กลุ่ม 

น�าไปใช้ โดยทดลองท�า แต่ยังไม่ได้ผลเป็นท่ีพอใจ จึงได้ติดต่อหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการ 

ท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกรุงเทพฯ มาสอนวิธีท�า เพื่อเรียนรู้หลักการและวิธีท�า หลังจากนั้นได้ 

ทดลองท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ประมาณ ๑ ปี จึงได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจ จนกระทั่งในปี ๒๕๔๙  

จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้ขยายตลาดจ�าหน่ายสู่ภายนอก

 ประยุกต์ ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรผลิตสินค้ำและ 

บริหำรงำน 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 

ด้ำนควำมพอประมำณ  กลุ่มมีการน�าวัตถุดิบที่ปลูกเองในพื้นที่มาแปรรูป เช่น ดอกอัญชัน ผลมะกรูด 

ขมิ้นชัน และมีการจ้างแรงงานจากชุมชนและสมาชิกในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรพื้นที่อีก

ทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดและพอเหลือ

จ�าหน่ายให้แก่ชมุชนในหมู่บ้าน โดยด�าเนนิการผลติแบบค่อยเป็นค่อยไป หกัรายได้ไว้ร้อยละ ๑๐ เพือ่เป็น

เงนิออม พร้อมกบัจดัท�าเวบ็ไซต์เพิม่ช่องทางการขาย และกรณสีนิค้าช�ารดุเสยีหายสามารถแลกเปลีย่นได้ 

ด้ำนควำมมีเหตุผล เน้นนโยบายคุณภาพทั้งการผลิตและการให้บริการ มีตราสินค้าของตนเอง

ที่ชัดเจน พร้อมกับคิดค้นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

โดยคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพภายในท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับคน 

ในชุมชน นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกระทรวง

สาธารณสุข มีการวางแผนการผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อ จึงไม่ท�าให้สินค้าผลิตเกินความต้องการ 

ของตลาด และเป็นการวางแผนเพื่อไม่ให้เงินค้างอยู่กับสินค้าที่ยังขายไม่ได้

กำรมีภูมิคุ้มกันท่ีด ี เน้นการพ่ึงตนเอง ผลิตสินค้าเพื่อใช้เองในครัวเรือน ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

การผลิต การจ�าหน่ายให้บริการ โดยมีการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน กระจายความเสี่ยงโดยมี

ผลิตภัณฑ์หลากหลายมีบุคลากรเหมาะสมกับงาน มีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมคนดีคนเก่งในการ

ท�างาน รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ และน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ  มีการด�าเนินการวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานและ

การบริการพร้อมทั้งขยายฐานลูกค้า 

ควำมรู้ โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความนิยมของตลาดท่ีสอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่  
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และความสามารถในการผลิต หลังจากน้ันจะมีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและน�ามา 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน ประธานกลุ่มมีวิสัยทัศน์ 

ชัดเจนในการผลิตและการขาย มีความรอบรู้ รอบคอบในการจัดการการผลิต รวมทั้งพัฒนาธุรกิจแบบ

ค่อยเป็นค่อยไปให้ยัง่ยนื พร้อมกบัมกีารจดัการวัตถุดบิท้องถิน่เพือ่ลดค่าใช้จ่าย โดยการรบัซือ้จากสมาชกิ  

เพือ่ลดต้นทนุการผลิต มกีารตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ ตลอดจนการพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์

คณุธรรม ด�าเนนิธรุกิจด้วยความอดทน มุง่มัน่ ขยนัหมัน่เพียรอย่างต่อเนือ่ง เน้นนโยบายคณุภาพ 
ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า มีการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได ้
สู่ชุมชน เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการจัดสวัสดิการให้แก่ 
สมาชิก พร้อมส่งเสริมการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงาน 
ของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม เป็นการบริหารงานในลักษณะของสหกรณ์  มีการก�าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในการด�าเนินกิจกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากร 
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือในชุมชนเป็นหลัก โดยมีการวางแผนในการท�าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และประสาน 
แผนกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขอสนบัสนนุวทิยากร และสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิกจิกรรม  
ทั้งน้ี ยังให้ความส�าคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมอย่าง 
สร้างสรรค์โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังม ี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิก เช่น สมาชิกร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ก�าหนดกิจกรรมในการ 
ด�าเนินกิจกรรมของกลุ ่ม มีการพัฒนาความรู ้ของสมาชิกโดยการจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติม 
ความรู้แก่สมาชิก รวมถึงให้ความส�าคัญกับการติดตามผลการด�าเนินงานและทบทวนปรับปรุงแผนงาน 
เพื่อปรับเปล่ียนแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังยังมีการเตรียม 
สืบทอดกิจการในอนาคต โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลานของสมาชิกกลุ่มด้วย

 ผลส�ำเร็จจำกกำรประยุกต์ ใช้ปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ช่วยให้การด�าเนินกิจการของกลุ่มประสบผลส�าเร็จในด้านต่าง ๆ 

ได้แก่

ด้านการบริหารธุรกิจ ท�าให้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

ให ้ตรงกับความต ้องการของตลาดและลูกค ้า ควบคู ่ กับการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 

ท่ีดีของสินค้า  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่น ๆ บริหารจัดการทุนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทุน 

ที่มาจากการรวมหุ้น และทุนที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น โดยค�านึงถึงประโยชน์
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ของกลุ่มเป็นหลัก มีแนวคิดในการจัดระบบวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ 

เกื้อกูลตามทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีแนวคิดในการจัดระบบ

สวัสดิการที่ดีกับสมาชิก เช่น ให้สมาชิกกลุ่มกู้เงินทุนของกลุ่มในยามฉุกเฉินได้ภายในเวลา ๓ เดือน  

โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่ต้องไม่เกินวงเงินของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่

ด้านทรัพยากรและการเงิน เน้นการน�าทรัพยากรที่มีอยู ่ในชุมชนมาใช้ให้แผนงานบรรล ุ

ผลส�าเรจ็ทัง้ทรพัยากรมนษุย์ วตัถดุบิ และภูมปัิญญาท้องถิน่ ทีม่าของเงนิทนุและทรพัยากรมคีวามชดัเจน

มีการลงบัญชีเงินลงทุนของกลุ่ม รวมถึงแจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้ง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

และมีประสิทธิภาพ และมีการจัดสรรผลก�าไรและปันผลให้แก่สมาชิกกลุ่ม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม  

และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ท�าให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินทุนส�ารองส�าหรับประกอบการได้ต่อเนื่อง

ด้านบัญชี  มีการจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกครั้ง มีการสื่อสารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 

การเงินและแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมกลุ่มทุกครั้ง ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญช ี

โดยน�ามาทบทวนปรับปรุงการใช้จ่ายเงิน และตัดส่วนของรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นออก

ด้านการจัดสรรข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอด 

องค์ความรู้ให้กับบุคคลภายนอก โดยเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพในจังหวัด

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม รักษา และมีความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม โดยสมาชิก 

ปลูกพืชสมุนไพรเองและไม่ใช้สารเคมี ท�าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ความส�าเร็จในการรวมกลุ่มสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนและเกิดแหล่งเรียนรู ้เ ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน  

สามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน ทั้งนิสิต นักศึกษา  

และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
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นำยจรูญ  นวลพลอย

ที่อยู่ : เลขที่ ๗๙ หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง ต�าบลห้วยทรายเหนือ  

อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

อำชีพก่อนร่วมโครงกำร เกษตรกรล้มลุกคลุกคลำน

นายจรูญ  นวลพลอย เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เริ่มต้นชีวิตหลังแต่งงานด้วยเงินทุน ๗,๐๐๐ บาท 

ท�าอาชีพไร่อ้อยในพื้นที่ ๑๐ ไร่ เมื่ออ้อยราคาไม่ดีจึงเปลี่ยนมาปลูกสับปะรด ฝ้าย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ในรูปแบบของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว พึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร  

ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด ช่วงว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับจ้างทั่วไป 

 สมัครร่วมโครงกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตทำงกำรเกษตร

ต่อมาได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและการผลิต
ทางการเกษตร และได้ปรับรูปแบบการเกษตรมาเป็นไร่นาสวนผสม  
และมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และน�าความรู้ท่ีได้มาจัดระบบการปลูกพืช
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในรูปแบบฟาร์ม

นายจรูญ เริ่มเรียนรู้จากการปลูกพืชโตเร็ว เช่น กล้วย ข้าวโพด 
พืชผักสวนครัว ให้เหมาะกับฤดูกาล เหลือกินก็ได้ขาย ปลูกพืชไม้ผลผสมผสาน ปลูกข้าวไว้ส�าหรับ 
บริโภค ระยะเวลา ๓ ปีผ่านไปเริ่มเห็นผล จึงขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ตามก�าลัง หมั่นเรียนรู้พัฒนาการ
ท�าเกษตรผสมผสานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดองค์ความรู้ประยุกต์การเพาะปลูกกล้วยน�้าว้าให้ได้  
๑๒ หวีใน ๑ เครือ (ปรกติสูงสุดได้ ๑๐ หวี) และท�าเป็นคู่มือแนะน�าผู้เข้ามาเรียนรู้ ปัจจุบันนายจรูญ  
มีรายได้ที่ม่ันคงหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีความเป็นอยู ่ท่ีสมบูรณ์ สามารถเก็บเงินซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน  
สร้างความสุขและความมั่นคงให้กับครอบครัว

 กิจกรรมในพื้นที่ เน้นบริโภคเหลือขำย มุ่งสู่ควำมพอเพียง

การท�าเกษตรแบบผสมผสานของนายจรูญนั้น ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ในการด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เพ่ือลดรายจ่ายอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีทั้ง 

พืชไร่ ผลไม้ พืชผักสวนครัว นาข้าว และได้น�าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต 

เช่น การท�าปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน�้าชีวภาพไว้ใช้เองในแปลงเกษตร ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ไว้ดังนี้
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พื้นท่ีจ�านวน ๒๕ ไร่ ท�าไร่อ้อย ซึ่งเป็นรายได้ประจ�าปี เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลา 

ในการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน จึงเปรียบเสมือนเงินโบนัสประจ�าปี

พื้นที่จ�านวน ๓ ไร่ ท�านาปลูกข้าว ซึ่งประกอบด้วยนาข้าวขาวชัยนาท ๒ เพ่ือใช้บริโภคใน 

ครัวเรือน นาข้าวไรซ์เบอรี่ ส่วนพื้นที่คันนาใช้ปลูกพืชผักสวนครัว เข่น คะน้า กวางตุ้ง ตะไคร้ สับเปลี่ยน

หมุนเวียนกัน แต่ส่วนใหญ่น�ามาบริโภค เหลือจากบริโภคจึงน�าไปขาย

พื้นที่จ�านวน ๒๐ ไร ่ท�าเกษตรผสมผสานเป็นที่อยู่อาศัย สระน�้า รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว 

ปลาดุก และปลูกพืชผักไม้ผล ได้แก่ มะม่วง กล้วย มะนาว กระท้อน ไผ่หวาน มะละกอ มะพร้าว ขนุน 

ไม้ใช้สอย ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน

 พื้นที่จ�านวน ๒ ไร ่ปลูกไม้สน เพื่อตัดขายและส�าหรับใช้ประโยชน์

นำยส�ำรอง  แตงพลับ

ที่อยู่ : เลขที่ ๖๙/๑ หมู่ ๔ ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา อ�าเภอชะอ�า จังหวัด

เพชรบุรี

ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิด้านเกษตรทฤษฎใีหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 

 ลงทุนท�ำกำรเกษตรจนหนี้ท่วม

นายส�ารอง  แตงพลบั เกดิเมือ่ปี ๒๔๘๘ เดมิเป็นคนต�าบลดอนยาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุี 

ประกอบอาชีพท�านา และตาลโตนด ได้ย้ายตามครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองเขื่อน เมื่อปี  

๒๕๐๑ ยึดอาชีพท�านา ท�าไร่มัน และปลูกข้าวโพดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสภาพดินที่เสื่อมโทรม 

ผลผลิตจึงได้ไม่มาก ภายหลังมีโรงงานสับปะรดมาตั้ง นายส�ารองจึงเปลี่ยนมาท�าไร่สับปะรด โดยกู้เงิน 

ธ.ก.ส. จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท มาลงทุนในพื้นที่ของตนเอง ๓๓ ไร่ แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร  

ด้วยความอยากรวยแบบก้าวกระโดด จึงตัดสินใจครั้งส�าคัญอีกครั้ง โดยการกู้เงินก้อนโตเพื่อเช่าที ่

เพิ่มเติมโดยลงทุนปลูกอ้อยร่วม ๑๐๐ ไร่ สุดท้ายผลผลิตไม่ดี ต้นทุนสูงแต่ราคาอ้อยตก ท�าให้ติดหนี ้

จากการลงทุนถึงเกือบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ปรับควำมคิดเปลี่ยนแนวทำงกำรท�ำเกษตรกรรม

กระทั่งปี ๒๕๓๘ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้ท�าเกษตรแบบผสมผสาน  

นายส�ารอง จึงเริ่มมีความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการท�าเกษตรแบบผสมผสานแทน หลังจากที่ผิดหวัง 

จากการท�าเกษตรเชิงเดี่ยวมาครั้งแล้วครั้งเล่า
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หลังจากที่นายส�ารอง รวมกลุ่มเข้าอบรมกับกรมวิชาการเกษตร ได้เร่ิมปลูกกล้าไม้ผลท่ีได ้

รับแจกมา ปี ๒๕๔๐ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

เชิญชวนให้เข้าร่วมการอบรมเรื่องการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อผ่านการอบรม 

จึงมีความเข้าใจในการท�าการเกษตรมากขึ้น และน�าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี 

หลังจากปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าการเกษตร ได้เรียนรู้เพิ่มเติมในงานด้านต่าง ๆ มากข้ึน  

และได้รับค�าแนะน�าจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาและปรับปรุงดิน  

ตลอดจนการจัดหาแหล่งส�ารองน�้าเพิ่มเติม การท�าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เป็นต้น และได้น�ามาปฏิบัติ 

ในพื้นที่ของตน อีกท้ังได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันเสมอมา

จากการท�าไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่ ท�าให้นายส�ารอง มีรายได้จากผลผลิต 

ที่หลากหลาย เฉลี่ยปีละกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามล�าดับจากเดิมที่เคย 

มีหนี้ก็ค่อย ๆ หมดไป ที่เหลือเก็บออมไว้ ประสบความส�าเร็จในอาชีพเกษตรกรรมได้รับรางวัล 

มากมาย ตั้งแต่ระดับอ�าเภอ จนถึงระดับประเทศ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ�า ท�าให ้

เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพื่อนบ้านให้การยอมรับและมาขอค�าปรึกษา

 กิจกรรมในพื้นที่

ปัจจุบัน พื้นที่ท�ากินจ�านวน ๓๓ ไร่ของนายส�ารอง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน 

และเกษตรกรผู ้สนใจทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการท�าเกษตรผสมผสานได้เป็นอย่างดี  

เน่ืองจากมีการจัดสรรพื้นที่เป็นสัดส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ท�าการเกษตร สระน�้า โดยมีกิจกรรม 

ในพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่จ�ำนวน ๑๘ ไร่ ปลูกกล้วยน�้าว้าแทนการท�านาที่เคยท�าอยู่เดิม เพื่อลดปริมาณการใช้น�้า 

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

พื้นที่จ�ำนวน ๕ ไร ่ ใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหลากหลาย เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและ 

จ�าหน่าย เช่น หมู มีการเลี้ยงหมูแม่พันธุ ์ส�าหรับขยายพันธุ ์เอง และขายลูกหมู นอกจากนี้ยังมี  

วัว ไก่ไข่ เป็ด ห่าน และไก่เขียวห้วยทราย ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี มูลสัตว์น�ามาท�าเป็นปุ๋ย 

ให้กับพืชและใช้ผลิตแก๊สหุงต้มในครัวเรือน

พื้นท่ีจ�ำนวน ๓ ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวส�าหรับบริโภคและจ�าหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่  

คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี ชะอม พริก บวบ ฟักทอง ซึ่งปลูกหมุนเวียนกันไปตามอายุการเก็บเกี่ยว 

ของพืชแต่ละชนิด

พื้นที่จ�ำนวน ๔ ไร่ ใช้ปลูกมะม่วง และส�าหรับพ้ืนท่ีว่างในส่วนต่าง ๆ ปลูกแซมด้วยไม้ผล 

และไม้ใช้สอยอื่น ๆ ได้แก่ มะพร้าว ไผ่ ขนุน กระท้อน เป็นต้น

พื้นที่จ�ำนวน ๓ ไร่ ขุดบ่อน�้า จ�านวน ๒ บ่อ ส�าหรับกักเก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ได้เลี้ยงปลากิน

พืชไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจ�าหน่าย อีกทั้งยังแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน
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๒.๖ ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จภำคใต้

นำงอัมพร  สวัสดิ์สุข

ที่อยู่ : เลขที่ ๓๙ หมู่ ๔ ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกษตรกรตัวอย่าง ด้านการท�าสวนส้มโอทับทิมสยาม

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 

 พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร

นางอัมพร สวัสดิ์สุข มีอาชีพเกษตรกร ภายหลังการแต่งงานมีครอบครัวเมื่อปี ๒๕๓๙   

เก็บเงินซ้ือท่ีดินเพื่อท�าการเกษตร ที่หมู่ ๑๕ ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง และเล็งเห็นว่าพ้ืนท่ี 

ของหมู่บ้านแสงวิมาน ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงสามารถปลูกส้มโอได้ผลดี จึงตัดสินใจปรับสภาพ 

พื้นท่ีประมาณ ๔๐ ไร่ของตนเองให้เป็นร่องสวนเพ่ือปลูกส้มโอ โดยครั้งแรกปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี  

เมื่อให้ผลผลิตปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้ขยายพื้นที่และริเริ่มปลูกส้มโอพันธุ์ “ทับทิมสยาม” เมื่อปี ๒๕๔๔ 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส้มโอเงินล้านของนางอัมพร
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ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ไม่ใช่ส้มโอด้ังเดิมในพื้นที่ปากพนัง แต่เป็นพันธุ์ใหม่ที่เกิดข้ึนที่หมู่บ้าน

แสงวิมาน โดยนายสมหวัง มัสแหละ ได้น�ากิ่งพันธุ์ส้มโอสีชมพู ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองอ�าเภอยะรัง  

จังหวดัปัตตาน ีมาทดลองปลกูและมกีารปรบัปรงุพนัธุ ์ดูแลรักษาจนได้คณุภาพ สร้างชือ่จนมคี�ากล่าวว่า 

“รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ สีของเนื้อแดงทับทิม ผิวผลนิ่มดังก�ามะหยี่”

 ปัจจัยควำมส�ำเร็จส้มโอทับทิมสยำม

การทีส้่มโอทบัทมิสยามสามารถปลูกได้ผลดี โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ของนางอัมพร เพราะดินท่ีปลูกได้รับผลดีจากประตู

ระบายน�า้อุทกวิภาชประสทิธ ิในโครงการพฒันาลุม่น�า้ปากพนงั

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สามารถควบคุมน�้าเค็มไม่ให้รุก 

เข้ามาในพื้นที่เพาะปลูก มีน�้าท�าการเกษตรได้อย่างพอเพียง  

และบรรเทาการเกิดอุทกภัยน�้าท่วมขัง ประกอบกับคุณสมบัติของดินในพื้นที่ และความเอาใจใส่ 

มุ่งมั่นสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้และพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตส้มโอ และการประยุกต์ใช ้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมาของนางอัมพร จึงท�าให้ประสบผลส�าเร็จจนถึงทุกวันนี้

 สร้ำงมำตรฐำนสินค้ำสู่ควำมไว้ ใจของผู้บริโภค

นอกจากมุ ่ ง พัฒนาคุณภาพผลผลิตแล ้ว  

นางอัมพร ยังสร้างโอกาสเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้า  

จนได้รับการรับรองแหล่งผลิต (GAP) ตามโครงการ 

ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช ได้ใช้

สัญลักษณ์ Q การเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอด 

หนึ่งต�าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทยท่ีได้รับการคัดสรร 

เป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว (OTOP ๕ ดาว) และ 

ขอขึน้ทะเบียนจนสามารถจดลิขสิทธิ ์ส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์, 

GI (Geographical Indication) นาม “ส้มโอทับทิม

สยามปากพนัง” ส่งผลผลิตเข้าประกวดระดับประเทศ

และได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

พื้นที่ ๕๒ ไร่ ของนางอัมพร มีส้มโอทับทิมสยาม ๒๖ ไร่ และส้มโอพันธุ์ทองดี ซึ่งปลูกไว้ก่อน

แล้ว ๒๖ ไร่ ผลจากการท�าตลาดท่ีมุ่งเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ และซ่ือสัตย์ต่อผู้บริโภค ท�าให้ผลผลิต 

ในสวนเป็นที่ต้องการของผู ้ซื้อและสามารถก�าหนดราคาเองได้ รายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิต 

เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ปัจจุบันผลผลิตสวนของนางอัมพร สร้างรายได้อย่างมหาศาลปีละประมาณ  

๑๑ ล้านบาท
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นำยสะแปอิง ยีดิง

ที่อยู่: เลขที่ ๑๑๘/๒ หมู่ ๑๑ บ้านคีรี ต�าบลสะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง

จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ด้านการเกษตรผสมผสาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 อดีตครูมุ่งมั่นสืบสำนแนวพระรำชด�ำริ

นายสะแปอิง ยีดิง อดีตครูผู้มุ่งมั่นที่จะสืบสาน

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการด�าเนินชีวิต

อย่างพอเพียงด้วยการท�าการเกษตรแบบผสมผสาน 

ปัจจุบันมีอายุ  ๖๔ ปี รับราชการครูตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ซึ่ง

ระหว่างทีรั่บราชการแม้จะมรีายได้จากอาชพีคร ูจ�านวน 

๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาทต่อปี แต่ด้วยใจรักในการท�า 

การเกษตร จึงประกอบอาชีพเสริมด้วยการท�าสวนแบบผสมผสานในพื้นที่ของตัวเอง โดยได้เข้ามาเรียน

รู้และศึกษาแนวทางการท�าเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ หลังจากเกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด ในปี ๒๕๕๕ ได้หันมาท�างานในแปลงเกษตร

ของตนเองอย่างเต็มตัว

 ศึกษำลงมือท�ำเกษตรผสมผสำนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 สู่ควำมมั่นคงในชีวิต

หลังจากมีเวลาในการศึกษาและลงมือท�าอย่างเต็มที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จนกระทั่งเกิดองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการดินเปร้ียวจัด  

เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกสละ และการใช้แมลงเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรสละ  

ด้วยความมุ่งมั่นจนประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต ท�าให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู ้

ตามแนวพระราชด�าริ ด้านเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ปี ๒๕๕๒ และเป็นวิทยากรโครงการศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป

จากการด�าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย สมถะ ไม่ฟุ ่มเฟือย ไม่ฟุ ้งเฟ้อ จึงท�าให้ไม่ขัดสนเงินทอง 

และไม่มีหน้ีสิน มีแหล่งอาหารท่ีมั่นคงจากผลผลิตในสวนของตนเองเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือน 
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และแบ่งปันญาติพี่น้องในพื้นที่ ส่วนที่เหลือก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซ้ือถึงบ้าน ซึ่งสร้างรายได้ให้กับ 

ครอบครัวได้อย่างมั่นคง 

 กิจกรรมในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ

กิจกรรมภายในพ้ืนที่ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ 

ตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน ๑๖ ไร่ โดยแบ่งพื้นที ่

ออกเป็นดังนี้

๑. บ้ำนที่อยู่อำศัย และพื้นที่ว่ำงรอบ ๆ 

บริเวณบ้ำน เป็นพื้นท่ีปลูกไม้ผลผสมผสำนกับกำร 

เล้ียงสัตว์และเพำะเห็ด	 จ�ำนวน	 ๒	 ไร่	 ไม้ผลที่ปลูก

ได้แก่	 ลองกอง	 จ�ำปำดะไร้เม็ด	 ขนุน	 เงำะโรงเรียน	 

สละ	 และระก�ำหวำน	 โดยปลูกสละเป็นพืชหลัก	 และมีระก�ำหวำนเป็นพืชแซม	 เพำะเห็ด	 ๑	 โรง	 

เพ่ือเก็บผลผลิตมำบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันเพื่อนบ้ำน	 ส่วนก้อนเชื้อเห็ดที่หลังจำกเก็บ 

ผลผลิตแล้ว	 น�ำไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่อไป	 ส่วนกำรเล้ียงสัตว์	 ได้แก่	 ไก่	 แพะ	 แกะ	 โค	 ส�ำหรับเป็น 

อำหำรและมูลสัตว์ต่ำง	 ๆ	 น�ำไปเป็นปุ๋ยส�ำหรับใส่ไม้ผลในสวน	 ซ่ึงเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน 

ได้เป็นอย่ำงดี

๒. กำรเลี้ยงปลำ	 จ�ำนวน	๒	 ไร่	 มีทั้งกำรเลี้ยงในบ่อดินและในกระชัง	 ได้แก่	 ปลำนิลจิตรลดำ	

ปลำตะเพียน	 และปลำหมอ	 นอกจำกนี้	 ได้มีกำรท�ำปุ๋ยหมักโดยใช้เศษพืชต่ำง	 ๆ	 กองไว้ในบ่อเพ่ือ 

ให้เกิดแพลงตอน	เพื่อเป็นอำหำรธรรมชำติให้กับปลำในบ่อด้วย

๓. กำรปลูกป่ำและไม้ผลผสมผสำน จ�ำนวน	๒.๕	ไร่	นำยสะแปอิง	มีควำมสนใจในกำรปลูกป่ำ	

และมีแนวคิดที่จะท�ำเพื่อเป็นแบบอย่ำงแก่เกษตรกรรำยอื่น	 ๆ	 จึงเริ่มทดลองปลูกป่ำ	 เช่น	 สยำแดง	 

กันเกรำ	 ตะเคียนทรำย	 กฤษณำ	 ฯลฯ	 ในพื้นท่ีเดียวกันกับไม้ผล	 ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่ำนี้มีกำรเจริญเติบโต 

ที่สมบูรณ์ท�ำให้เกิดสภำพสวนเกษตรแบบผสมผสำนสนับสนุนเกื้อกูลกัน	 กลำยเป็นระบบนิเวศ 

ที่มีควำมหลำกหลำยของพรรณไม้และสิ่งมีชีวิตอื่น	ๆ	อำศัยอยู่ร่วมกัน

๔. กำรปลูกปำล์มน�้ำมัน ปลูกยำงพำรำ ปลูกอ้อยแซมปำล์ม จ�ำนวน	๙.๕	ไร่	ซึ่งศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำพิกุลทองฯ	 ได้ให้กำรสนับสนุนกำรขุดยกร่องพร้อมท้ังให้ควำมรู้ด้ำนกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน	 

กำรท�ำปุ ๋ยหมัก	 กำรปลูกพืชปุ ๋ยสด	 เพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดินก่อนเพำะปลูกพืชและปลูกอ้อยแซม 

ระหว่ำงต้นปำล์ม	เพื่อเพิ่มรำยได้และเป็นกำรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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นำงบุญเรือง  ทองจ�ำรัส

ที่อยู่ : เลขที่ ๑๘๕ หมู่ ๕ ต�าบลดอนตรอ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจร

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  

 ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่ำง

นางบุญเรือง  ทองจ�ารัส มีอาชีพท�านามาตั้งแต่สมัย

พ่อแม่ในพื้นที่ ๓๔ ไร่ ซึ่งเดิมปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง เพราะ

อยู่ไกลจากแหล่งน�้าต้องอาศัยเพียงน�้าฝนตามฤดูกาล ผลผลิต 

ท่ีได้จึงน้อย บางปีประสบปัญหานาล่มท�าให้ขาดทุนมีหนี้สิน  

อีกทั้งต้องใช้ต้นทุนสูงในการท�านาจากค่าปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง รวมถึงค่าจ้างขนส่งข้าว เนื่องจาก 

ไม่มีถนนเข้าไปถึงพื้นท่ีท�านาของตน นางบุญเรืองจึงต้องเช่าพื้นที่เพิ่มอีก ๓๐ ไร่ เพื่อให้มีรายได ้

เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว จนกระทั่งมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ท�าให้นางบุญเรือน เริ่มมีความหวังที่จะมีน�้าเพิ่มขึ้นในการท�านา

 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนังควำมหวังในกำรสร้ำงชีวิตใหม่

ปี ๒๕๔๘ เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่

ลุม่น�า้ปากพนงัฯ เริม่ด�าเนนิการมาถึงพืน้ทีน่า

ของนางบุญเรือน การท�านาปีละ ๒ ครั้ง  

จงึเป็นจรงิได้ พรอ้มกบัถนนหนทางทีส่ะดวก

สบายขึ้นมาก อีกท้ังการช่วยเหลือ การให้

ความรู ้และค�าแนะน�าจากหน่วยงานท่ีได้

ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใฝ่รู้สู้กับ

ความยากจนและต้องการปลดเปล้ืองหนี้สิน 

ประกอบกบัความขยนั มุง่มัน่และมีจติอาสา จงึมกัเป็นผู้ริเร่ิม ร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเข้ามาส่งเสริมให้การ

ช่วยเหลืออยู่ตลอด โดยยึดมั่นในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นประจักษ์

แก่คนในชุมชนว่า การท�านาสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ 



142

จึงได้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์แล้วน�ามาปฏิบัติจริง ท�าบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อจะ 

ได้รู ้ต ้นทุนการท�างานและประเมินสถานภาพของตัวเอง การคิดทบทวนแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด  

พัฒนาอย่างเป็นระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่ีส�าคัญคือการด�าเนินกิจการผลิตข้าวแบบครบวงจร  

เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมในพื้นที่กำรท�ำนำด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

ด้วยความมุ่งมัน่ตัง้ใจอย่างแท้จรงิของนางบญุเรอืน การท�านาด้วยระบบเกษตรอนิทรย์ีจงึพฒันา

ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังฯ ซ่ึงปัจจุบันผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร  

ตั้งแต่การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า การผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง การก�าจัดหอยเชอรรี่ด้วยการเลี้ยงเป็ด 

ไล่ทุ ่ง การท�าฮอร์โมนจากไข่หอยเชอรี่ รวมถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตเองในกลุ ่ม  

เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ได้สูงท่ีสุด ซ่ึงช่วยสร้างความมั่นคง พออยู ่พอกิน 

ในอาชีพชาวนาได้ อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบการผลิตและระบบธุรกิจของกลุ่มด้วย

ปัจจุบันนำงบุญเรือนลดพ้ืนที่กำรท�ำนำลงโดยท�ำเฉพำะที่นำตัวเอง	 ๓๔	 ไร่	 เพื่อลดต้นทุน 

และท�ำตำมก�ำลังตัวเอง	 ซึ่งปัจจุบันใช้ต้นทุน	 ๒,๓๕๐	บำทต่อไร่	 ได้ผลผลิตเฉล่ีย	 ๖๕๐	 กิโลกรัมต่อไร่	 

และปลูกข้ำวหลำยชนิดเพื่อแปรรูปขำยเอง	ได้แก่

	 ๑.		 ข้ำวหอมนิล	จ�ำนวน	๑๐	ไร่	แปรรูปเป็นข้ำวกล้อง

	 ๒.		 ข้ำวสังข์หยด	จ�ำนวน	๕	ไร่	แปรรูปเป็นข้ำวกล้อง

	 ๓.		 ข้ำวหอมปทุม	จ�ำนวน	๕	ไร่	แปรรูปเป็นข้ำวสำร

	 ๔.		 กำรปลูกผัก	เลี้ยงเป็ด	เพื่อบริโภคในครัวเรือน
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จำกควำมส�ำเรจ็ของต้นแบบกำรด�ำเนินชวีติ สูแ่รงบนัดำลใจแก่ประชำชน

จากผลส�าเร็จของเกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

โดยผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง ๖ แห่ง ช่วยให้สามารถฝ่าฟันปัญหา 

และอุปสรรค ทั้งจากปัญหาส่วนตัว และความไม่สมบูรณ์ของฐานทรัพยากรในการท�าการเกษตร  

โดยใช้ความเพียรพยายาม ความรอบคอบ และความรู้เป็นหลักในการด�าเนินชีวิต จนสามารถ 

เป็นต้นแบบให้เกษตรกรน�าองค์ความรู้และแนวทางไปปฏิบัติตามให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

และความถนดัของตนเองได้ ขณะทีอ่งค์กรธรุกจิ เกษตรกร และกลุม่อาชพีต่าง ๆ  สามารถน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อท�าให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างความสุข

ให้กับตนเอง พนักงาน ลูกค้า ชุมชน รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้น น�าไปสู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืนต่อไป 

ประสบการณ์ของตัวอย่างความส�าเร็จ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ 

เกษตรกร นักธุรกิจ และประชาชนที่สนใจน�าความรู ้ ความรอบคอบ บนความพอเพียง มาใช้ 

ในการประกอบอาชีพและการด�าเนินชีวิตเพื่อความสุขของตนเองและคนรอบข้างได้ต่อไปในอนาคต

นบัเป็นพระมหากรณุาธิคณุอันล้นพ้นแก่พสกนกิรชาวไทย ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร   

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชด�าริและโครงการพฒันาต่าง ๆ  

ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ บังเกิดความสมบูรณ์มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง
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“...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น

ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบการหลายอย่าง.

อย่างแรก ต้องมีคนดี คือมีปัญญา มีความรับผิดชอบ

มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นผู้ปฏิบัติ.

อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดี เป็นเครื่องใช้ประกอบการ.

อย่างที่สาม ต้องมีการวางแผนที่ดี ให้พอเหมาะพอควรกับฐานะ

เศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยู่

โดยคำานึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค ์

ของประเทศและประชาชน เป็นหลักปฏิบัติ.  ...”

พระบรมรำโชวำท 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ณ อำคำรจักรพันธ์เพ็ญศิริ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๓๙
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๓ สืบสำน 

“แนวพระรำชด�ำริกำรพัฒนำ” 

น�ำไทยสู่ควำมยั่งยืน
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ตลอด	๗๐	ปีแห่งรชัสมยัของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	พระองค์ได้ทรงประกอบพระรำชกรณยีกิจนำนัปกำร	ก่อเกดิเป็นโครงกำรในพระรำชด�ำร	ิ

๔,๗๔๑	โครงกำร	โดยมีที่มำจำกกำรที่ทรงเห็นควำมเดือดร้อนของพสกนิกร	น�ำไปสู่แนวพระรำชด�ำริใน

กำรแก้ปัญหำให้เหมำะสมไปตำมพื้นที่	 เพื่อควำมอยู่ดีกินดีของประชำชนทั่วทุกภูมิภำค	 ตลอดจนได้

พระรำชทำนพระบรมรำโชวำท	พระรำชด�ำรัส	และพระรำชด�ำริในโอกำสต่ำง	ๆ 	รวมถึงหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชำชนชำวไทยน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต	 พัฒนำและแก้ไขปัญหำ 

ในระดับต่ำง	ๆ	ที่น�ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	

องค์ควำมรู้ที่เกิดจำกแนวพระรำชด�ำริต่ำง	 ๆ	 ดังกล่ำวนี้	 ได้ขจัดหรือบรรเทำควำมเดือดร้อน	 

และยกระดบัคณุภำพชวีติและควำมเป็นอยูข่องประชำชนชำวไทยให้ดีขึน้	จนเป็นทีป่ระจักษ์แก่ชำวไทย

และชำวโลก	 รวมถึงกำรครองแผ่นดินอย่ำงพ่อปกครองลูกที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม	 ได้ช่วยน�ำควำมสุข	 

ควำมเจริญสู่สังคมและประเทศชำติอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน

ส่วนที่ ๓ 

สืบสำน “แนวพระรำชด�ำริกำรพัฒนำ” 

น�ำไทยสู่ควำมยั่งยืน
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๑. “ครองแผ่นดินโดยธรรม” พระรำชปณิธำน   

 กำรครองแผ่นดิน ของพระรำชำผู้ทรงธรรม

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม คือถ้อยคำาที่พระองค์ทรงให้ ไว้ 

ช่างแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย ได้ภาคภูมิใจเสมอมา

ถ้ามีใครถามทำาไมคนไทย ถึงรักพระองค์อย่างนี ้

แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งนำ้าตา

ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้ 

เพราะท่านทำาเพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา 

หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินด ี

ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ 

ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม 

ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศลำ้า 

สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรม ด้วยนำ้าพระทัยที่เมตตา…

(เพลง	พระรำชำผู้ทรงธรรม	ค�ำร้อง/	ท�ำนอง	:	กมลศักดิ์		สุนทำนนท์	ปิติ		ลิ้มเจริญ

เรียบเรียง	:	วีรภัทร์		อึ้งอัมพร			ขับร้อง	:	ธงไชย		แม็คอินไตย)
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เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหำชนชำวสยำม

เมื่อวันที่	 ๕	 พฤษภำคม	๒๔๙๓	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงเข้ำสู่พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกตำมแบบอย่ำงโบรำณรำชประเพณี	ตั้งแต่

พระรำชพธิกีำรรบัน�ำ้ศกัดิส์ทิธิจ์ำกรำชบัณฑิตและพรำหมณ์ทีพ่ระท่ีนัง่อฐัทศิ	และพระรำชพธิทีีพ่รำหมณ์ 

ได้ทลูเกล้ำฯ	ถวำยเครือ่งเบญจรำชกกธุภณัฑ์	ตลอดจนเครือ่งรำชปูโภคและพระแสงอษัฎำวธุ	ณ	พระทีน่ัง่

ไพศำลทักษิณ	ในพระบรมมหำรำชวัง

ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงหลั่งทักษิโณทก	ตั้งพระรำชสัตยำธิษฐำนจะทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ

ปกครองอำณำจกัรไทยโดยทศพธิรำชธรรม	ขณะประทับเหนือพระท่ีน่ังภทัรบฐิ	ภำยใต้นพปฎลมหำเศวตฉตัร	

โดยทรงมพีระปฐมบรมรำชโองกำร	ณ	พระทีน่ัง่ไพศำลทกัษณิ	วนัศุกร์	ที	่๕	พฤษภำคม	๒๔๙๓	ควำมว่ำ

“เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม”

พระบรมรำชโองกำรดังกล่ำวเป็นเสมือนสัญญำประชำคม	เมื่อทรงอยู่ในฐำนะพระมหำกษัตริย์

ทรงครองแผ่นดินตำมสิทธิและหน้ำที่และพระรำชอ�ำนำจท้ังปวงท่ีอยู่ในพระรำชก�ำหนดกฎหมำย	 

และยึดถือพระปฐมบรมรำชโองกำรเป็นแนวทำงปกครองแผ่นดิน	นับแต่ทรงครองรำชสมบัติเป็นต้นมำ

ปวงชนชำวไทยล้วนอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำรตลอดรัชกำล
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำรมูลนิธ ิ

ชัยพัฒนำ	 ได้อธิบำยควำมนัยแห่งควำมหมำยอันลึกซึ้ง

ของพระปฐมบรมรำชโองกำรของพระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	ว่ำ	พระองค์ตรัสว่ำ	“เรำจะครองแผ่นดนิ 

โดยธรรม”	 ให้สังเกตว่ำ	 พระองค์ไม่ทรงใช้ค�ำว่ำ	

“ปกครอง”	แต่ทรงใช้ค�ำว่ำ	“ครอง”	แทน	ค�ำว่ำ	“ปกครอง”	

เป็นเรื่องกำรใช้อ�ำนำจในกำรบริหำรแผ่นดิน	แต่กำรใช้

ค�ำว่ำ	 “ครอง”	 เช่น	 ครองสมณเพศ	 ครองชีวิตสมรส 

ค�ำว่ำ	“ครอง”	น้ีไม่มแีนวควำมคิดเรือ่งของอ�ำนำจแม้แต่

น้อย	 หำกแต่เป็นกำรดูแลด้วยควำมเมตตำ	 มีมิติของ

จิตใจ	ควำมเคำรพนับถือ	และเหนืออื่นใดคือ	ควำมรัก	

และควำมรับผิดชอบ	ซึ่งเหนือกว่ำกำรปกครอง	เพรำะ 

กำรปกครองไม่ต้องใช้ควำมรัก	ใช้อ�ำนำจเพียงอย่ำงเดียว

“แผ่นดิน” ปัจจัยส�ำคัญของกำรด�ำรงชวีติและกำรคงควำมเป็นประเทศ 

“เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม”	 ค�ำว่ำ	 “แผ่นดิน” ปัจจัยส่วนประกอบของแผ่นดินก็คือ	 

ดิน น�้ำ ลม ไฟ และชีวิตของเรำนั่นเอง	 ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมำตลอดอย่ำงเหน็ดเหนื่อยพระวรกำย	 

เนื่องจำกพระองค์ทรงรักษำแผ่นดินไว้ให้เรำ	ทรงรักษำดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	ซึ่งหมำยถึงปัจจัยแห่งชีวิตไว้ให้เรำ

และลูกหลำนได้อยู่อย่ำงมีควำมสุข	 ตำมพระรำชปณิธำนท่ีพระองค์รับส่ังไว้ว่ำ	 “เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งมหำชนชำวสยำม”

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงให้

ควำมส�ำคัญ	และทรงทุ่มเทพระปรีชำสำมำรถและพระวิริยอุตสำหะด้วยควำมเหนื่อยยำก	เพื่อรักษำดิน	

น�้ำ	ลม	ไฟ	หรือพูดง่ำย	ๆ	คือ	“ธรรมชำติ” ที่จ�ำเป็นต่อชีวิต	ทรงท�ำให้ทรัพยำกรที่เสื่อมโทรมแล้วฟื้น

กลบัคนืมำ	ทัง้ทรงแก้ไข	ฟ้ืนฟ	ูและบ�ำรงุรักษำให้คงอยู่เพ่ือยังชีวติเรำไว้	และรกัษำสืบทอดไปยังลกูหลำนของเรำ

ด้วยรำษฎรชำวไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพล

อดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	จงึทรงสนพระรำชหฤทยัในเรือ่งดนิและน�ำ้อนัเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำร

ท�ำเกษตรกรรม	ทรงศึกษำด้วยพระองค์เองจนทรงมีควำมรู้แตกฉำนและรอบรู้เชี่ยวชำญทำงกำรเกษตร	

จำกนั้นจึงทรงน�ำมำสอนแก่ประชำชนให้รู้จัก	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	รู้จักธรรมชำติ	และรู้จักคน	เมื่อ	ดร.สุเมธ	

ได้มโีอกำสเข้ำเฝ้ำฯ	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร 

ในปี	๒๕๒๔	จึงไม่แปลกใจเลยเมื่อพระองค์ทรงก�ำชับว่ำ	“ในกำรท�ำงำนกับฉัน	จะวำงโครงกำรที่ไหน	จะ

ท�ำกิจกรรมที่ใด	ให้เคำรพค�ำว่ำภูมิสังคม”
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“ภูมิ” ก็คือ ภูมิประเทศ	 สภำพแวดล้อม 

ต่ำง	ๆ 	หรือเรียกแบบบ้ำน	ๆ 	คือ	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	ท�ำไม

ต้องเคำรพ	 เพรำะในแต่ละภำคนั้นมีภูมิประเทศ 

ที่ไม่เหมือนกัน	 ในส่วนค�ำว่ำ	“สังคม” ก็คือ คนซึ่ง 

เป็นคนในมติทิีม่ขีนบธรรมเนียมประเพณ ีควำมเชือ่

และค่ำนิยม ควำมคิดและกำรตัดสินใจของคน 

แต่ละพ้ืนที่	 ดังนั้น	 ๒	 สิ่งน้ีมีควำมส�ำคัญมำก	 คือ	

ภูมิประเทศและคน	 ดังนั้นไม่ว่ำจะอยู่ในระบบสังคม	

หรือระบบเศรษฐกิจใดก็ตำม	 และแม้กระทั่งเรื่อง

กำรเมืองนั้น	 ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับภูมิสังคม	

เศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นคือ	 กำรประเมินตน

ให้รู ้จักคน	 รู ้จักภูมิประเทศ	 ทรงสอนให้มองมิติ 

ต่ำง	ๆ 	อย่ำงครบถ้วน	เวลำท�ำงำนพฒันำจงึต้องมอง

ทุกมิติ ทุกอย่ำงต้องวำงให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและสังคมที่แตกต่ำงกันไป

ทรงใช้ “ธรรม” ในกำรครองแผ่นดิน

นอกจำกนี้	 หำกได้ศึกษำควำมหมำยอันลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในพระปฐมบรมรำชโองกำร	 เรำจะได้

ควำมรู้มำกมำยจำกพระองค์	 “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ณ	 วันนั้นพระองค์ได้ทรงประกำศ	 

Good Governance แล้ว	 แต่เรำกลับต้องมำรอให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเสียก่อน	 จึงมำตระหนักถึง 

ควำมส�ำคัญของค�ำว่ำ	Good	Governance	หรือธรรมำภิบำลตำมชำวต่ำงชำติ

พระองค์ตรัสว่ำ	 ธรรมะ คือ ควำมดี ควำมถูกต้อง หรือควำมยุติธรรม	 ตลอดรัชสมัย 

ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงปฏิบัติ

พระองค์อยู่ใน “ทศพิธรำชธรรม”	 หรือธรรมะของพระรำชำ	 ๑๐	 ประกำรอย่ำงเคร่งครัด	 ซึ่งเป็นที่

ประจกัษ์แก่สำยตำพสกนกิรชำวไทยมำตลอด	๗๐	ปีแห่งกำรครองรำชย์	นอกจำกนี	้พระองค์ยงัทรงครอง

ธรรมที่ควรประพฤติ	อำทิ	จักรวรรดิวัตร	๑๒	สังคหวัตถุ	๔	ฯลฯ	และทรงเสียสละก�ำลังพระวรกำยและ

พระรำชทรัพย์	 เพื่อสร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้ำนเมืองและควำมผำสุกของประชำชนมำโดยตลอด	

แม้ในยำมที่ทรงพระประชวรก็มิได้ว่ำงเว้น	

ทศพิธรำชธรรมที่ปรำกฏอยู่ในพระไตรปิฎก	 “มหำหังสชำดก”	 สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ 

ได้มีพระพุทธด�ำรัสเรื่อง	 “ทศพิธรำชธรรม”	 คือ	 ธรรมของพระรำชำ	 ๑๐	 ประกำร	 หมำยควำมว่ำ	 

พระรำชำที่ดีทรงประกอบด้วยธรรม	 ๑๐	 ประกำรนี้	 แล้วประเทศชำติจะมั่นคงและมีควำมสุข 

ควำมสงบโดยถำวร	 ได้แก่	 ทำน	 ศีล	 บริจำค	 ควำมซื่อตรง	 ควำมอ่อนโยน	 ควำมเพียร	 ควำมไม่โกรธ	 

ควำมไม่เบยีดเบยีน	ขนัต	ิควำมเทีย่งธรรม	ซึง่พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิลอดลุยเดช 

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดเสมอมำ	ดังนี้	
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๑.๑  ทำน (ทำน�) คือ กำรให้ 

 “ทำน” แบ่งเป็น	 “ธรรมทำน” คือกำรให้ธรรมะ	 ถือเป็นกำรให้ทำนอันสูงเลิศ	 และ		 

“อำมิสทำน” คือกำรให้วัตถุส่ิงของ อำทิ	 ให้ทรัพย์สินวัตถุสิ่งของ	 หรือองค์ประกอบที่ได้มำซึ่งวัตถ	ุ 

อันหมำยถึงเงิน	เวลำ	ก�ำลังกำยของตน	เป็นต้น 

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงปฏบิติัธรรม

และบ�ำเพญ็ทำนบำรมมีำกมำยเกนิทีจ่ะพรรณนำได้ครบถ้วนท้ังสองประกำร	โดย	“ธรรมทำน”	ซึง่ถือเป็น

ทำนอันเลศิทำงพทุธศำสนำ	สำมำรถปัดเป่ำควำมทกุข์ใจ	ช่วยให้ใจเป็นสขุและต้ังมัน่อยูใ่นควำมดงีำม	ได้

พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทแฝงด้วยคติธรรมเป็นเคร่ืองเตือนใจในเร่ืองต่ำง ๆ แก่พสกนิกรตำม

สถำนะและวำระโอกำสอยู่เสมอ	 ในท้องถ่ินท่ีต้องกำรควำมรู้	 ได้พระรำชทำนควำมรู้และตรัสแนะน�ำ 

ในสิ่งที่จะน�ำประโยชน์มำให้	 ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณที่จะทรงช่วยดับทุกข์ประชำชนทั้งมวล	 รวมถึง 

ข้ำรำชบริพำรที่มักได้รับพระรำชทำนหนังสือและเทปค�ำสอนของพระอำจำรย์ทั้งหลำยเสมอ	ดังเช่นที ่

พลต�ำรวจเอก วสษิฐ  เดชกญุชร	อดตีนำยต�ำรวจรำชส�ำนกัประจ�ำ	กล่ำวไว้ในหนงัสอื	“สองธรรมรำชำ”	ว่ำ

“...ค�าสอนถวายกัมมัฏฐานของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พระองค์จะทรงบันทึกเทปไว้  

แล้วถ้าค�าเทศน์ค�าสอนใดที่ทรงเห็นว่ามีประโยชน์ส�าหรับพวกเราที่หัดใหม่ทั้งหลาย มักจะพระราชทาน 

มาให้ และพวกเรามักจะได้รับพระราชทานเทปจากในหลวงเสมอ ผมจ�าได้ว่า ที่ได้รับพระราชทานมา  

ก็มีของสมเด็จพระสังฆราช ของหลวงพ่อฤาษีลิงด�า ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นต้น…”
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	หำกศึกษำพระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	จะเหน็ได้ชัดแจ้งว่ำค�ำสอนทีพ่ระองค์พระรำชทำนในโอกำส
ต่ำง	ๆ 	ล้วนสะท้อนถงึควำมเข้ำใจในหลกัธรรมและกำรปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศำสนำอย่ำงแตกฉำนของ
พระองค์	ดงัพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่คณะผูแ้ทนพทุธสมำคมทัว่ประเทศ	ทีเ่ข้ำเฝ้ำทลูละอองธลุี
พระบำทเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	 ศำลำดุสิดำลัย	 วันเสำร์	 ที่	 ๑๓	 ธันวำคม	๒๕๒๓	 

ซึ่งมีควำมบำงตอนที่ได้ทรงอรรถำธิบำยเรื่องสมำธิไว้ว่ำ

“...สมำธินั้นเรำอำจจะได้เป็นเวลำเพียงครึ่งวินำที นั่นก็เป็นสมำธิแล้ว แต่ว่ำ

เป็นสมำธิย่อที่อ่อนมำก แต่ก็เป็นสมำธิ ข้อส�ำคัญที่จะต้องได้อันนี้ ให้เป็นว่ำสมำธิคือ 

อะไร โดยมำกคนเรำเมื่อเป็นเด็กเป็นนักเรียนท่ำนก็สอน คือหมำยควำมว่ำครูบำอำจำรย์

หรือพ่อแม่ก็สอนให้ตั้งจิตตั้งใจเรียน ก็หมำยควำมว่ำท�ำสมำธินั้นเอง แล้วเรำก็เรียนว่ำ

ถ้ำเรำตั้งใจในสิ่งนั้น ๆ ให้ดีมันก็ท�ำได้ เรียกว่ำมีสมำธิ เพรำะว่ำจิตเรำไปเพ่งอยู ่

อันเดียว แต่คนเรำถ้ำไม่มีสมำธิเสียเลย หมำยควำมว่ำเป็นคนฟุ้งซ่ำนจริง ๆ เป็นคนที่ไม่ได้เรื่อง

จะเรียนอะไรไม่ได้ จะอ่ำนหนังสือไม่ได้ จะพูดก็ไม่ได้ ไม่มีทำงอะไรเลย คือว่ำขึ้นชื่อว่ำเป็นคน

ก็มีสมำธิ ไม่ใช่ว่ำคนเรำเรำเสียใจเหลือเกินว่ำเรำมันขำดสมำธิ ถ้ำคิดว่ำเรำขำดสมำธิ

เท่ำกับเรำมีสมำธิอยู่แล้ว เพรำะรู้ว่ำมีค�ำว่ำสมำธิ เรำได้เรียนรู้แล้ว ถ้ำไม่มีสมำธิในตัวเลย

หมำยควำมว่ำไม่มีควำมดีเลยในตัว ก็ไม่สำมำรถที่จะแม้จะคิดว่ำมีค�ำว่ำสมำธิ ฉะนั้น 

จุดเริ่มต้นของกำรปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตัวสมำธินี้ซึ่งเรำมีทุกคน เรำมีควำมดีอยู่ในตัวทุกคน 

แต่ให้เห็นว่ำนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกำรปฏิบัติธรรม คือจำกสมำธิที่เรำมีธรรมดำ ๆ ที่เมื่อเด็ก ๆ 

ครูบำอำจำรย์พ่อแม่ได้สั่งสอนบอกว่ำต้องตั้งใจ แค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสมำธิ...” 

 นอกจำก	 “ธรรมทำน”	 แล้ว	 พระองค์ทรงมีพระเมตตำเป็นล้นพ้น ได้พระรำชทำน 
พระรำชทรัพย์และวัตถุสิ่งของต่ำง ๆ อันเป็น “อำมิสทำน” เพ่ือแก้ควำมทุกข์ยำกขำดแคลน 
แก่พสกนิกรเสมอมำ	รวมทั้งช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยำกจำกภัยธรรมชำติหลำยต่อหลำยครั้ง	

 พล.ร.อ.ม.จ.กำฬวรรณดิศ ดิศกุล	 อดีตสมุหรำชองครักษ์	 ได้ให้สัมภำษณ์ในหนังสือ	 
“ในหลวงของเรำ”	ว่ำ	“…โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร ทรงริเริม่เพือ่ความกนิดีอยูด่แีละความผาสกุของประชาราษฎร์นัน้ พระองค์ท่าน 
ได้น�าเอาพระราชทรัพย์ส ่วนพระองค์มาใช้เป็นจ�านวนมากโดยตลอด พระองค์ท่านไม่ทรงม ี
พระราชประสงค์ที่จะเอาเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในตอนริเริ่มของโครงการ เพราะถ้าโครงการนั้น
ไม่ประสบผลส�าเรจ็ กจ็ะเป็นการสญูเสยีงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงเป็นเงินทีเ่กบ็มาจากภาษอีากรจากราษฎร
เท่านั้น พระองค์ท่านจึงทรงยอมให้เสียเงินส่วนพระองค์เสียเอง เมื่อโครงการใดประสบผลส�าเร็จแล้ว 

และรัฐเห็นดีด้วย พระองค์ท่านจึงจะทรงมอบให้รัฐบาลไปด�าเนินการต่อไป…”
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พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงบ�ำเพญ็

ทำนบำรมีเพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่อำณำประชำรำษฎร์	 ทรงหวังเพียงให้ประชำชนของพระองค์ 

อยู่ดีกินดีและมีควำมสุข	 พระองค์มีพระรำชด�ำริว่ำกำรให้หรือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำมทุกข์ยำกล�ำบำก	

จะช่วยท�ำให้โลกนี้มีควำมสงบร่มเย็น	 และช่วยให้ทุกคนสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยควำมสุข	 

จึงทรงมีหลักกำรในกำรพระรำชทำนควำมช่วยเหลือคือ	“ให้ เพื่อให้ช่วยตนเองได้”	 ดังนั้น	 พระองค ์

จึงทรงมุ่งมั่นส่งเสริมฐำนะควำมเป็นอยู่ของรำษฎรให้	 “พออยู่ พอกิน”	 และสำมำรถพ่ึงตนเองได้	 

ซ่ึงจะช่วยให้มีควำมมั่นคงในกำรด�ำรงชีวิต	 อันจะส่งผลให้ประเทศชำติมีควำมเจริญรุ่งเรือง	 และม ี

ควำมมั่นคงในที่สุด	

นอกจำกนี้พระองค์มีแนวพระรำชด�ำริเก่ียวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือว่ำ	 เมื่อรำษฎรประสบ 

ควำมเดือดร้อนจำกภัยพิบัติต่ำง	 ๆ	 จะพระรำชทำนควำมช่วยเหลือในทันทีทันใด	 จนอำจกล่ำว 

ได้ว่ำ	เมือ่เกดิควำมทกุข์แก่รำษฎรขึน้ ณ ทีใ่ด พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดช 

มหำรำช บรมนำถบพติร จะทรงประทบัอยู ่ณ ทีน่ัน้ หรอืหำกเสดจ็ฯ ไปช่วยเหลือด้วยพระองค์เองไม่ได้ 

จะมีพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ข้ำรำชบริพำรที่ทรงไว้วำงพระทัยเดินทำงไปให้ควำมช่วยเหลือ 

อย่ำงทันกำรณ์ โดยมรีบัสัง่ว่ำ “ไปให้ไว ไปให้ถงึ ไปให้เรว็” ซึง่นอกจำกทรพัย์แล้ว	“ทำน”	ของพระองค์ 

ยังหมำยถึงพระรำชทำนควำมรู้	 เพื่อประชำชนจะได้ใช้เป็นเครื่องมือเล้ียงชีพได้อยำ่งยั่งยืน	 ดังตัวอย่ำง

พระรำชกรณียกิจสรุปได้โดยสังเขป	ดังนี้	
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(๑) มลูนธิริำชประชำนุเครำะห์ ในพระบรมรำชปูถมัภ์ พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 จัดตั้งขึ้น	 สืบเนื่องจำก 

มหำวำตภยัพำยโุซนร้อน	“แฮเรยีต”	ทีแ่หลมตะลมุพกุ	อ�ำเภอปำกพนงั	จงัหวดันครศรธีรรมรำช	เมือ่ปี	๒๕๐๕	 

มีผู้เสียชีวิตประมำณ	๑,๐๐๐	คน	และท�ำควำมเสียหำยแก่ภำคใต้ถึง	๑๒	จังหวัด	พระองค์ทรงเป็นห่วง

ผูป้ระสบภยั	และทรงตดิต่อขอเครือ่งบนิจำกกองทพัอำกำศให้กรมประชำสงเครำะห์เดินทำงไปช่วยเหลอื

ประชำชนโดยด่วน	 รวมทั้งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สถำนีวิทยุ อส. พระรำชวังดุสิต ประกำศ 

เชญิชวนให้ผูม้จีติศรัทธำบริจำคทรัพย์และสิง่ของเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ทรงรบัและพระรำชทำน

สิ่งของด้วยพระองค์เองเป็นเวลำเดือนเศษนับเป็นกำรใช้สื่อวิทยุในกิจกำรลักษณะนี้เป็นครั้งแรก 

หลังจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเฉพำะหน้ำแล้ว	 พระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำนเงินบริจำคส่วนที่

เหลือจ�ำนวน	๓	 	 ล้ำนบำท	 ให้เป็นทุนประเดิมก่อต้ัง	“มูลนิธิรำชประชำนเุครำะห์”	 โดยทรงรบัไว้ใน

พระบรมรำชูปถมัภ์	 เพ่ือให้กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือและบรรเทำทุกข์แก่รำษฎรที่ประสบสำธำรณภัย

ทั่วประเทศ และให้กำรสงเครำะห์ด้ำนกำรศึกษำแก่ลูกหลำนผู้ประสบภัย	 โดยพระรำชทำนทุน 

กำรศึกษำแก่นักเรียนท่ีเรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ฯ	 และเด็กก�ำพร้ำหรืออนำถำ	 

ที่ครอบครัวประสบสำธำรณภัยทั่วประเทศ	จนจบชั้นสูงสุด	

(๒) โรงงำนแขนขำเทยีมพระรำชทำน	โดยพระรำชทำนพระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์จดัต้ังขึน้	
เพื่อให้บริกำรอวัยวะแขนขำเทียมส�ำหรับทหำรพิกำร	ทั้งนี้	 ในระหว่ำงฝึกหัดกำรใช้อวัยวะแขนขำเทียม	
และฟื้นฟูสมรรถภำพ	 จะได้พิจำรณำควำมถนัดและควำมต้องกำรของผู้ป่วย	 เพ่ือฝึกอำชีพต่อไป	 
โดยได้มีกำรจัดตั้งศูนย์ฝึกอำชีพให้แก่ทหำรผ่ำนศึกพิกำรภำยในโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำด้วย	

(๓) งำนคนไข้ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ ต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือรำษฎรเจ็บป่วยที่ยำกจน 
ซึ่งทรงพบในระหว่ำงเสด็จฯ	 ทรงเยี่ยมรำษฎรทั่วประเทศ	 รวมถึงผู ้ที่หน่วยแพทย์พระรำชทำน	 
หน่วยแพทย์ท่ีตำมเสด็จฯ	 แพทย์หลวงหรือผู้แทนพระองค์พบ	 หรือผู้ที่มีหนังสือมำขอพระรำชทำน 
กำรรักษำทั่วไปให้ควำมช่วยเหลือจัดส่งคนไข้เข้ำโรงพยำบำล	 และติดตำมผลระยะยำวไปจนกว่ำ 

จะสิ้นสุดกำรรักษำ		

(๔) มูลนิธิสำยใจไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้จัดต้ังขึ้น 
เมื่อวันที่	 ๒	 เมษำยน	๒๕๑๘	 เพื่อช่วยเหลือทหำรที่บำดเจ็บหรือพิกำรจำกกำรปฏิบัติรำชกำรสนำม 
ทั่วประเทศ เยี่ยมเยียนให้ก�ำลังใจในระหว่ำงกำรรักษำ	 ช่วยติดตำมทวงถำมสิทธิรำชกำรให้แก่ผู้ที่ 
ได้รับสิทธิล่ำช้ำ	 สอบถำมทุกข์สุข	 ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนอำชีพหรือกำรศึกษำแก่ทหำรพิกำรและ 
ครอบครัว	 มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต	 และส�ำหรับผู้บำดเจ็บทุพพลภำพให้รับเป็น 
รำยเดือนตลอดชีพ

(๕) กำรส่งเสรมิอำชพีด้ำนงำนฝีมอื พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดช 
มหำรำช	บรมนำถบพิตร	มีพระรำชด�ำริให้ฟื้นฟูและพัฒนำงำนฝีมือพื้นบ้ำนในแต่ละภูมิภำคขึ้น โดย
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นอกจำกนี้	 ในครำวเสด็จฯ	 โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำเพื่อทรงเยี่ยมทหำรบำดเจ็บจำก 

รำชกำรสงครำมในสำธำรณรัฐเวียดนำม	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพติร		มพีระรำชปรำรภว่ำ	กองทพับกควรมหีน่วยงำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพและฝึกอำชพี

ให้แก่ทหำรพกิำร	เพือ่ให้มีอำชีพเลีย้งตนและครอบครวัได้	“ศนูย์ฝึกอำชพีพระรำชทำน”	จงึได้ก่อก�ำเนดิ

ขึ้น	ณ	โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ	เมื่อปี	๒๕๑๓	ซึ่งต่อมำได้แยกออกมำสร้ำงเป็นสถำนฝึกอำชีพที่ถนน

วิภำวดีรังสิต	 โดยพระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์เป็นค่ำก่อสร้ำงตึก	 และเครื่องมือเครื่องใช้ที่

จ�ำเป็นในกำรรักษำ	ส�ำหรับผู้ที่ขำดทุนทรัพย์	หรือผู้ทุพพลภำพที่ยังพอท�ำงำนเลี้ยงตัวได้	

(๖) งำนฎีกำร้องทุกข์ ในช่วงที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	เสด็จพระรำชด�ำเนินเพื่อทรงเยี่ยมเยียนรำษฎรตำมภูมิภำคต่ำง	ๆ	ทั่วประเทศ	

มีผูไ้ด้รบัควำมเดอืดร้อนจ�ำนวนมำกเฝ้ำคอยรบัเสดจ็เพ่ือทลูเกล้ำฯ	ถวำยฎกีำอยูเ่สมอ	ซ่ึงทรงพระกรุณำ 

โปรดเกล้ำฯ	ให้ประสำนหน่วยงำนที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในเรื่องนั้น	ๆ	ตรวจสอบข้อมูล	หำกพบว่ำรำษฎรนั้น

ได้รับควำมเดือดร้อน	ก็จะให้ควำมช่วยเหลือเพื่อคลี่คลำยปัญหำ	หรือบรรเทำควำมเดือดร้อนต่อไป  

ทั้งนี้	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จัดท�ำ “โครงกำรพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ” เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ

แก่รำษฎรท่ีทูลเกล้ำฯ	 ถวำยฎีกำเพิ่มเติม	 หำกพบว่ำรำษฎรรำยใดยังมีควำมเดือดร้อนอยู่	 จะส่งให ้

คณะกรรมกำรโครงกำรฯ	 พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือท่ีเป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจนตำมหลักเกณฑ์	 อัน

เป็นกำรพระรำชทำนควำมช่วยเหลือโดยตรง	เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืนในที่สุด	นอกจำกนี้	

หำกพบว่ำรำษฎรกลุ่มใดได้รับควำมเดือดร้อน ขำดแคลนปัจจัยในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำนต่ำง	 ๆ	

แม้ว่ำจะมิได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำ โครงกำรฯ จะพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	

ตำมควำมเหมำะสมต่อไป ทั้งนี้	 ในขณะที่พระองค์พระรำชทำนควำมช่วยเหลือต่อรำษฎรที่ทูลเกล้ำฯ	

ถวำยฎกีำร้องทกุข์ในเร่ืองต่ำง	ๆ 	ทรงหำทำงให้รำษฎรทีไ่ด้รบักำรช่วยเหลือเหล่ำนีรู้จ้กัช่วยเหลอืตนเอง  

และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปด้วย  

ส่งเสรมิให้รำษฎรมอีำชพีเสรมิตำมทกัษะควำม
สำมำรถ	 ซึ่งสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรม
รำชนินีำถ	พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง	ทรงสำน
ต่องำนตำมพระรำชด�ำริ	โดยทรงจัดตั้ง	“มูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปำชีพในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ”	 	 ซึ่งนอกจำกรำษฎรจะมี
รำยได้เลีย้งชพีแล้ว	ยงัเป็นกำรอนรุกัษ์งำนศลิปะ

ท้องถิ่นอันทรงคุณค่ำของชำติด้วย		
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กำรท่ีมรีำษฎรจ�ำนวนมำกทูลเกล้ำฯ	ถวำยฎีกำ	

แสดงถึงควำมเช่ือมั่นและควำมศรัทธำที่มีต ่อ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล

อดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร และตระหนักใน

น�ำ้พระทัยทีเ่ป่ียมล้นด้วยพระเมตตำ ทีพ่ระรำชทำน

ควำมช่วยเหลอืต่อรำษฎรของพระองค์ ประดุจบิดำ

ที่ดูแลบุตรด้วยควำมรักและเมตตำอย่ำงสม�่ำเสมอ

ตลอดมำ โดยไม่ทรงเคยเลือกว่ำเขำเหล่ำนัน้จะเป็น

ใคร ทั้งยังแสดงถึงควำมไม่มีช่องว่ำงระหว่ำง 

“พระเจ้ำแผ่นดนิ” กบั “รำษฎร” ซึ่งไม่มีแผ่นดินใดในโลกนี้เสมอเหมือน

(๗) กำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรแปรรูปและกำรตลำด พระองค์ทรงตระหนักถึงกลไก 

ทำงด้ำนกำรผลติและกำรตลำดทีท่นัสมยั	จงึได้พระรำชทำนพระบรมรำชำนญุำตให้จัดต้ังโครงกำรหลวง

อำหำรส�ำเร็จรูปแห่งแรก	 เพื่อผลิตสินค้ำอุปโภคบริโภคภำยใต้ตรำสัญลักษณ์	 “ดอยค�ำ”	 รวมท้ัง

พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง	บริษัท มงคลชัยพัฒนำ จ�ำกัด	 ขึ้นเพื่อศึกษำทดลอง	 

และด�ำเนนิงำนด้ำนกำรตลำด	ตลอดจนแปรรปูสนิค้ำเกษตรไปสูส่นิค้ำรปูแบบใหม่	รวมทัง้วจัิยและพฒันำ

ผลติภัณฑ์ต่ำง	ๆ 	เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้แก่สนิค้ำเกษตรทีผ่ลติได้จำกโครงกำรส่วนพระองค์	สวนจติรลดำ		

นอกจำกนี้	 ทรงให้จัดตั้ง	บริษัท สุวรรณชำด จ�ำกัด ในพระบรมรำชูปถัมภ์ขึ้น	 เพื่อจ�ำหน่ำย

สินค้ำในโครงกำรที่พระองค์ได้ส่งเสริมไว้จ�ำนวนมำก ซึ่งสำมำรถผลิตสินค้ำได้หลำกหลำยและ 

มีคุณภำพมำตรฐำน โดยพระรำชทำนนำมร้ำนว่ำ	 “โกลเด้น เพลซ” (Golden	 Place)	 เพื่อพัฒนำ 

ช่องทำงกำรค้ำปลีกที่เหมำะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค	

๑.๒  ศีล (สีล�) คือ ควำมประพฤติที่ดีงำมทั้ง กำย วำจำ และใจ 

“ศีล”	 คือควำมประพฤติที่ดีงำมตำมหลักศำสนำ	 เพื่อให้เกิดควำมปกติสุขแก่ตนเอง	 แก่ผู้อื่น	

และสังคมส่วนรวม	 

	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	นอกจำก

จะทรงเคร่งครัดรักษำศีลอันเป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นทำงพุทธศำสนำแล้ว	 พระองค์ยังมีพระรำชจริยวัตรที่

พิเศษอีกประกำรหนึ่ง	 ซึ่งคนทั่วไปปฏิบัติได้ยำกคือ	 ในวันธรรมสวนะ	 (วันพระ)	 พระองค์จะทรงรักษำ

อุโบสถศีล	 หรือศีลแปดอย่ำงเคร่งครัด	 รวมท้ังมีพระรำชศรัทธำในบวรพุทธศำสนำเป็นอย่ำงยิ่ง	 โดยได้

เสด็จออกทรงผนวชเพื่อทรงศึกษำและปฏิบัติพระธรรมวินัย	 อุทิศพระรำชกุศลพระรำชทำนแก่ปวงชน

ชำวไทย	 ตลอดระยะเวลำแห่งกำรทรงผนวชทรงด�ำรงพระองค์ได้งดงำมบริสุทธิ์	 แม้ภำยหลังจำกทรง 

ลำสกิขำบทแล้ว	พระองค์ยงัคงทรงศกึษำพระธรรมด้วยพระองค์เองและทรงปฏบิติัอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยทรง
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ตั้งมั่นในสังวรรักษำพระอำกำรกำย	วำจำ	สะอำดปรำศจำก

โทษอันควรครหำ	 เป็นควำมดีงำมของกำย วำจำ ใจ  

ที่ประชำชนจะเห็นได้ในทุกพระรำชจริยวัตรของพระองค์ 

ทั้งยังหมำยถึงศีลในกำรปกครอง อันได้แก่กฎหมำยและ 

นิติรำชประเพณี และในทำงศำสนำ 

 มิเพียงเท่ำนั้น	 ตลอดระยะเวลำท่ีพระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	ทรงครองรำชย์	พระรำชจรยิวตัรของพระองค์

ในด้ำนพระพุทธศำสนำได้แจ้งประจักษ์อย่ำงชัดเจนว่ำทรง

เป็นพุทธมำมกะผู้เคร่งครัดในกำรปฏิบัติบูชำยิ่ง	 สมควรแก่กำรเป็นพุทธสำวก	 จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธำ

แก่พสกนิกรโดยทั่วหน้ำ	นอกจำกนี้	ในวันส�ำคัญทำงศำสนำต่ำง	ๆ	พระองค์จะทรงบ�ำเพญ็พระรำชกศุล

ในพุทธศำสนำอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ทัง้เป็นกำรส่วนพระองค์	อำทิ	ทรงพระรำชกศุล	ทรงบำตรในพระรำชนิเวศน์	

เสด็จฯ	ไปทรงถวำยผ้ำพระกฐินส่วนพระองค์	หรือในส่วนที่เป็นพระรำชพิธีตำมบุรพขัตติยประเพณี	เช่น	

ทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลในวันวิสำขบูชำ	และวันอำสำฬหบูชำ	เป็นต้น

พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่ำงให้พุทธศำสนิกชนได้เจริญรอยตำมในกำรเป็นผู ้รักษำและ 

ปฏิบัติศีล	 ซึ่งถือว่ำเป็นส่วนส�ำคัญย่ิงในกำรส่งเสริมคุณค่ำควำมส�ำคัญและกำรสร้ำงสรรค์ควำมมั่นคง	 

รวมทั้งเผยแผ่ธรรมะแก่ประชำชน

๑.๓  บริจำค (ปริจำค�) คือ กำรเสียสละเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งกว่ำ 

 “บริจำค” คือกำรเสียสละควำมสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์และควำมสุขส่วนรวม	 เป็นกำร 

เสียสละเพื่อหวังให้ผู้รับได้รับควำมสุข	ซึ่งถือเป็นกำรลดควำมเห็นแก่ตัวและมีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น	

	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงบ�ำเพญ็

ธรรมข้อน้ีได้อย่ำงสมบูรณ์	 พระองค์ทรงเสียสละทั้งพระวรกำย	 พระสติปัญญำ	 ควำมสุขส่วนพระองค์	

ด้วยทรงค�ำนึงถึงประโยชน์สุขแห่งพสกนิกรเป็นท่ีตั้ง	 โดยทรงเห็นว่ำ	 คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น	 มิได้ให ้

เพื่อส่วนรวมฝ่ำยเดียว	แต่เป็นกำรให้เพื่อให้ตัวเองสำมำรถที่จะมีส่วนรวมที่จะอำศัยได้ด้วย	ดังพระบรม

รำโชวำทพระรำชทำนแก่	นิสิต	นักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น	ณ	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	วันจันทร์	ที่	

๒๐	ธันวำคม	๒๕๑๔	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ใครต่อใครก็บอกว่ำขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนกระทั่ง
เบื่อหู อำจร�ำคำญด้วยซ�้ำว่ำใครต่อใครมำก็บอกว่ำขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม

อำจมำนึกในใจว่ำ ให้ ๆ ๆ ให้อยู่เรื่อย แล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่ำคนที่ให้เพื่อ
ส่วนรวมนั้น มิได้ให้เพื่อส่วนรวมแต่ฝ่ำยเดียว เป็นกำรให้เพื่อให้ตัวเองสำมำรถที่จะมี

ส่วนรวมที่จะอำศัยได้...”
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พระองค์ทรงมีควำมซ่ือตรงท้ังต่อพระองค์เอง	 ต่อหน้ำที่	 ต่อประชำชน	 และต่อประเทศชำต ิ

มำโดยตลอด	ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงทีศ่ำสตรำจำรย์พิเศษ ทองต่อ  กล้วยไม้ ณ อยุธยำ ผู้เชี่ยวชำญ

นอกจำกนี้	 พระองค์ทรงพระรำชด�ำริว่ำ	 งำนทุกอย่ำงมีด้ำนหน้ำด้ำนหลังเหมือนเหรียญบำท	 

งำนด้ำนหน้ำนั้น	 จะมีคนท�ำกันมำกมำย	 และแย่งกันท�ำ	 งำนด้ำนหลังที่ไม่ปรำกฏต่อสำยตำของคน	 

ต้องเป็นคนที่เข้ำใจงำนและหน้ำท่ี	 และต้องเสียสละจริง	 ๆ	 ถึงจะท�ำได้	 เพรำะงำนด้ำนหลังเป็นงำน 

ปิดทองหลังพระ	 ถ้ำท�ำดีแล้วไม่จ�ำเป็นต้องให้เห็นปรำกฏ	 และต้องยอมรับว่ำจะไม่ได้อะไรตอบแทน	

นอกจำกควำมภูมิใจในกำรท�ำงำนในหน้ำที่ของตน	จึงนับเป็นกำรเสียสละ	เพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

ด้วยเหตุที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	

ทรงยึดถือประโยชน์และควำมเจริญของชำติ	 ศำสนำ	 รวมทั้งประโยชน์สุขของพสกนิกร	 ส�ำคัญยิ่งกว่ำ

พระองค์เอง	 พระรำชกรณียกิจนำนัปกำรจึงเป็นไปเพื่อควำมวัฒนำและประโยชน์สุขของชำวไทย	 

โดยตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงเสียสละควำมสุขส่วนพระองค์	 และทรงงำนหนักยิ่งเพื่อปฏิบัติพระรำช

ภำรกิจโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริสี่พันกว่ำโครงกำรทั่วประเทศ	 อันเป็นพระรำชกรณียกิจที่

เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนของประชำชนทัง้สิน้	ด้วยทรงถอืว่ำควำมทกุข์ควำมเดอืดร้อนของ

พสกนิกรเป็นควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนของพระองค์เอง	

ด้วยเหตุนี้	 เมื่อเกิดควำมเดือดร้อนแก่พสกนิกรในส่วนใดของประเทศ	พระองค์จะเสด็จฯ	 ไป	 

ไม่ว่ำระยะทำงจะไกลและทุรกันดำรสักเพียงใด	 แดดจะร้อนแรงแผดเผำ	 หนทำงคดเคี้ยวเต็มไปด้วย 

ขวำกหนำม	 หรือรกเรื้อชื้นแฉะเต็มไปด้วยตัวทำก	 น�้ำท่วมเจิ่งนอง	 ก็จะทรงก้ำวพระบำทเสด็จฯ	 

ไปให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงไม่ย่อท้อ	 เพื่อดับควำมทุกข์ยำกของพสกนิกรโดยเฉพำะในถิ่นทุรกันดำร	 

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่ำงในกำรเสียสละพระองค์ ซึ่งไม่มีประมุขประเทศใดจะเสียสละได้เทียบเท่ำ

พระองค์

๑.๔  ควำมซื่อตรง (อำชฺชว�) คือ กำรสุจริตต่อหน้ำท่ีกำรงำนของตน  

    ต่อมิตรสหำย ต่อองค์กรหรือหลักกำรของตน

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	มีพระรำช

อัชฌำสัยซื่อตรง	 ด�ำรงในสัตย์สุจริต	 โดยพระองค์มีแนวพระรำชด�ำริเกี่ยวกับควำมซื่อตรงดังพระบรม

รำโชวำทพระรำชทำนเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก	ปี	พุทธศักรำช	๒๕๓๑	ควำมว่ำ

“ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐำนของควำมดีทุกอย่ำง.  เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝน

อบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอำด 

ที่เจริญมั่นคง.”
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ด้ำนประวัติศำสตร์ไทย	 กล่ำวไว้ในหนังสือ	 “ชีวิตของพ่อ”	 ว่ำ	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงบ�ำเพ็ญทศพิธรำชธรรมสม�่ำเสมอ	 นอกจำกจะ

พระรำชทำนพระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์แล้ว	ทรพัย์สนิต่ำง	ๆ 	ทีป่ระชำชนทลูเกล้ำฯ	ถวำย	ทรงท�ำหน้ำที่

เป็นสือ่กลำงน�ำกลบัคนืประชำชนส่วนรวม	แม้จะทรงมอีภสิทิธิไ์ม่ต้องเสยีภำษอีำกร	แต่ไม่ทรงใช้อภสิทิธิ์

นี้	ทรงเต็มใจเสียสละให้เจ้ำหน้ำที่เก็บภำษี	๑๐๐%	เท่ำกับประชำชนทั่วไป

นับว่ำพระองค์เป็นพระมหำกษัตริย์ผู ้เป็นขวัญและก�ำลังใจ	 ให้ปวงพสกนิกรมุ ่งมั่นสร้ำง 

คณุงำมควำมดตีำมรอยเบือ้งพระยคุลบำท	พ่อของแผ่นดินผู้ทรงพระคณุอนัประเสริฐของปวงชนชำวไทย

๑.๕  ควำมอ่อนโยน (มทฺทว�) คือ กำรมีอัธยำศัยอ่อนโยน  

“ควำมเป็นผู ้อ ่อนโยน”	 คือ	 กำรท�ำตัวสุภำพนุ ่มนวล	 ไม่เย ่อหยิ่ง	 มีอัธยำศัยไมตร	ี 

มีสัมมำคำรวะทั้งกับผู้ใหญ่	 ผู้น้อย	 หรือเพื่อนในระดับเดียวกัน	 กำรท�ำตัวเป็นผู้ท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน	 

จะท�ำให้ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับ	เพรำะอยู่ใกล้แล้วสบำยใจ	

	เป็นทีป่ระจักษ์แก่สำยตำของชำวไทยว่ำ	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพติร	มพีระรำชอธัยำศยัอ่อนโยนเพียบพร้อมทกุประกำร	ควำมอ่อนโยนทำงพระวรกำย 

ทุกพระอิริยำบถที่ปรำกฏไม่มีท่ีจะแสดงถึงควำมรังเกียจเดียดฉันท์หรือถือพระองค์	 จะมีก็แต่ควำม 

อ่อนโยน	 นิ่มนวล	 งดงำม	 เป็นไปด้วยควำมบรสิทุธิพ์ระรำชหฤทัย	 ยงัควำมชืน่ชมโสมนสั	 และอบอุน่ใจ 

ให้เกดิแก่พสกนกิรโดยท่ัวกนั		
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 ควำมอ่อนโยนทำงพระวำจำ อนัพงึเหน็ได้

จำกกำรที่ทรงมีพระรำชปฏิสันถำรแก ่รำษฎร 

ซึ่งเป็นชำวบ้ำนธรรมดำ	 ที่มำรับเสด็จอย่ำงใกล้ชิด

สนิทสนม	 ทรงอ่อนโยนสุภำพ	 แม้จะทรงอยู ่ใน 

พระรำชฐำนะอันสงูสดุ	กลบัทรงแสดงพระองค์อย่ำง

ธรรมดำที่สุด	 มิได้ทรงวำงพระองค์ให้แตกต่ำง 

ห่ำงไกลจำกประชำชนทีป่ระกอบด้วยฐำนะต่ำง	ๆ 	กนั	

ทำงปฏิบตัพิระองค์เป็นกนัเอง	เสมอืนบดิำปฏบิตัต่ิอ

บุตรอันเป็นที่รัก	 ดังข้อควำมตอนหนึ่ง	 ในหนังสือ	

“๗๐	 ปี	 รักแท้ของในหลวงและพระรำชินี”	 ได้ยก 

บทสัมภำษณ์ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	 พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 ตอนหนึ่ง	

ซึ่งตรัสถึงสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	

พระรำชทำนแนะน�ำกำรวำงพระองค์	ไว้ว่ำ

“...พระองค์ท่ำนก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่ำงท�ำให้ข้ำพเจ้ำรู้จักกำรท�ำตน 

ใกล้ชิดกับรำษฎร เช่น เวลำมีพระรำชปฏิสันถำรกับรำษฎรไม่โปรดทรงยืน ทรงถือ

ขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค�้ำผู้เฒ่ำผู้แก่ จะประทับลงรับสั่งกับรำษฎรเสมอมำ 

แม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตำม...”

นอกจำกนี้	 หนึ่งในภำพพระรำชกรณียกิจที่ประทับใจทุกคนอย่ำงยิ่ง ด้วยแสดงถึง 
พระรำชจริยวัตรและพระรำชอัชฌำสัยอันอ่อนโยน อย่ำงไม่ทรงถือพระองค์ คือภำพที่ทรงโน้ม 
พระวรกำยลงไปตรัสกับแม่เฒ่ำคนหนึ่งอย่ำงใกล้ชิด	 ต่อมำทรำบว่ำคือ	 คุณยำยตุ้ม	 จันทนิตย	์ 
หญิงชรำวัย	 ๑๐๒	ปี	 บ้ำนธำตุน้อย	 ต�ำบลพระกลำงทุ่ง	 อ�ำเภอธำตุพนม	 จังหวัดนครพนม	 ซ่ึงตำมค�ำ 
บอกเล่ำของ	 นำงเพ็ง	 จันทนิตย์	 (ลูกสะใภ้)	 และนำงหอม	 แสงพระธำตุ	 (น้องสำวของนำงเพ็ง)	 
ได้ควำมว่ำ	 ลูกหลำนได้พำคุณยำยตุ้มไปรอรับเสด็จตั้งแต่เช้ำ	 โดยนำงหอมเป็นผู้จัด	 “ดอกบัวสีชมพู”	 
ให้แก่คุณยำยจ�ำนวน	 ๓	 ดอก	 เพื่อน�ำขึ้นจบบูชำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพล 
อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	และพำออกไปรอเฝ้ำฯ	รับเสด็จที่แถวหน้ำสุด	เพื่อให้ได้ใกล้ชิดเบื้อง
พระยุคลบำทมำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้	

คุณยำยตุ้มได้ถือดอกบัวสำยสีชมพู	๓	ดอก	รอเฝ้ำฯ	รับเสด็จบนเส้นทำงเสด็จพระรำชด�ำเนิน
ทำงสำมแยกชยำงกรู-เรณนูคร	 เนือ่งในวโรกำสทีพ่ระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดช
มหำรำช	บรมนำถบพิตร	และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 
เสดจ็พระรำชด�ำเนนิทรงเยีย่มพสกนกิรภำคอสีำนเป็นครัง้แรก	ตัง้แต่เช้ำจนบ่ำยของวนัที	่๑๓	พฤศจกิำยน	
๒๔๙๘	แม้แสงแดดแผดเผำจนดอกบัวสำยในมือแห้งเห่ียว	 แต่ด้วยหัวใจจงรักภักดี	 คุณยำยตุ้มก็ยังคง 

รบัเสดจ็ต่อไปด้วยควำมตืน่เต้นและเบิกบำนใจ	และเมือ่พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิล
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อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 เสด็จฯ	มำถึง	พระองค์ได้เสด็จตรงมำที่คุณยำย	ด้ำนคุณยำยได้ยก
ดอกบัวสำยโรยรำ	๓	ดอกนั้นขึ้นจนเหนือศีรษะ	แสดงควำมจงรักภักดีอย่ำงสุดซึ้ง	พระองค์จึงทรงโน้ม
พระองค์ลงมำจนพระพักตร์เกอืบชดิกบัศรีษะของแม่เฒ่ำ ทรงแย้มพระสรวลอย่ำงอ่อนโยน พระหัตถ์
แตะมือกร้ำนคล�้ำของแม่เฒ่ำอย่ำงนุ่มนวล ซึ่งเป็นภำพที่ชำวไทยคุ้นตำและประทับใจเป็นที่สุด 

ภำพที่คุณยำยตุ้ม	 	 จันทนิตย์	ทูลเกล้ำฯ	ถวำยดอกบัว	ถ่ำยโดยนำยอำณัติ	 	บุนนำค	หัวหน้ำ 
ช่ำงภำพส่วนพระองค์	ได้บันทึกภำพวินำทีส�ำคัญที่ถูกเรียกว่ำ	 “ภำพดอกไม้แห่งหัวใจ”	 เป็นภำพ 
ที่ใช้แทนค�ำพูดได้มำกกว่ำหนึ่งล้ำนค�ำ	และได้กลำยเป็นภำพประวัติศำสตร์ภำพหนึ่งของประเทศไทย

๑.๖  ควำมเพียร (ตปํ) คือ ควำมมุมำนะ 

“ตบะ” เป็นหลักธรรมท่ีสอนให้เรำไม่ย่อท้อ	 แต่ให้ปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนด้วยควำมมุมำนะ	 
บำกบั่น	ฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำง	ๆ	

ตบะในควำมหมำยหนึ่งคือ ควำมเพียรเป็นเครื่องแผดเผำควำมเกียจคร้ำน โดยควำมหมำย
น้ีจะเห็นได้ว่ำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 
ทรงประกอบด้วยพระรำชอุตสำหะวิริยภำพเป็นอย่ำงยิ่ง	 พระองค์ไม่โปรดท่ีจะประทับอยู่เฉย	 ทรงพอ
พระรำชหฤทัยในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินออกทรงเยี่ยมเยียนรำษฎรในท้องถิ่นต่ำง	ๆ	แม้ในถิ่นห่ำงไกล
ทรุกันดำร	เพยีงเพือ่ให้ทรงทรำบถงึควำมเป็นอยูแ่ละทกุข์สุขของรำษฎรด้วยพระองค์เอง	และทรงหำหนทำง 
ขจัดปัดเป่ำควำมทุกข์ยำกของรำษฎรทั้งในด้ำนชีวิตควำมเป็นอยู่	อำชีพ	สุขภำพอนำมัย	กำรศึกษำ	และ
อ่ืน	ๆ 	ด้วยพระรำชอตุสำหะวริยิะเช่นนี	้พระองค์จงึทรงยกระดับคณุภำพชวีติให้แก่รำษฎรได้ในทกุภมูภิำค

ตบะ ในอีกควำมหมำยหนึ่ง หมำยถึงควำมต้ังใจก�ำจัดควำมเกียจคร้ำนและกำรกระท�ำผิด
หน้ำที่ มุ่งท�ำกิจอันเป็นหน้ำที่ที่พึงกระท�ำ	 ซึ่งเป็นกิจที่ดีที่ชอบ	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร ได้ทรงบ�ำเพ็ญตบะในควำมหมำยนี้ได้อย่ำงครบถ้วน	 
ในพระรำชฐำนะแห่งพระมหำกษตัริยำธริำช	ทรงมหีน้ำท่ีปกครองอำณำประชำรำษฎร์ให้ได้รับควำมร่มเยน็	

พระองค์ได้ทรงตั้งพระรำชอุตสำหะวิริยะปฏิบัติพระรำชกรณียกิจให้เป็นไปด้วยดี	 ไม่มีข้อ 
ผิดพลำด	 ไม่เพียงเท่ำนั้น	 พระองค์ยังทรงติดตำมกิจกำรที่ได้ทรงปฏิบัติหรือโปรดให้ปฏิบัติอย่ำงใกล้ชิด	 
โดยเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง	 ไม่ว่ำจะทรงล�ำบำกตรำกตร�ำพระวรกำย 
เพียงไร	 แต่ด้วยพระรำชหฤทัยท่ีเปี่ยมไปด้วยพระเมตตำ	 จึงทรงพอพระรำชหฤทัยที่จะทรงปฏิบัต ิ
พระรำชภำรกจิไม่ว่ำงเว้น	และในวนัหนึง่	ๆ 	ทรงปฏบิติัพระรำชภำรกจิได้มำยมำยจนไม่น่ำทีจ่ะเป็นไปได้	
ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ

ตบะ ในควำมหมำยอีกอย่ำงหนึ่ง คือ ควำมเพียรในกำรละอกุศลกรรม เพียรอบรมกุศลบุญ
ต่ำง ๆ ให้บังเกิดขึ้น โดยควำมหมำยนี้	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงเพยีบพร้อมด้วยพระรำชวริิยะทีจ่ะทรงเอำชนะควำมชัว่ต่ำง	 ๆ	 ด้วยควำมดี	
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ทรงมพีระตบะเดชะเป็นทีเ่ทดิทนูย�ำเกรง	กำรสมำทำนกศุลวัตรของพระองค์	จงึสำมำรถก�ำจดัอกศุลกรรม

ได้โดยสิน้เชงิ	อำณำประชำรำษฎร์ผูอ้ยูใ่ต้ร่มพระบรมโพธิสมภำรจึงมแีต่ควำมสุขควำมเจริญพ้นจำกควำม

เดือดร้อนนำนำประกำร

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	จงึทรงเป็น

แบบอย่ำงของควำมเพียร	 โดยทรงมีพระวิริยอุตสำหะ	 ในกำรปฏิบัติพระรำชกรณียกิจด้วยควำมอดทน	 

เสด็จพระรำชด�ำเนินไปท่ัวทุกภูมิภำคเพ่ือทอดพระเนตรปัญหำท่ีต้นเหตุ	 เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชน	และเพื่อประโยชน์ของบ้ำนเมือง	อย่ำงไม่ย่อท้อ	แม้ในบำงพื้นที่บำงเหตุกำรณ์จะเต็มไปด้วย

อันตรำย	 และแม้บำงขณะจะทรงพระประชวร	 ส่ิงนี้สะท้อนให้เห็นได้จำกพระรำชนิพนธ์เร่ือง	 

“พระมหำชนก”	ทีพ่ระรำชทำนให้ปวงชนชำวไทย	นอกจำกนีพ้ระองค์ทรงสอนว่ำถ้ำทกุคนมคีวำมเพยีร

ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์และควำมสุขแก่ตนเองและส่วนรวม	 ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่ 

สมำคมไทยอำสำในสหรัฐอเมริกำ	เนื่องในมหำมงคลที่ทรงครองสิริรำชสมบัติครบ	๕๐	ปี	ณ	พระต�ำหนัก

จิตรลดำรโหฐำน	วันที่	๗	มิถุนำยน	๒๕๓๙	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

 “...ควำมเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ควำมเพียรที่จะก�ำจัด 

ควำมเสื่อมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่ำงหนึ่ง กับควำมเพียร 

ที่จะสร้ำงสรรค์ควำมดีควำมเจริญให้เกิดขึ้น และระวังรักษำมิให้เสื่อมสิ้นไป อย่ำงหนึ่ง.  

ควำมเพียรทั้งสองประกำรนี้ เป็นอุปกำระอย่ำงส�ำคัญแก่กำรปฏิบัติตนปฏิบัติงำน.  

ถ้ำทุกคนในชำติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในควำมเพียรดังกล่ำว ประโยชน์และควำมสุข 

ก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม.  ประเทศชำติของเรำก็จะสำมำรถ 

รักษำควำมเป็นปรกติมั่นคง พร้อมกับพัฒนำให้เจริญรุดหน้ำไปได้ดังปรำรถนำ.”
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	ประชำชนชำวไทยควรยึดถือควำมเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นแบบอย่ำงในกำรด�ำเนินชีวิต	 

เพื่อสังคมที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	ทัดเทียมกับนำนำประเทศสืบไป

๑.๗  ควำมไม่โกรธ (อกฺโกธ�) คือ กำรไม่แสดงอำกำรโกรธ 

“ควำมไม่โกรธ”	 คือ	 กำรไม่มุ่งร้ำย	พยำบำทต่อผู้อื่น	 ไม่มีโทสะ	 แม้ในหลำย	 ๆ	 สถำนกำรณ ์

จะท�ำได้ยำก	 แต่ถ้ำเรำสำมำรถฝึกฝนตนเองให้รู้จักระงับ	 ยับยั้งควำมโกรธ	 ก็จะช่วยให้เรำรักษำ 

มิตรไมตรีกับผู้อื่นไว้ได้	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร		 

ทรงมีพระอปุนสิยัทีไ่ม่โกรธ	ทัง้ทรงสำมำรถระงบัควำมโกรธด้วยมพีระเมตตำซ่ึงเป่ียมไปด้วยสำยธำรพระ

รำชหฤทัยอันเป็นดั่งน�้ำใสดับไฟแห่งควำมโกรธให้กลับเยือกเย็นสุขุมคัมภีรภำพเป็นท่ีต้ัง	 ช่วยให้ทอด

พระเนตรเหน็ปัญหำและหนทำงแก้ไขปัญหำนัน้ได้โดยสงบ	ทัง้ยงัไม่ทรงใช้พระรำชอ�ำนำจเพ่ือมุง่ร้ำยผู้อืน่	

แต่ทรงใช้เพื่อพระรำชทำนอภัยโทษตำมควรแก่เหตุ	 ทรงด�ำรงสติและควำมสงบในพระรำชหฤทัย	 ทรง

แก้ไขสรรพปัญหำบนพืน้ฐำนของควำมมเีหตผุลมำกกว่ำอำรมณ์	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่อำรมณ์พิโรธอนัเป็น

บ่อเกิดแห่งหำยนะนั้นไม่ทรงเคยบังเกิดขึ้นเลย	

พระเกียรติคุณของพระองค์ในข้อนี้จึงเป็นที่ชื่นชมของชำวไทยและชำวต่ำงประเทศยิ่งนัก	 

ดังข้อควำมบทหนึ่งในพระรำชนิพนธ์เรื่อง“ควำมทรงจ�ำในกำรตำมเสด็จต่ำงประเทศทำงรำชกำร”  

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	ทรงเล่ำเหตุกำรณ์ที่ทรง

ตำมเสด็จฯ	 ไปที่มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น	ประเทศออสเตรเลีย	 เพื่อรับกำรทูลเกล้ำฯ	ถวำยปริญญำดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์	 ในวันที่	๓	กันยำยน	๒๕๐๕	ซึ่งในวันนั้นเอง	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงถูกท้ำทำยจำกกลุ่มนักศึกษำกลุ่มหนึ่งที่มีควำมคิด

รุนแรง	ส่งเสียงโห่ฮำลบหลู่	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระทัยเย็นเป็นที่สุด ข้ำพเจ้ำเองรู้สึกว่ำใจยังสั่น 

ด้วยควำมน้อยใจปนควำมโกรธ นึกสงสำรตัวเองเป็นก�ำลังว่ำเรำมำเหนื่อย ๆ เพื่อมำเจริญ

สัมพันธไมตรีระหว่ำงประเทศเรำกับประเทศเขำ กลับมำโดนคลี่ป้ำยไล่ทันทีที่มำถึง  

ใช่ว่ำเรำขอมำเมื่อไร เขำเชิญเรำมำต่ำงหำก พระเจ้ำอยู่หัวกลับรับสั่งปลอบว่ำ 

ให้เฉย ๆ ไว้ ท�ำใจเย็นเข้ำสู้ อย่ำได้แสดงควำมรู้สึก เช่น เสียใจหรือน้อยใจออกมำให ้

ทำงฝ่ำยบ้ำนเมืองเห็นเป็นอันขำด อันที่จริงก็เป็นกำรกระท�ำของผู้ก่อกวนเพียงคนเดียว 

หรือส่วนน้อย รัฐบำลออสเตรเลียได้ถวำยพระเกียรติเต็มที่ และรำษฎรก็ต้อนรับเรำด้วย 

ควำมไมตรีอันดียิ่ง อำจจะเป็นควำมประสงค์ของคนส่วนเดียวก็ได้ที่จะแกล้งท�ำให้เรำโกรธ 

จนหัวเสียไปตลอดเวลำ ๑๘ วันที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศออสเตรเลีย พระเจ้ำอยู่หัวทรง 

ย�้ำไม่ให้ข้ำพเจ้ำลืมว่ำ เมื่อกี้เป็นกำรกระท�ำของคนส่วนน้อย ไม่ใช่เป็นกำรกระท�ำของ 

ประชำชนทั่วประเทศ…”
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	เหตุกำรณ์ดังกล่ำวนี้	 ยืนยันถึงควำมเป็นผู้ไม่โกรธ	 ไม่อำฆำตพยำบำทของพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร		ซึ่งทรงเป็นแบบอย่ำงที่ประชำชน
ชำวไทยควรยึดถือในกำรด�ำเนินชีวิต	เพื่อสร้ำงสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่ำงร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

กำรที่ประเทศไทยมีพระมหำกษัตริยำธิรำชผู้ทรงบ�ำเพ็ญอักโกธะบำรมี	 หรือควำมไม่โกรธ 

ได้อย่ำงมั่นคงเช่นนี้	 จึงช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถรักษำสัมพันธไมตรีอันดีกับนำนำประเทศไว้ได้ 

ตลอดมำ	พระเกียรติคุณของพระองค์ในข้อนี้จึงเป็นที่ชื่นชมของชำวไทยและชำวต่ำงประเทศยิ่งนัก

๑.๘  ควำมไม่เบียดเบียน (อวิหิงสำ) คือ ควำมไม่เบียดเบียนผู้อื่น 

    ไม่ก้ำวล่วงสิทธิของผู้อื่น 

“กำรไม่เบียดเบียน”	 คือกำรไม่ก่อทุกข์หรือบีบบังคับผู้อื่น	 เป็นกำรไม่หลงระเริงในอ�ำนำจ	 

หรือไปข่มเหงผู้ด้อยกว่ำ	 รวมท้ังไม่เบียดเบียนธรรมชำติ	 ส่ิงแวดล้อม	 และสัตว์อีกด้วย	 มิเช่นนั้น 

ผลร้ำยจะย้อนกลับมำสู่เรำและสังคม	

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงบ�ำเพญ็ 

อวิหิงสำบำรมีโดยบริสุทธิ์ทุกสถำน	ไม่ว่ำจะเป็นทำงพระวรกำย	พระวำจำ	พระรำชหฤทัย	และไม่ว่ำจะ

เป็นกำรอันทรงปฏิบัติต่อมวลมนุษย์หรือสรรพสัตว์ใด	 ๆ	 แม้กำรนั้นจะน�ำควำมสะดวกสบำย	 หำกเป็น

ควำมยำกล�ำบำกแก่ทวยรำษฎร์แล้ว	พระองค์จะทรงงดเว้นเสยี	โดยทรงยอมล�ำบำกตรำกตร�ำพระวรกำย 

ของพระองค์เองแทน	 ดังเหตุกำรณ์อันเป็นท่ีเปิดเผยจำกวงกำรต�ำรวจจรำจรเมื่อวันที่	 ๑๒	 ตุลำคม	 

๒๕๓๐	ว่ำ	พระองค์มีพระรำชด�ำริว่ำตำมปกติเวลำที่พระองค์เสด็จพระรำชด�ำเนินไป	ณ	ที่ใดเจ้ำหน้ำที่

จรำจรจะปิดถนนตลอดเส้นทำงนั้นทุกครั้ง	 จึงมีกระแสพระรำชด�ำรัสว่ำ	 ไม่ต้องให้เจ้ำหน้ำที่ปิด 

กำรจรำจรเวลำเสด็จพระรำชด�ำเนินไม่ว่ำที่ใด หำกกำรจรำจรเกิดติดขัดก็มีพระมหำกรุณำธิคุณ 

ที่จะทรงร่วมอยู่ในสภำวะแห่งกำรติดขัดนั้น เช่นเดียวกับพสกนิกรของพระองค์

กำรบ�ำเพ็ญอวิหิงสำบำรมีของพระองค์ซึ่งแผ่ไพศำลไปทั่วทุกหนแห่ง	 จึงปกป้องคุ้มครองชีวิต 

ไม่ว่ำมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยให้ด�ำรงอยู่ได้ด้วยควำมสุขสงบและร่มเย็น
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๑.๙  ขนัติ หมำยถงึ ควำมอดทนต่อควำมทุกข์ยำกและไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงมขีนัติ

เป็นเลิศ	โดยทรงมคีวำมอดกลัน้	อดทนต่ออำรมณ์ยัว่ยตุ่ำง	ๆ 	ทีเ่ข้ำมำกระทบ	ดงัจะเหน็ได้จำกกำรปฏบิตัิ 

พระรำชกรณียกิจมำกมำย	 แม้ว่ำจะต้องเสด็จฯ	 ไปในท้องถิ่นทุรกันดำรและมีภยันตรำย	 พระองค์ 

ก็ไม่ทรงย่อท้อ	เพรำะทรงตระหนักว่ำยังมีรำษฎรอีกเป็นจ�ำนวนมำกรอคอยควำมช่วยเหลืออยู่	

ดังตัวอย่ำงควำมอดทนของพระองค์ที่มีกำรเล่ำไว้ในหนังสือ	 “ครองใจคน	 หลำกเหตุผลท่ี 

คนไทยรักในหลวง”		ว่ำ	ในเดอืนหนึง่ของปี	๒๕๒๘	พระทนต์องค์หนึง่ของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	 

มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	หกัเฉยีดโพรงประสำทฟัน	พระทนต์องค์นัน้ต้องกำรกำรถวำย

กำรรกัษำเร่งด่วน	แต่ขณะนัน้กรงุเทพมหำนครก�ำลงัประสบปัญหำอทุกภยั	ต้องกำรบรรเทำทุกข์เร่งด่วนเช่นกนั	

	เมื่อทันตแพทย์เข้ำมำถวำยกำรรักษำ	พระองค์ทรงถำมว่ำจะต้องใช้เวลำนำนเท่ำไร	เมื่อแพทย์

กรำบบังคมทูลว่ำจะต้องใช้เวลำ	 ๑	 –	 ๒	 ช่ัวโมง	 พระองค์จึงมีรับสั่งว่ำ “ขอรอไว้ก่อนนะ ฉันทนได้  

วันนี้ขอไปดูรำษฎรและแก้ไขเรื่องปัญหำน�้ำท่วมก่อน”   

นอกจำกนี้	 พระรำชนิพนธ์ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ	 พระบรมรำชินีนำถ	 พระบรมรำชชนนี 

พนัปีหลวง	เรือ่ง	“ควำมทรงจ�ำในกำรตำมเสดจ็ต่ำงประเทศทำงรำชกำร”	ได้แสดงให้เหน็ถงึควำมอดทน

เพื่อทรงงำนในฐำนะพระมหำกษัตริย์อย่ำงถึงที่สุด	ดังควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…เผอิญพระเจ้ำอยู่หัวเริ่มประชวรหวัดตอนเสด็จฯ ถึงเบลเยียม ถ้ำได้บรรทม 

พักผ่อนเสียสักวันหรือ ๒ วัน พระอำกำรก็คงจะไม่ก�ำเริบ นี่ต้องเสด็จฯ ออกงำนตั้งแต ่

เช้ำจนค�่ำไม่เว้นว่ำง เสด็จฯ เดินทำงไปตำมเมืองต่ำง ๆ อำกำศก็ค่อนข้ำงเย็น ฝนตก 

ทุกวัน ท�ำให้ทรงโดนละอองฝนที่หนำวเย็นอยู่ตลอดเวลำ พอวันที่สองก็เลยประชวรไข้  

หมอประจ�ำพระองค์จึงถวำยยำทุก ๔ ชั่วโมง เลยท�ำให้ทรงง่วง ซึม แต่พระอำกำรไข้ก็ 

ไม่ลด แต่กระนั้นก็ทรงฝืนพระทัยท�ำกระปรี้กระเปร่ำเสด็จฯ ออกงำนทุกงำนไม่เว้นว่ำง  

ไม่มีใครนอกจำกพวกเรำที่ทรำบว่ำท่ำนประชวรเพียงไร… พระพักตร์พระเจ้ำอยู่หัว 

ซีดเซียว พระเนตรปรือเพรำะพิษไข้ ข้ำพเจ้ำก็ยิ่งกลุ้มใจ แต่ก็สุดปัญญำ มิรู้ที่จะแก้ไข 

อย่ำงไร ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำท่ำนอดทนจนถึงที่สุดทีเดียว...”

จะเหน็ได้ว่ำพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	

ทรงมีควำมอดทนต่อควำมทกุข์อนัเกดิจำกควำมยำกล�ำบำกในกำรเข้ำหำประชำชนในถิน่ทรุกนัดำร	ทรง

อดทนต่อควำมไม่สบำยพระวรกำย	ทรงอดทนต่อทกุข์อนัเกดิจำกโรคภยั	ไม่ให้เป็นอปุสรรคต่อกำรช่วยเหลอื

ประชำชน	ทรงอดทนรกัษำพระรำชหฤทัย	พระวำจำ	พระวรกำย	และพระอำกำร	ให้สงบเรยีบร้อยงดงำม

ได้ในทุกสถำนกำรณ์	 พระองค์จึงทรงเป็นพระมหำกษัตริยำธิรำชผู้ทรงมีพระขันติธรรมเป็นยอดเยี่ยม 

อย่ำงหำผู้ใดเสมอเหมือน	
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๑.๑๐  ควำมเท่ียงธรรม (อวโิรธน�) คอื ควำมหนักแน่น ถือควำมถูกต้อง  

     เที่ยงธรรมเป็นหลัก 

“ควำมเที่ยงธรรม” คือกำรวำงตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรม	 ไม่เอนเอียงหวั่นไหว	 ด�ำรงมั่น 

ในระเบยีบแบบแผนหลกักำรปกครองด้วยควำมสจุรติและยตุธิรรม	ตลอดจนถกูต้องตำมขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอันดีงำม	

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงยดึมัน่

ในหลักของควำมยุติธรรม	ทรงวำงพระองค์หนักแน่น	ไม่เอนเอียงหรือหวั่นไหว	ไม่มีอคติโดยมิชอบ	และ 

ทรงใช้ควำมรู้และพระปรีชำสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักควำมถูกต้องเป็นหลัก	 ไม่หวั่นไหวต่อ 

ค�ำพูด	อำรมณ์	พระองค์ทรงรักษำพระรำชหฤทัยได้บริสุทธิ์ปรำศจำกกิเลสทั้งมวล	จึงมิได้ทรงหวั่นไหว

ต่ออ�ำนำจแห่งอคติใด	ๆ	ทรงอุปถัมภ์ยกย่องผู้ควรอุปถัมภ์ยกย่อง	

	ในพระรำชฐำนะแห่งองค์พระประมขุของชำติไทยในระบอบประชำธปิไตย	พระองค์มพีระบรม

รำโชวำทเตอืนสตแิก่รฐับำล	ข้ำรำชกำร	และประชำชนโดยทัว่ไปอยูเ่สมอว่ำ	ให้ตัง้ตนอยูใ่นควำมซือ่สตัย์

สุจริตยุติธรรมและเที่ยงธรรม	 ซึ่งเปรียบได้กับกฎหมำยบ้ำนเมืองที่จ�ำเป็นต้องมีไว้เพื่อด�ำรงไว้ซึ่ง 

ควำมยุติธรรมแก่ประชำชนทั้งปวง	ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนประกำศนียบัตรแก่ผู้สอบไล ่

ได้ตำมหลักสูตรของส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ	 ณ	 อำคำรใหม่	 สวนอัมพร	 

วันอังคำร	ที่	๑๙	กรกฎำคม	๒๕๒๐	ควำมตอนหนึ่งว่ำ		

“...กฎหมำยทั้งปวงจะธ�ำรงควำมยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะธ�ำรง

ควำมศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภำพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับกำรใช้ 

คือถ้ำใช้ให้ได้ถูกวัตถุประสงค์หรือเจตนำรมณ์ของกฎหมำยนั้น ๆ จริงแล้ว ก็จะทรง

ควำมศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภำพอันสมบูรณ์ไว้ได้ แต่ถ้ำหำกน�ำไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์

และเจตนำรมณ์ โดยกำรพลิกแพลงบิดพลิ้วให้ผันผวนไปด้วยควำมหลงผิด ด้วยอคติ 

หรือด้วยเจตนำอันไม่สุจริตต่ำง ๆ กฎหมำยก็เสื่อมควำมศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภำพลง

ทันที และกลับกลำยเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชำชนอย่ำงใหญ่หลวง ผู้ที่ต้องกำรจะใช้

กฎหมำยสร้ำงสรรค์ควำมผำสุกสงบและควำมเป็นปึกแผ่นก้ำวหน้ำของประชำชนและ 

บ้ำนเมือง จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องรักษำวัตถุประสงค์อันจริงแท้ของกฎหมำยแต่ละฉบับไว้ให้

แน่วแน่เสมอไป อย่ำงไม่มีข้อแม้ประกำรใด ๆ พร้อมทั้งต้องรักษำอุดมคติ จรรยำ 

ควำมสุจรติ และมโนธรรมของนกักฎหมำยไว้โดยรอบคอบเคร่งครัด เสมอด้วยรกัษำชวีติ 

ของตนเอง กฎหมำยไทยจึงจะทรงคุณค่ำอันสมบูรณ์บริบูรณ์ เป็นที่เชื่อถือยกย่องอยู่โดยตลอดได้

ไม่ต้องกลำยเป็นกฎหมำยโบรำณล้ำสมัย ดังที่มีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์เกิดขึ้นในบำงครั้งบำงครำว…”
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ผูส้อบไล่ได้ตำมหลกัสตูรของส�ำนกัอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ	ณ	อำคำรใหม่	สวนอมัพร	

วันจันทร์	ที่	๒๙	ตุลำคม	๒๕๒๒	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…กฎหมำยมิใช่ตัวควำมยุติธรรม หำกเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัย  
ที่ตรำไว้เพื่อรักษำควำมยุติธรรม ผู้ใดก็ตำม แม้ไม่รู้กฎหมำย แต่ถ้ำประพฤติปฏิบัต ิ

ด้วยควำมสุจริตแล้ว ควรจะได้รับควำมคุ้มครองจำกกฎหมำยเต็มที่ ตรงกันข้ำม คนที่รู ้
กฎหมำย แต่ใช้กฎหมำยไปในทำงทุจริต ควรต้องถือว่ำทุจริต และกฎหมำยไม่ควร 
คุ้มครองจนเกินเลยไป เพรำะฉะนั้น จึงไม่สมควรจะถือว่ำ กำรรักษำควำมยุติธรรม 
ในแผ่นดินมีวงกว้ำงอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมำย จ�ำเป็นต้องขยำยออกไปให้ถึง 

ศีลธรรมจรรยำ ตลอดจนเหตุและผลตำมเป็นจริงด้วย...”

แนวพระรำชด�ำริของพระองค์ยังคงทันสมัย	 สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิรูปและแก ้
ปัญหำของประเทศในปัจจุบัน	 ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรทับซ้อนในที่ดินท�ำกิน	 หนี้ที่ไม่เป็นธรรม	 และ 
กำรปรับปรุงกฎหมำยให้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	 ซ่ึงล้วนมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ประเทศในอนำคต

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ยังทรง
ปฏิบัติพระองค์อยู่ภำยใต้กฎหมำย	และเมื่อเกิดเหตุกำรณ์วิกฤติด้ำนกำรเมือง	พระองค์จะทรงเตือนสติ
ให้สงบ	 โดยทรงระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง	 ทรงให้ควำมเที่ยงธรรมกับทุกฝ่ำย	 และ
ทรงไม่เคยตัดสินถูกผิดให้แก่ผู้ใด	 ดังกำรบรรยำยปำฐกถำพิเศษของ	ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำร
มูลนิธิชัยพัฒนำ	 เรื่อง	 “พระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว”	 จัดโดยส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิซึง่ถ่ำยทอดเรือ่งรำวเกีย่วกับ
ควำมเทีย่งธรรมของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	
ควำมตอนหนึง่ว่ำ		

“...ผมฟังมากับหูตัวเอง ทรงบอกว่าฉันต้องระวังตัว เพราะว่าอย่าลืมนะว่า ในจังหวะใด 
ก็ตาม ยังมีรัฐบาลอยู่นั้น ฉันไม่มีหน้าที่อะไรต้องออกมา เพราะรัฐบาลนั้นเขาก็ต้องอิงกฎหมาย  
จะผิดจะถูกนี่ไม่ใช่ประเด็นนะ ถ้ายังมีกฎหมายอยู ่ หรือมีรัฐบาลอยู ่ รัฐบาลก็พึงจะใช้กฎหมาย 
ด�าเนินการไป ผิดถูกเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบ จะให้ฉันไปสอดแทรก จะให้ไปหยุด ฉันบอกให้
อีกฝ่ายหนึ่งหยุด ก็หาว่าฉันเข้าข้างรัฐบาล ครั้นฉันจะไปห้ามรัฐบาลให้หยุด ฉันก็จะถูกหาว่าไป 

เข้าข้างฝ่ายแอนตี้รัฐบาล ฉันท�าไม่ได้ ไม่ใช่หน้าที่ฉัน...”

นอกจำกน้ี	 พระองค์ไม่เพียงทรงมีควำมลึกซึ้งและ

ทรงแตกฉำนในกฎหมำย	หรอื	“หลกันติธิรรม”	แต่พระองค์

ยงัทรงเป็นห่วงพสกนกิรทีย่งัขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจในตัวบท

กฎหมำย	 ซึ่งถ้ำประพฤติปฏิบัติด้วยควำมสุจริต	 ควรได้รับ

ควำมคุ้มครอง	 กำรรักษำควำมยุติธรรม	 ต้องครอบคลุม 

ทัง้กฎหมำย	ศลีธรรมจรรยำ	 และเหตุผลตำมควำมเป็นจริง	 

ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนประกำศนียบัตรแก่
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พระรำชำผู้ทรงธรรม พระองค์จะคงสถิตในดวงใจไทยตรำบนิรันดร์ 

	ตลอด	๗	ทศวรรษแห่งกำรครองรำชย์พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิลอดลุยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงปฏิบัติพระรำชภำรกิจต่ำง	ๆ	 ได้อย่ำงถูกต้อง	ด้วยทรงสดับตรับฟัง	ทรง

ศึกษำ	ทรงแสวงหำควำมรู้ควำมถูกต้องทั้งจำกบุคคล	ต�ำรำ	จำกกำรที่ทรงสืบค้นด้วยพระองค์เอง	และ 

ทรงน�ำมำประมวลใคร่ครวญด้วยพระปัญญำ	 ควำมรู ้ที่ทรงได้จึงเป็นควำมรู ้ที่ชัดแจ้งและถูกต้อง	 

แม้ว่ำจะมีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ต้องแก้ไขอันเป็นธรรมดำของกำรท�ำงำนท้ังปวง	 ก็ทรงปฏิบัติแก้ไข 

อย่ำงรอบคอบให้บังเกิดผลดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปโดยล�ำดับ

นอกจำกนี	้ในกำรพัฒนำแต่ละท้องถ่ินพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดช 

มหำรำช	บรมนำถบพติร	ยงัได้ทรงศกึษำถงึภมูปิระเทศ	ลมฟ้ำอำกำศ	ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณี	 

ควำมเป็นอยู	่และควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของประชำชน	ซ่ึงในแต่ละท้องถิน่ย่อมไม่เหมอืนกนั	กำรพัฒนำ

ของพระองค์จึงเป็นกำรพัฒนำด้วยควำมเข้ำใจ	 เหมำะสมและเหมำะแก่ควำมจ�ำเป็นของท้องถ่ินนั้น	 ๆ	

กำรพฒันำโดยวธีิทำงทีถ่กูต้องนีเ้อง	ช่วยให้พสกนกิรชำวไทยมคีวำมเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ด้วยพระรำชกรณยีกจิ

น้อยใหญน่ำนปักำรที่พระองค์ทรงเสยีสละควำมสุขส่วนพระองค์	ตรำกตร�ำทรงงำน	จนได้รบักำรยกยอ่ง

ว่ำเป็นพระมหำกษตัรย์ิท่ีทรงงำนหนกัมำกท่ีสดุพระองค์หนึง่ของโลก	พระรำชประสงค์เดียวของกษัตริย์ 

ผูท้รงครองรำชย์นำนทีส่ดุในโลกพระองค์นี ้มเีพยีงประกำรเดียวคอื ช่วยให้ประชำชนชำวไทยมชีวีติ

ที่ดีขึ้น 

ด้วยพระรำชจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและพระรำชหฤทัยที่ทรงเอื้ออำทรห่วงใยพสกนิกร

ชำวไทยทั่วประเทศเสมอมำ	 จึงกล่ำวได้ว่ำพระองค์ทรงเป็น “พระรำชำผู้ทรงธรรม”	 และด้วย 

พระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นยิ่งกว่ำพระนำม	 “ภูมิพล”	 หรือ “ก�ำลังของแผ่นดิน”  

พระองค์จักมิใช่ทรงครองแผ่นดินเท่ำนั้น	แต่ยังทรงครองและร้อยรัดหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินไว้ด้วย	

...พระองค์จะคงสถิตในดวงใจไทยตรำบนิรันดร์...
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๒. หลกัปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง รำกฐำนกำรพฒันำ 

 คนและสังคมที่ยั่งยืน

ด้วยพระปรีชำสำมำรถและพระวิสัยทัศน์อันกว้ำงไกล	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ได้พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรสัช้ีแนะ	

“ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง”	เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิชวีติและวิถปีฏิบติัแก่พสกนกิรชำวไทยมำ

โดยตลอดนำนกว่ำ	๔๐	ปี	

พระองค์ทรงเน้นย�้ำแนวทำงกำรพัฒนำที่ตั้งอยู ่บนพ้ืนฐำนของทำงสำยกลำงและควำม 

ไม่ประมำท	 โดยค�ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 ตลอดจน 

ใช้คุณธรรมควำมรู้	 และด�ำเนินชีวิตด้วยควำมเพียร	 เพ่ือป้องกันให้รอดพ้นจำกวิกฤตและสำมำรถ 

ด�ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน	ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง	ๆ	

พระองค์ทรงมองเห็นอันตรำยที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในอนำคต	 อันเนื่องมำจำกกำรพัฒนำ 

ที่ขำดควำมสมดุล	 เน้นกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและวัตถุเป็นหลัก	 พ่ึงพิงปัจจัย 

ภำยนอกสูง	 โดยมิได้ค�ำนึงถึงกำรสร้ำงพื้นฐำนควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้ของประชำชนให้มี

ควำมเข้มแข็งก่อน	 จนสุดท้ำยส่งผลให้ควำมเจริญส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองและไม่กระจำย 

ไปสู่คนในชนบท	หรือผู้ด้อยโอกำสในสังคมได้อย่ำงทั่วถึง	
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พระรำชด�ำรัสองค์แรก	 ๆ	 ที่พระรำชทำนเกี่ยวกับหลักกำรของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	

พระองค์ทรงเน้นย�้ำถึงกำรพัฒนำประเทศที่จะต้องท�ำตำมข้ันตอน	 เพ่ือน�ำควำมเจริญสู่ประเทศอย่ำง 

ม่ันคงและยั่งยืน	 ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์		 

ณ	หอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	วันศุกร์	ที่	๑๙	กรกฎำคม	๒๕๑๗	ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...กำรช่วยเหลือสนับสนุนประชำชนในกำรประกอบอำชีพและตั้งตัว ให้ม ี

ควำมพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐำนนั้น เป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งยวด เพรำะผู้ที่มีอำชีพ 

และฐำนะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสำมำรถสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำระดับที่สูงขึ้น 

ต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนกำรถือหลักที่จะส่งเสริมควำมเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตำม 

ล�ำดับ ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันควำมผิดพลำด 

ล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์ เพรำะหำกไม่กระท�ำด้วยควำม 

ระมัดระวัง ย่อมจะหวังผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้โดยยำก...” 

จำกนั้นพระองค์ได้มีพระรำชด�ำรัสเกี่ยวกับควำมพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง	 อำทิ	 พระรำชด�ำรัส
พระรำชทำนแก่คณะบคุคลต่ำง	 ๆ	 ทีเ่ข้ำเฝ้ำ	 ฯ	 ถวำยชยัมงคล	 เนือ่งในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ	 
ณ	ศำลำดสุดิำลยั	สวนจติรลดำ	ฯ	พระรำชวงัดุสติ	วนัพฤหสับด	ีที	่๔	ธนัวำคม	๒๕๔๐	ควำมตอนหนึง่ว่ำ

“...กำรจะเป็นเสือนั้นไม่ส�ำคัญ.  ส�ำคัญอยู่ที่เรำมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน.  

แบบพอมีพอกินนั้นหมำยควำมว่ำ อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง.  อันนี ้

ก็เคยบอกว่ำควำมพอเพียงนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกครอบครัวจะต้องผลิตอำหำร 

ของตัว จะต้องทอผ้ำใส่เอง.  อย่ำงนั้นมันเกินไป แต่ว่ำในหมู่บ้ำนหรือในอ�ำเภอ 

จะต้องมีควำมพอเพียงพอสมควร.  บำงสิ่งบำงอย่ำงที่ผลิตได้มำกกว่ำควำมต้องกำร  

ก็ขำยได้ แต่ขำยในที่ไม่ห่ำงไกลเท่ำไหร่ ไม่ต้องเสียค่ำขนส่งมำกนัก.  อย่ำงนี ้

ท่ำนนกัเศรษฐกจิต่ำง ๆ ก็มำบอกว่ำล้ำสมัย.  จริง อำจจะล้ำสมัย คนอื่นเขำต้องมีกำรเศรษฐกิจ  

ที่ต้องมีกำรแลกเปลี่ยน เรียกว่ำเป็นเศรษฐกิจกำรค้ำ ไม่ใช่เศรษฐกิจควำมพอเพียง  

เลยรู้สึกว่ำไม่หรูหรำ.  แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่ำ ผลิตให้พอเพียงได้.  ...” 

พระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง	 ๆ	 ที่เข้ำเฝ้ำ	 ฯ	 ถวำยชัยมงคล	 เนื่องในโอกำส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษำ	ณ	ศำลำดสุดิำลยั	สวนจติรลดำ	ฯ	พระรำชวงัดุสติ	วนัศกุร์	ที	่๔	ธนัวำคม	๒๕๔๑	
ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...คนเรำถ้ำพอในควำมต้องกำร ก็มีควำมโลภน้อย เมื่อมีควำมโลภน้อย  

ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.  ถ้ำทุกประเทศมีควำมคิด - อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ - มีควำมคิด 

ว่ำท�ำอะไรต้องพอเพียง หมำยควำมว่ำ พอประมำณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่ำงมำก  

คนเรำกอ็ยูเ่ป็นสขุ.  พอเพยีงนีอ้ำจจะมมีำก อำจจะมขีองหรหูรำกไ็ด้ แต่ว่ำต้องไม่ไปเบยีดเบยีนคนอืน่.  

ต้องให้พอประมำณตำมอัตภำพ พูดจำก็พอเพียง ท�ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.  ...”
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แม้ว่ำพระองค์จะมีพระรำชด�ำรัสเกี่ยวกับควำมพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง	 แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคง 

ติดอยู่กับควำมเจริญทำงวัตถุ	 ท�ำให้มิได้น�ำมำไตร่ตรองและปฏิบัติเท่ำที่ควร	 จนกระทั่งเกิดวิกฤต 

เศรษฐกิจในปี	 ๒๕๔๐	 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 (สศช.)	 ในฐำนะ 

หน่วยงำนหลักในกำรวำงแผนของประเทศ	 ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของพระบรมรำโชวำท 

และพระรำชด�ำรสัดงักล่ำว	จงึได้เชญิผูท้รงคณุวฒุจิำกสำขำต่ำง	ๆ 	มำร่วมกนักลัน่กรองพระบรมรำโชวำท

และพระรำชด�ำรัสที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง	สรุปเป็นนิยำมควำมหมำย	“ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพยีง”	และน�ำควำมกรำบบงัคมทลูฯ	ขอพระรำชทำนพระบรมรำชวนิจิฉัย	ซ่ึงพระองค์ทรงพระกรุณำ

ปรับปรุงแก้ไขพระรำชทำน	และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต	เมื่อวันที่	

๒๙	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๔๒	 ให้	 สศช.	 น�ำไปเผยแพร่	 เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

และประชำชนในทุกระดับ	 ตั้งแต่ระดับครอบครัว	 ชุมชน	 จนถึงระดับรัฐ	 รวมท้ังในกำรพัฒนำและ 

บริหำรประเทศให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง	เพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์	

ซึ่งนับแต่นั้นมำ	 สศช.	 ได้อัญเชิญ	 “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	 มำเป็นปรัชญำ 

น�ำทำงในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต	ิ 

ฉบับที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๔๙)	จนถึงแผนพัฒนำฯ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ในปัจจุบัน

นอกจำกนี	้ สศช.	 ได้ด�ำเนนิงำนขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงอย่ำงต่อเนือ่ง	 เช่น	 เมือ่ปี	 ๒๕๔๖	 

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น	 โดยมี	 ดร.จิรำยุ	 	 อิศรำงกูร	 ณ	 อยุธยำ	 

ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนทรพัย์สนิส่วนพระมหำกษตัรย์ิ	 (ต�ำแหน่งในขณะนัน้)	 เป็นประธำนอนกุรรมกำรฯ	 

เพือ่เป็นกลไกหลักในกำรประสำนเครอืข่ำยทัง้ในระดบันโยบำยและระดบัปฏบิตัใิห้น�ำเศรษฐกจิพอเพยีง 

ไปประยกุต์ใช้ครอบคลมุ	 ๘	ภำคส่วน	 ได้แก่	 ผูน้�ำทำงควำมคดิ	 นกัวชิำกำร	 สถำบนักำรศกึษำ	 สถำบนั 

กำรเมอืง	องค์กรภำครฐั	สือ่มวลชนและประชำชน	ภำคธุรกจิ	ชมุชนและประชำสังคม	
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โดยมีกำรเผยแพร่ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภำคส่วน 

อย่ำงหลำกหลำย	ศึกษำแนวทำงกำรพฒันำชมุชนพอเพยีง	๔๐	หมูบ้่ำน	เพือ่จดัท�ำคณุลกัษณะชมุชนไทย

ในอุดมคติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง	 จัดตั้งมูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำประเทศตำมปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 (มพพ.)	 เพื่อป็นกลไกหลักเชื่อมโยงให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชนมีบทบำทน�ำในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ 

เสริมสร้ำงสังคม	 โดยยึดหลักบรรษัทภิบำลเชื่อมโยงเป้ำหมำยทำงธุรกิจควบคู่กับกำรตระหนักถึง 

ควำมรับผิดชอบและควำมเป็นธรรมต่อผู้บริโภค	 ชุมชน	 และสังคมโดยรวม	 รวมทั้งร่วมมือกับภำค ี

เครือข่ำยกำรพัฒนำท้ังภำครัฐ	 เอกชน	 และภำคกำรศึกษำถอดบทเรียนและขยำยผลสู่กลุ่มต่ำง	 ๆ	 

อย่ำงกว้ำงขวำง	ฯลฯ	

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระรำชทำนให้ควำมส�ำคัญกับ	 “กำรพัฒนำคน”	 

ในกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมั่นคงบนพื้นฐำนของกำรพ่ึงตนเอง	 ควำมพอมีพอกิน	 กำรรู้จักพอประมำณ	 

กำรค�ำนงึถงึควำมมีเหตผุล	กำรสร้ำงภมูคิุม้กันในตวัทีดี่	ไม่ประมำท	ตระหนกัถงึควำมถูกต้องในหลกัวชิำ	

มีคุณธรรม	เป็นกรอบในกำรด�ำเนนิชวีติ	โดยมแีนวคิดในกำรท�ำงำนคอื	“เข้ำใจ เข้ำถึง และร่วมพฒันำ”	

อย่ำงสอดคล้องกับ	 “ภูมิสังคม”	 ที่หลำกหลำยของระบบภูมินิเวศ	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 

เพื่อผลประโยชน์ของประชำชน	 โดยประชำชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ	 เป็นกำรมุ่งสู่	 “กำรพ่ึงตนเอง”	 

ด�ำเนินกำรด้วยควำมรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 “ท�ำตำมล�ำดับข้ันตอน”	 มีกำรทดลองด้วยควำมเพียร 

จนมั่นใจ	จึงน�ำไปใช้ประโยชน์	และเผยแพร่สู่สำธำรณะ
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ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวทำงกำรด�ำรงอยู ่และปฏิบัติตนของ

ประชำชนในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับครอบครัว	ระดับชุมชน	จนถึงระดับรัฐ	ทั้งในกำรพัฒนำ 

และบริหำรประเทศให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง	 โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	 เพ่ือให ้

ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์	 ควำมพอเพียง	หมำยถึง	ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล  

รวมถึงควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใด	ๆ	 

อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงท้ังภำยนอกและภำยใน	 ทั้งนี้	 จะต้องอำศัยควำมรอบรู ้  

ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่ง	 ในกำรน�ำวิชำกำรต่ำง	ๆ	มำใช้ในกำรวำงแผน

และกำรด�ำเนนิกำรทกุขัน้ตอน	และขณะเดยีวกนั	จะต้องเสรมิสร้ำงพืน้ฐำนจติใจของคนในชำติ	

โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ	 นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�ำนึกในคุณธรรม  

ควำมซ่ือสัตย์สุจริต	และให้มีควำมรอบรู้ท่ีเหมำะสม	ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน	ควำมเพียร	 

มีสติ	ปัญญำ	และควำมรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

อย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทั้งด้ำนวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอก 

ได้เป็นอย่ำงดี	

ประมวลและกลั่นกรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชด�ารัสอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยส�านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้น�าไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒
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๒.๑ องค์ประกอบของ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 นับเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง 

ที่เหมำะสมสอดคล้องกับวิถีควำมเป็นอยู่ของคนไทย	โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ	ดังนี้	

ควำมพอประมำณ หมำยถึง	 ควำมพอดีต่อควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมกับฐำนะของตนเอง	 

สงัคม	สิง่แวดล้อม	รวมทัง้วฒันธรรมในแต่ละท้องถิน่	ไม่มำกเกนิไป	ไม่น้อยเกนิไป	และต้องไม่เบยีดเบยีน

ตนเองและผู้อื่น	

ควำมมีเหตุมีผล หมำยถึง	 กำรตัดสินใจด�ำเนินกำรอย่ำงมีเหตุผลตำมหลักวิชำกำร	 

หลกักฎหมำย	หลกัคณุธรรม	และวัฒนธรรมทีด่งีำม	โดยค�ำนงึถงึปัจจัยท่ีเกีย่วข้องอย่ำงถ้วนถี	่“รู้จุดอ่อน	

จุดแข็ง	โอกำส	อุปสรรค”	และคำดกำรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่ำงรอบคอบ	“รู้เขำ	รู้เรำ	รู้จักเลือกน�ำสิ่งที่ดี

และเหมำะสมมำประยุกต์ใช้”		

กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมำยถึง	 กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปล่ียนแปลง

ด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และวัฒนธรรม	 จำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ	 เพื่อให้สำมำรถ 

บริหำรควำมเสี่ยง	ปรับตัวและรับมือได้อย่ำงทันท่วงที	

กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมพอเพียงนั้น	 จะต้องเสริมสร้ำงให้คนในชำติมีพ้ืนฐำนจิตใจ 

ในกำรปฏิบัติตน	ดังนี้	
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มีคุณธรรม	 ทั้งนี้	 บุคคล	 ครอบครัว	 องค์กร	 และชุมชนที่จะน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช้	 ต้องน�ำระบบคุณธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริตมำประพฤติปฏิบัติก่อน	 โดยเริ่มจำก 

กำรอบรมเลี้ยงดูคนในครอบครัว	 กำรศึกษำอบรมในโรงเรียน	 กำรส่ังสอนศีลธรรมตำมหลักศำสนำ	 

ตลอดจนกำรฝึกจิต	ข่มใจของตนเอง

ใช้หลักวิชำและควำมรู ้ โดยน�ำหลักวิชำและควำมรู ้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสมมำใช้	 ทั้งใน 

ขั้นกำรวำงแผนและปฏิบัติ	ด้วยควำมรอบรู้	รอบคอบ	และระมัดระวังอย่ำงยิ่ง

ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมเพียร	มีควำมอดทน	มีสติ	ปัญญำ	และควำมรอบคอบ	

๒.๒ กำรน้อมน�ำ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่กำรปฏิบัติ

ทุกคนและทุกกลุ่มอำชีพสำมำรถน้อมน�ำหลักปรัชญำฯ	 มำเป็นหลักปฏิบัติในกำรด�ำเนิน 

ชีวิตได้	 โดยต้อง	 “ระเบิดจำกข้ำงใน”	 คือกำรเกิดจิตส�ำนึก	 มีควำมศรัทธำ	 เชื่อมั่น	 เห็นคุณค่ำ	 

และน�ำไปปฏิบัติด้วยตนเอง	แล้วจึงขยำยไปสู่ครอบครัว	ชุมชน	องค์กร	สังคม	และประเทศชำติต่อไป	

ในปัจจุบันหลำยภำคส่วนได้น้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้น�ำทำงชีวิตและ 

ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง	 ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับองค์กร	 เป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง 

ตำมล�ำดับ	 หลำยกรณีมีกำรพิสูจน์ว่ำสำมำรถใช้ได้ผลอย่ำงดียิ่ง	 ทั้งผู ้ที่อยู ่ในภำคเกษตรกรรม	 

ภำคธุรกิจ	 อุตสำหกรรม	 บริษัทขนำดเล็ก	 กลำง	 ใหญ่	 ล้วนน้อมน�ำปรัชญำนี้มำประยุกต์ใช้	 ส่งผลดี 

ต่อชวีติ	ธรุกิจ	และสงัคมโดยรอบ	

ควำมพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว 

แนวทำงปฏบิตั ิเริม่จำกตวัเองก่อน	ด้วยกำรฝึกจติ	ข่มใจตนเอง	และอบรมเลีย้งดคูนในครอบครัว

ให้มีคุณธรรม	 กินอยู่ตำมอัตภำพ	 พึ่งพำตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	 ไม่ท�ำอะไรเกินตัว	 ไม่ลงทุน 

เกินขนำด	 ด�ำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	 ใฝ่รู ้	 ใฝ่ศึกษำ	 และมีกำรพัฒนำตนเอง 

อย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อควำมมั่นคงในอนำคต	 และเป็นที่พ่ึงให้ผู้อื่นได้ในท่ีสุด	 เช่น	 กำรหำปัจจัยส่ีมำเล้ียง 

ตนเองและครอบครัวจำกกำรประกอบสัมมำชีพ	 กำรจัดท�ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย	 ประหยัด	 แต่ไม่ใช ่

ตระหนี่	ลด	ละ	เลิกอบำยมุข	รู้จักคุณค่ำ	รู้จักใช้	รู้จักออมเงิน	และสิ่งของเครื่องใช้	ดูแลรักษำสุขภำพ 

ให้แขง็แรง	มกีำรแบ่งปันภำยในครอบครวั	ชมุชน	และสังคมรอบข้ำง	รวมถึงกำรรักษำวฒันธรรมประเพณี	

และกำรอยู่ร่วมกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสม	 รวมทั้งบริหำรควำมเสี่ยง 

ด้วยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม

ตัวอย่ำงควำมพอเพียง เช่น	ถ้ำมีกระเป๋ำถืออยู่	๔	 ใบ	แต่อยำกซื้อใบที่	๕	ต้องค�ำนึงถึงหลัก

ส�ำคัญในองค์ประกอบของปรัชญำฯ	คือ	พอประมำณ	มีเหตุผล	และภูมิคุ้มกัน	หำกซื้อแล้วต้องพิจำรณำ

ว่ำมีเงินพอใช้ถึงสิ้นเดือนหรือไม่	หำกไม่พอ	แสดงว่ำภูมิคุ้มกันบกพร่อง	จึงไม่ควรซื้อกระเป๋ำ	แต่หำกมี

เงินเดือนมำกพอ	 ไม่เดือดร้อน	 และจ�ำเป็นต้องใช้	 ก็สำมำรถซ้ือได้	 แต่รำคำต้องเหมำะสมด้วย	 หรือ 
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หำกครอบครัวมีปัญหำเรื่องเป็นหนี้	 ต้องดูเหตุปัจจัยของกำรเป็นหนี้	 ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้	 

โดยลงบัญชีแบ่งประเภทรำยรับรำยจ่ำย	 หำกรำยจ่ำยใดสำมำรถควบคุมได้และเป็นรำยจ่ำยท่ีไม่จ�ำเป็น	

ก็ให้ลดหรือยกเลิกไป	เช่น	โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่	หรือสิ่งของที่เป็นอบำยมุขทั้งปวง		

ควำมพอเพียงในสถำนศึกษำ

แนวทำงปฏิบัติ	 เริ่มจำก	 ครู และผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 เล็งเห็นควำมส�ำคัญและน้อมน�ำ 

ปรัชญำฯ	 มำปฏิบัติให้เป็นตัวอย่ำง	 เป็นแม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ที่ดีทั้งในด้ำนกำรด�ำเนินชีวิตโดยยึดหลัก

คุณธรรม	อำทิ	ขยัน	อดทน	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกำรพนันและอบำยมุข	ไม่ฟุ้งเฟ้อ	และพัฒนำระบบกำรเรียน

กำรสอนตำมหลักปรัชญำฯ	อำทิ	ตั้งใจสอน	หมั่นหำควำมรู้เพิ่มเติม	เปิดโอกำสให้เด็กแสดงควำมคิดเห็น	

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูกับนักเรียน	 กระตุ้นให้เด็กรักกำรเรียน	 คิดเป็น	 ท�ำเป็น	 และปลูกฝัง

คุณธรรมเพื่อเป็นกำรสร้ำงคนดี	คนเก่ง	ให้แก่สังคม

ส�ำหรับ	 นักเรียน นักศึกษำ	 ต้องรู้จักแบ่งเวลำเรียน	 เล่น	 และด�ำเนินชีวิตอย่ำงเหมำะสม	 

ใฝ่หำควำมรู้	 ใช้หลักวิชำและควำมรู้จริงในกำรตัดสินใจลงมือท�ำส่ิงต่ำง	 ๆ	 คบเพ่ือนเป็นกัลยำณมิตร	 

รู้	 รัก	 สำมัคคี	 ขยันหมั่นเพียร	 ซื่อสัตย์	 แบ่งปัน	 กตัญญู	 รู้จักใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีเหตุผลและรอบคอบ	 

รวมทั้งสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงศีลธรรมให้แก่ตนเอง	อำทิ	ไม่ลักขโมย	ไม่พูดปด	ไม่สูบบุหรี่	และไม่ดื่มสุรำ	

ตัวอย่ำงควำมพอเพียง	 เช่น	 ครู	 ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็กเห็นและน�ำไปเป็นแบบอย่ำง 

ในกำรด�ำเนินชีวิต	ด้ำนกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน	ควรปรับให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม

ของแต่ละแห่ง	 โรงเรียนในเมืองก็ปรับให้เข้ำกับวิถีชีวิตของคนในเมือง	 โรงเรียนในชนบทก็ปรับให้เข้ำ 

กบัวถิชีีวติในชนบท	สอนให้นกัเรยีนรักกำรศกึษำ	รู	้รกั	สำมคัค	ีเรียนรู้เร่ืองกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม	 รู้จักกำรท�ำงำน	 กำรปลูกผักสวนครัว	 กำรใช้ประโยชน์จำกวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

มำแปรรูปเป็นสินค้ำและงำนหัตถกรรม	 จัดให้มีธนำคำรออมทรัพย์ของโรงเรียน	 จัดกิจกรรม 

ลด	ละ	เลิก	อบำยมุข	ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส

ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษำ ต้องมีวินัย	 เป็นเด็กดี	 มีควำมกตัญญู	 ตั้งใจเรียน	 และใช้เงิน 

อย่ำงประหยัด	รู้จักอดออม	โดยใช้หลักรำยได้ลบเงินออมเท่ำกับรำยจ่ำย	ขยันหมั่นเพียร	เรียนรู้	พัฒนำ	

โดยใช้สติ	ปัญญำอย่ำงรอบคอบ	เป็นต้น

ควำมพอเพียงในชุมชน

แนวทำงปฏิบัติ คนในชุมชนมีกำรรวมกลุ่มกันท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ภำยในชุมชน	ด้วยควำมรู้	 รัก	สำมัคคี	สร้ำงเป็นเครือข่ำยเชื่อมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน	ทั้งด้ำน

เศรษฐกจิ	สงัคม	ทรพัยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม	เช่น	กำรรวมกลุม่อำชพี	กลุม่ออมทรพัย์หรอืองค์กร

กำรเงินชุมชน	สวัสดิกำรชุมชน	กำรช่วยดูแลรักษำควำมสงบ	ควำมสะอำด	ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย	

รวมทัง้กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิน่และทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมในชมุชนมำสร้ำงประโยชน์สขุได้

อย่ำงเหมำะสม
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ตัวอย่ำงควำมพอเพียง คนในชุมชนร่วมกันศึกษำข้อมูลในชุมชนเพื่อให้รู้จักตัวเอง	 ชุมชน	

ทรัพยำกรในชุมชน	 โลกภำยนอก	 และรู้สำเหตุปัญหำ	 ที่มำของผลกระทบต่ำง	 ๆ	 แล้วร่วมกันหำวิธ ี

แก้ปัญหำและวำงแผนป้องกันปัญหำที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคต	 รวมถึงพัฒนำสิ่งดี	 ๆ	 ท่ีมีอยู	่ 

เช่น	ภูมิปัญญำท้องถิ่น	และทรัพยำกรธรรมชำติ	แล้วน�ำมำต่อยอดเพื่อสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในชุมชน

ในทำงท่ีดีขึ้น	 ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชุมชนให้มีควำม	 “รู้	 รัก	 สำมัคคี”	 

มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม	ด�ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน	รอบคอบ	มีควำมเพียร	มีสติปัญญำ	และที่ส�ำคัญ

คือมีควำมสุขบนควำมพอเพียง	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 ไม่โลภ	 ไม่ติดกำรพนัน	 ไม่เป็นหนี้	 ไม่ลุ่มหลงอบำยมุข	 

ดังตัวอย่ำงที่เกิดข้ึนในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ	 ชุมชนที่ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

สำมำรถคงควำมเข้มแข็งและยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

ควำมพอเพียงในภำคธุรกิจเอกชน

แนวทำงปฏิบตั ิเริม่จำกควำมมุง่มัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิท่ีหวงัผลประโยชน์หรือก�ำไรในระยะยำว

มำกกว่ำระยะสัน้	แสวงหำผลตอบแทนบนพืน้ฐำนของกำรแบ่งปัน	มุง่ให้ทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องได้รับประโยชน์

อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม	 ท้ังลูกค้ำ	 คู่ค้ำ	 ผู้ถือหุ้น	 และพนักงำน	 ด้ำนกำรขยำยธุรกิจต้องท�ำ 

อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	 ไม่ค้ำก�ำไรเกินควร	 ไม่ลงทุนเกินขนำด	 ไม่กู้จนเกินตัว	 รวมทั้งต้องมีควำมรู้ 

และเข้ำใจธุรกิจของตนเอง	 รู้จักลูกค้ำ	 ศึกษำคู่แข่ง	 และเรียนรู้กำรตลำดอย่ำงถ่องแท้	 ผลิตในสิ่งที่ถนัด

และท�ำตำมก�ำลัง	 สร้ำงเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง	 มีกำรเตรียม 

ควำมพร้อมต่อกำรเปลีย่นแปลงทีอ่ำจเกดิขึน้	มคีวำมซือ่สัตย์	รบัผดิชอบต่อสงัคม	และป้องกนัผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม	ที่ส�ำคัญต้องสร้ำงเสริมควำมรู้และจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม
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ตัวอย่ำงควำมพอเพียง	 เช่น	 นักธุรกิจที่ก�ำลังริเริ่มโครงกำรใหม่	 ต้องมีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม 

ที่จะศึกษำดูต้นทุนของตัวเอง	 พร้อมกับศึกษำตลำดและคู ่แข่งขัน	 และต้องสร้ำงฐำนของธุรกิจ 

ให้มั่นคง	ในช่วงแรก	ๆ	ต้องเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป	ไม่โลภมำก	ต้องอดทน	มีควำมเพียร	มีสติปัญญำ	

เป็นต้น	 และเมื่อประสบควำมส�ำเร็จในระดับหน่ึงแล้ว	 จึงค่อย	 ๆ	 ขยำยกิจกำรต่อไป	 แต่ต้องมีควำม

รอบคอบ	 ระมัดระวังในกำรลงทุน	 ไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป	 โดยใช้เงินที่เก็บออมไว้มำขยำยกิจกำร 

หรือกู้เงินมำใช้	แต่ต้องประเมินแล้วว่ำสำมำรถใช้คืนได้

นอกจำกนี้	 ต้องดูแลผู้ถือหุ้น	 และคืนทุนให้ลูกค้ำ	 ตลอดจนต้องพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 

ให้เป็นผู้มีควำมรู้	 ให้ผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม	 รวมถึงช่วยเหลือ

สังคมตำมโอกำสที่เหมำะสม	 เช่น	 กำรบริจำคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง	 ๆ	 กำรบริจำคเงินให้แก่

องค์กรสำธำรณกุศล	 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส	 หรือกำรให้พนักงำนร่วมเป็นอำสำสมัครออกไป 

ช่วยเหลือสังคม	เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ำกับสังคมได้อย่ำงแท้จริงและยั่งยืน

ควำมพอเพียงในองค์กรภำครัฐ

แนวทำงปฏิบัติ ยึดมั่นในจรรยำบรรณข้ำรำชกำรที่ดี	 โดยระดับองค์กรหรือผู ้บริหำร  

บรหิำรงำนอย่ำงมีธรรมำภบิำล	โปร่งใส	มคีณุธรรม	ประหยดั	คุม้ค่ำ	มกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง	ไม่ท�ำโครงกำร

ที่เกินตัว	ปรับขนำดองค์กรให้เหมำะสม	และจัดก�ำลังคนตำมสมรรถนะ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ถ่ำยทอด

ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน	มีกำรพัฒนำทีมงำน	และสร้ำงผู้สืบทอดที่ดี	 เก่ง	ยึดประโยชน์สุขของส่วนรวม

เป็นที่ตั้ง

ระดับเจ้ำหน้ำที่	 ควรปรับวิถีและใช้ชีวิตแบบพอเพียง	 รู้จักพอประมำณและมีเหตุผล	 ซ่ือสัตย์

สุจริต	 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ	 รอบรู้	 รอบคอบ	 ระมัดระวัง	 ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ	 เหมำะสม 
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กับรำยได้	พัฒนำตนเองและควำมรู้อยู่เสมอ	หลีกเลี่ยงอบำยมุข	 รักษำวัฒนธรรมไทย	ยึดประโยชน์สุข

ของส่วนรวม	 รู้	 รัก	 สำมัคคี	 แบ่งปัน	 ให้บริกำรและช่วยเหลือประชำชนด้วยน�้ำใจไมตรี	 อย่ำงรวดเร็ว	 

เสมอภำค	และสัมฤทธิ์ผล

ตวัอย่ำงควำมพอเพียง ในระดบัองค์กรหรอืผูบ้รหิำร	สร้ำงวฒันธรรมองค์กรตำมหลกัปรัชญำฯ	

ให้เป็นแนวทำงปฏบิตั	ิเน้นกำรสร้ำงปัญญำให้คนในองค์กร	เพรำะคนเป็นทรพัยำกรทีม่ค่ีำทีส่ดุขององค์กร	

กำรด�ำเนินงำนค�ำนึงถึงประโยชน์สุขของประเทศชำติและประชำชนเป็นส�ำคัญ	บริหำรจัดกำรกำรใช	้ 

งบประมำณอย่ำงโปร่งใส	ประหยัด	มีประสิทธิภำพ	ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน	เงิน	และคน

ระดับเจ้ำหน้ำท่ี ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด�ำเนินชีวิต	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 ไม่เสพ 

อบำยมุข	ใช้สมรรถนะ	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่	เอำใจใส่ให้บริกำรประชำชน

อย่ำงรวดเรว็	สมัฤทธิผ์ล	เสมอภำค	ยิม้แย้มแจ่มใส	ไม่รบัสนิบน	ใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนอย่ำงประหยดั	

คุ้มค่ำ	เช่น	กำรใช้กระดำษรีไซเคิล	และกำรประหยัดพลังงำน	เป็นต้น

ควำมพอเพียงระดับประเทศ

แนวทำงปฏิบัติ	 เน้นกำรบริหำรจัดกำรประเทศ	 โดยเร่ิมจำกกำรวำงรำกฐำนให้ประชำชน 

ส่วนใหญ่อยู่อย่ำงพอมีพอกิน	และพึ่งตนเองได้	มีควำมรู้และคุณธรรมในกำรด�ำเนินชีวิต	มีกำรรวมกลุ่ม

ของชุมชนหลำย	 ๆ	 แห่ง	 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้	 สืบทอดภูมิปัญญำ	 และร่วมกันพัฒนำตำมแนวทำง

เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงรู้	 รัก	 สำมัคคี	 เสริมสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนให้เกิดควำมพอเพียง	

น�ำสู่	“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”	อย่ำงเข้มแข็ง	มั่นคง	และยั่งยืนสืบไป

ตัวอย่ำงควำมพอเพียง	 เช่น	 กำรก�ำหนดนโยบำยพัฒนำประเทศควรกระท�ำอย่ำงเป็นข้ัน 

เป็นตอน	 โดยเน้นกำรเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมสร้ำงทุนมนุษย์	 ทุนเศรษฐกิจ	 ทุนสังคม	 ทุนวัฒนธรรม	 

ทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ปลูกฝังคุณธรรม	ควำมสำมัคคี	ควำมรู้	ควำมเพียร	ควำมอดทน	

เกื้อกูล	 แบ่งปัน	 มีควำมซื่อสัตย์และควำมกตัญญู	 กำรด�ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังและกำรด�ำเนิน

โครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน	 ต้องด�ำเนินกำร 

อย่ำงรอบรู้	 รอบคอบ	 ระมัดระวัง	 ค�ำนึงถึงควำมพอประมำณ	 คุ้มค่ำ	 มีเหตุผล	 โปร่งใส	 สอดคล้อง 

กับกำรเปลี่ยนแปลง	 และพอดีกับทรัพยำกร	 รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนอย่ำงแท้จริง	 

ด้ำนกำรให้ค�ำแนะน�ำประชำชนให้กระท�ำสิ่งใด	 ต้องศึกษำอย่ำงรอบคอบก่อน	 เพื่อไม่ให้เกิดควำม 

เสียหำยแก่ประชำชน

มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ในกำรสืบทอดภูมิปัญญำ	 

แลกเปลี่ยนควำมรู้	 เทคโนโลยี	 และบทเรียนจำกกำรพัฒนำ	 หรือร่วมมือกันพัฒนำตำมปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ท�ำให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วยชุมชน	 องค์กร	 และธุรกิจ 

ต่ำง	 ๆ	 ที่ด�ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง	 กลำยเป็นเครือข่ำยชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันด้วยหลักกำร 

แห่งควำมพอเพียง	รู้	รัก	สำมัคคี	ไม่เบียดเบียน	แบ่งปัน	และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด
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๒.๓ “ควำมพอเพียง” ในกำร

ด�ำเนินชีวิตด้ำนต่ำง ๆ 

กำรน้อมน�ำปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง

มำใช้ในระดับต่ำง	 ๆ	 นั้น	 ต้องมีพื้นฐำน	 คือ	 

กำรพึ่งตนเองได้	 โดยพิจำรณำถึงควำมพอเพียง 

ในกำรด�ำเนินชีวิตทุกย่ำงก้ำว	ได้แก่

ด้ำนเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ำยเกินตัว	ไม่ลงทุน

เกินขนำด	 คิดและวำงแผนอย่ำงมีเหตุผลและ

คุณธรรม	 รอบรู้	 รอบคอบ	 ระมัดระวังเสริมสร้ำง

ภูมิคุ้มกัน	 ด้วยกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม	

สัมฤทธิ์ผล	และทันกำรณ์

ด้ำนจิตใจ	เข้มแข็ง	กตัญญู	มีควำมเพียร	

มีจิตส�ำนึกที่ถูกต้อง	 มีคุณธรรมอันมั่นคง	 สุจริต	 จริงใจคิดดี	 ท�ำดี	 แจ่มใส	 เอื้ออำทร	 แบ่งปัน	 เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 ประสำนสัมพันธ์	 รู้	 รัก	 สำมัคคี	 เสริมสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน	รักษำเอกลักษณ์	ภำษำ	ภูมิปัญญำ	และวัฒนธรรมไทย

ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	รูจ้กัใช้และจดักำรอย่ำงฉลำด	ประหยดั	และรอบคอบ	

ฟื้นฟูทรัพยำกรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลำน

ด้ำนเทคโนโลยี	 รู้จักใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม	 สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพแวดล้อม

ตำมภูมิสังคม	พัฒนำเทคโนโลยีจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำน 

๒.๔  เศรษฐกิจพอเพียง... ทำงรอดในโลกยุคโลกำภิวัตน์และดิจิทัล

“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	 เป็นปรัชญำอันทรงคุณค่ำที่ได้รับกำรยกย่องจำกนำนำ 

ประเทศ	 โดยเห็นว่ำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่น�ำโลกสู ่ควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน	 พร้อมรับต่อกำร 

เปลี่ยนแปลงในทุกด้ำน	 และจำกหลักกำรทรงงำนในลักษณะท่ีเน้นกำรพัฒนำ	 “คน”	 ด้วยปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยไม่ทรงเลือกว่ำเขำเหล่ำนั้นเป็นใคร	 จึงมิได้มีเพียงแต่ประชำชนชำวไทย 

เท่ำนั้นที่ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุดมิได้	 ยังเป็นท่ีประจักษ์แก่นำนำประเทศท่ัวโลก	 

ซ่ึงต่ำงยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณและได้น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยรำงวัลเกียรติคุณมำกมำย	

ตลอดจนได้รับกำรยกย่องว่ำทรงเป็น	 King of Kings	 เป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงงำนหนักที่สุด 

ในโลกและใกล้ชิดประชำชนที่สุด	
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เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภำคม	๒๕๔๙	นำยโคฟี		อันนัน	เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติในขณะนั้น
ได้ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสเข้ำเฝ้ำฯ	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช	บรมนำถบพติร	เพือ่ทลูเกล้ำทลูกระหม่อมถวำยเหรยีญ	“Lifetime Achievement Award on  
Human Development”	 ซึ่งเป็นรำงวัล	 “ควำมส�ำเร็จสูงสุดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์”	 ที่ถวำยแด่
พระองค์เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียว	 และกรำบบังคมทูลว่ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพำะกับประเทศไทย	แต่เป็นประโยชน์กับทุกประเทศที่ต้องกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินี้มีความหมายส�าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่สหประชาชาต ิ
ได้จัดท�ารางวัลเกียรติยศน้ี เพื่อมอบแด่บุคคลดีเด่น ที่ได้อุทิศตนตลอดช่วงชีวิตและสร้างคุณค่า 
ของผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และเป็นคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาคน...

หากการพัฒนาคนหมายถึงการให้ล�าดับความส�าคัญประชาชนเป็นอันดับแรก ไม่มีส่ิงอื่นใด 
อกีแล้วทีย่ิง่ใหญ่ไปกว่าการพฒันาคนภายใต้แนวทางการพัฒนาคนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั…

อนึ่ง ด้วยพระปรีชำสำมำรถในกำรเป็นนักคิดของพระองค์ท่ำน ท�ำให้นำนำประเทศตื่นตัว
ในกำรปรับรูปแบบกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดใหม่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ชีแ้นวทางการพัฒนา
ที่มุ่งเน้นความสมดุล องค์รวมและยั่งยืน... ปรัชญาดังกล่าวซึ่งเน้นแนวทาง “กำรเดินสำยกลำง” ท�าให้
สหประชาชาตมิปีณิธานมุง่มัน่พฒันาคนให้ประชาชนเป็นเป้าหมายศนูย์กลางในการพฒันา เพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป…

รางวลัความส�าเรจ็สงูสดุด้านการพฒันามนษุย์นี ้สหประชาชาตมิปีณธิานทีจ่ะส่งเสรมิประสบการณ์ 
และแนวทางปฏิบัติ ในการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหาที่ สุดมิได้ 
ของพระองค์ท่าน เพือ่จดุประกายแนวความคดิการพฒันาแบบใหม่สูน่านาประเทศ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ 
ความส�าเร็จสูงสุดและความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยในการพัฒนาคนส�าหรับประชาชนของพระองค์…”

นอกจำกนี้	 โครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติประจ�ำประเทศไทย	 ได้จดัท�ำรำยงำนกำรพฒันำ
คนของประเทศไทยปี	 ๒๕๕๐	 เรื่อง	 “เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรพัฒนำคน”	 (Thailand Human  
Development Report : Sufficiency and Human Development)	 เผยแพร่ไปทั่วโลก	 
เพื่อเทิดพระเกียรติ	เนื่องในวโรกำสมหำมงคลสมัยทรงครองสิริรำชสมบัติครบ	๖๐	ปี

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 มิได้
พระรำชทำนเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับประชำชนชำวไทยเท่ำนั้น	หำกทรงแนะทำงออกส�ำหรับชำวโลก
ในยุคโลกำภิวัตน์ด้วย	เพื่อให้มนุษยชำติเดินทำงไปในหนทำงที่ถูกต้อง	 เหมำะสม	พอเพียง	และน�ำไปสู่
ควำมสมดลุ	ยัง่ยนื	บนฐำนของคณุธรรม	จรยิธรรม	และคณุงำมควำมด	ีซึง่นำนำประเทศได้ให้ควำมสนใจ	
และได้มกีำรน�ำปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้จนเหน็ผลส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมแล้วมำกมำย
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๒.๕  สู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์สันติภำพโลกที่ยั่งยืน

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 ไม่เพียงแต่จะช่วยพลิกฟื้นชีวิตของประชำชนชำวไทย 

และประเทศที่เห็นคุณค่ำและน้อมน�ำไปปฏิบัติให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้เท่ำนั้น		“เศรษฐกิจพอเพียง”	

ยังเป็นหลักคิดและวิถีปฏิบัติที่น�ำพำสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	 รวมท้ังสำมำรถสร้ำงสรรค์สันติภำพ 

ที่ยั่งยืนให้กับสำกลโลก	

โดยในกำรประชมุเพือ่สนัตภิำพนำนำชำต	ิ๒๕๖๐	(International	Peace	Conference	2017)	

หัวข้อ	“Sustainable	World	Peace”	ระหว่ำงวันที่	๒๖	–	๒๘	กันยำยน	๒๕๖๐	ณ	ส�ำนักงำนใหญ่ 

องค์กำรยูเนสโก	 กรุงปำรีส	 ประเทศฝรั่งเศส	 ซึ่งองค์กำรพุทธศำสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)  

จัดขึน้เพือ่น้อมถวำยรำชสดดุเีทดิพระเกยีรตแิละถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรม

ชนกำธเิบศร มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และเป็นกำรเชือ่มโยงองค์ควำมรู้กำรศกึษำ 

ด้ำนสันติภำพนำนำชำติจำกหลักพระพุทธศำสนำสู่กำรพัฒนำท่ีย่ังยืน	 ตลอดจนเพ่ือศึกษำหลัก 

พระพุทธศำสนำไปสู่กำรประยุกต์แก้ปัญหำโลกในปัจจุบัน	 โดยน�ำเสนอหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ที่ทรง

น�ำหลัก	 “ทำงสำยกลำง”	 มำเป็นแนวทำงด�ำเนินกำร	 และเป็นหลักกำรที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืนตำมกรอบขององค์กำรสหประชำชำติ	

ในกำรประชุมดังกล่ำว	 ดร.ปรเมธี	 วิมลศิริ	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติ	 (ต�ำแหน่งในขณะนั้น)	 ได้ปำฐกถำพิเศษ	 เร่ือง	 “เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้ำหมำย 

กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	:	พระมหำกรณุำธคิณุในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	เชิงประจักษ์	(Sufficiency	Economy	to	Sustainable	Development	Goals	:	His	
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Majesty	 King	 Bhumibol	 Adulyadej’s	 Compassion	 in	 Action)”	 ในฐำนะผู้บริหำรองค์กรซึ่งมี

บทบำทส�ำคัญในกำรอัญเชิญ	“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	บรรจุในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 ๙	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 –	 ๒๕๔๙)	 

โดยน�ำเสนอแนวพระรำชด�ำรเิรือ่ง	“เศรษฐกิจพอเพยีง”	ทีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิล

อดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	พระรำชทำนแก่ปวงชนชำวไทย	และแนวทำงกำรน�ำไปประยุกต์ใช้ใน

นโยบำยกำรพัฒนำประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน

นอกจำกนี้	 นำงอิริน่ำ	 โบโคว่ำ	 (Ms.Irina	 Bokova)	 ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่องค์กำรยูเนสโก	 และ 

นำยไมเคิล	 ว็อป	 ประธำนกรรมกำรบริหำรองค์กำรยูเนสโก	 พร้อมด้วยตัวแทนผู้แทนถำวรจำกนำนำ

ประเทศ	 ตัวแทนผู้น�ำพระพุทธศำสนำจำกประเทศต่ำง	 ๆ	 และประธำน	พ.ส.ล.	 ได้ร่วมถวำยรำชสดุดี 

เทิดพระเกียรติแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	

ก่อนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ	ในวันที่	๒๖	ตุลำคม	๒๕๖๐		

กำรจัดประชุมในคร้ังนี้	 ถือเป็นกำรประชุมครั้งประวัติศำสตร์ที่ผู้น�ำองค์กรนำนำชำติได้ร่วม 

ถวำยรำชสดดุเีทดิพระเกียรต	ิและแสดงควำมอำลยัแด่พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิล

อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ที่ทรงได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น	พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำ ต้นแบบ

แห่งเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	

Goal	 หรือ	 SDGs)	 ซึ่งสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติทั่วโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบด�ำเนินกำร

พัฒนำประเทศของตนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยในปี	 ๒๕๗๓	 และหำกกำรพัฒนำ 

ประสบผลส�ำเร็จ	 ผู้คนทุกชำติทุกภำษำจะสำมำรถมีและใช้ชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ	 มีควำมสุข	 โดย 

ไม่เบียดเบียนกัน	 รวมทั้งไม่ท�ำลำยทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม	 ย่อมจะน�ำพำสันติภำพท่ียั่งยืนให้เกิดข้ึน

บนโลกใบนี้อย่ำงแน่นอน	
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๒.๖  เศรษฐกิจพอเพียง... น�ำสู่ควำมสุขของชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

แนวพระรำชด�ำริ	 “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ถือเป็นปรัชญำอันทรงคุณค่ำท่ี 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร		ได้พระรำชทำนให้

แก่ปวงชนชำวไทยน�ำไปปฏิบัตินั้น	 สะท้อนถึงสำยพระเนตรอันยำวไกลในกำรพัฒนำประเทศเพ่ือก้ำวสู่

ควำมยัง่ยนื	โดยทรงส่งสญัญำณเตอืนคนไทยตลอดมำถึงวกิฤตเศรษฐกจิ	ควำมเส่ือมของสงัคม	และควำม

เสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	อันเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรเติบโตทำง

เศรษฐกิจในเชิงปริมำณเป็นหลัก	จนท�ำให้ประเทศต้องเผชิญกับภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจหลำยครั้ง

ผลส�ำเรจ็ของโครงกำรพฒันำตำมแนวทำงของปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	ทีพ่ระบำทสมเดจ็

พระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ	์

พระบรมรำชนินีำถ	พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง	ทรงปฏบิติัอย่ำงสม�ำ่เสมอต่อเนือ่งยำวนำนให้ประชำชน

ชำวไทยรบัรูม้ำโดยตลอด	แสดงให้เหน็ว่ำทกุโครงกำรพฒันำของพระองค์ล้วนให้ควำมส�ำคญักบักำรพัฒนำ

อย่ำงเป็นองค์รวม	 โดยยึดพื้นท่ี	 ภำรกิจ	 และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นที่ต้ัง	 และมุ่งสร้ำงควำม

สมดุลของมิติต่ำง	ๆ	ทั้งมิติเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงครบถ้วนรอบด้ำน	

เพือ่น�ำสูค่วำมสขุของประชำชนในพืน้ท่ี	โครงกำรพฒันำตำมหลกัปรชัญำฯ	จงึเป็นตัวอย่ำงของกำรพฒันำ

ประเทศสู่ควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง	

ปวงชนชำวไทยทุกคน	 จึงควรด�ำเนินตำมเบ้ืองพระยุคลบำท	 โดยน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ	

“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”	 มำเป็นวิถีกำรด�ำรงตน	 และประยุกต์ใช้กับสังคมทุกระดับตั้งแต ่

ระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และระดับรัฐ	หรือระดับประเทศ	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอันจะน�ำ

ประโยชน์สุขมำสู่ประชำชนชำวไทยและประเทศชำติตลอดไป



187

๓. จำกแนวพระรำชด�ำริ สูก่ำรพฒันำอย่ำงย่ังยืน

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 มีแนว 

พระรำชด�ำรเิกีย่วกบั	“กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื”	มำนำนถงึเจด็ทศวรรษ	นบัแต่เสดจ็ขึน้ครองสริริำชสมบตัิ	 

ก่อนที่จะมีกำรตื่นตัวและเกิดกระแสเรียกร้องให้ทุกประเทศหันมำให้ควำมส�ำคัญกับคน	 สังคม	 และ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	

พระองค์ทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุข	และยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่
ของประชำชน	โดยทรงเน้นกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับสภำพภูมิสังคม	และไม่ท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม	ซึ่งล้วนสะท้อนถึงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	ดังพระรำชด�ำรัสในกำรเสด็จออกมหำสมำคม	
ในงำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ	 พุทธศักรำช	 ๒๕๒๙	 วันศุกร์	 ที่	 ๕	 ธันวำคม	 ๒๕๒๙	 ควำม 
ตอนหนึ่งว่ำ

“…ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยำกรพร้อมมูล ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติและ

ทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเรำสำมำรถน�ำมำใช้เสริมสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์และเสถียรภำพ 

อันถำวรของบ้ำนเมืองได้เป็นอย่ำงดี.  ข้อส�ำคัญเรำจะต้องรู้จักใช้ทรัพยำกรทั้งนั้น

อย่ำงฉลำด คือไม่น�ำมำทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์

ไม่คุ้มค่ำ หำกแต่ระมัดระวังใช้ด้วยควำมประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยควำมคิด

พิจำรณำตำมหลักวิชำ เหตุผล และควำมถูกต้องเหมำะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริง 

ที่จะเกิดแก่ประเทศชำติ ทั้งในปัจจุบันและอนำคตอันยืนยำว.  …”
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โครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริของพระองค์จะเริ่มต้นจำกพ้ืนฐำนเดิมที่มีอยู ่ก่อน	 

แล้วค่อย	ๆ 	สร้ำงเสรมิให้ก้ำวหน้ำมัน่คงข้ึนเป็นล�ำดบั	ส�ำหรบัเป็นรำกฐำนทีจ่ะรองรบัควำมเจริญก้ำวหน้ำ

และควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลจำกกำรพัฒนำ	 เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถ 

ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง	อันเป็นพื้นฐำนของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	

พฒันำอย่ำง “ม่ันคง” เพือ่ควำมเจริญและควำมสขุอย่ำงย่ังยืน

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ได้มีแนว

พระรำชด�ำริเก่ียวกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 โดยทรงให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำกับเยำวชนจังหวัด

ปทมุธำนดีงัพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่คณะทีป่รกึษำเยำวชนและเยำวชนดเีด่น	ซึง่เดนิทำงมำรับ

กำรอบรม	 ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมเยำวชนวัยฉกรรจ์บ้ำนบำงพูน	 จังหวัดปทุมธำนี	 ณ	 ศำลำผกำภิรมย	์ 

วันพฤหัสบดี	ที่	๗	พฤษภำคม	๒๕๑๓	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ค�ำว่ำ “พัฒนำ” ก็หมำยถึงท�ำให้มั่นคง ท�ำให้ก้ำวหน้ำ กำรพัฒนำประเทศ 

ก็ท�ำให้บ้ำนเมืองมั่นคงมีควำมเจริญ ควำมหมำยของกำรพัฒนำประเทศนี้ก็เท่ำกับตั้งใจ 

ที่จะท�ำให้ชีวิตของแต่ละคนมีควำมปลอดภัย มีควำมเจริญ มีควำมสุข ฉะนั้นจึง 

เข้ำใจได้ว่ำ กำรพัฒนำทุกอย่ำงเป็นสิ่งที่ดี เพรำะว่ำจะน�ำมำซึ่งควำมสุขควำมเจริญ 

และควำมพอใจของแต่ละบุคคลในประเทศ กำรพัฒนำค�ำเดียวนี้ก็กินควำมหมำยมำกมำย 

ดังที่ว่ำนี้ จึงต้องประกอบด้วยปัจจัยหลำยอย่ำงที่จะให้ส�ำเร็จผลตำมที่ต้องกำร  

ควำมมั่นคงและควำมสงบสุขของส่วนรวมเป็นอันที่หนึ่งส�ำหรับกำรพัฒนำ วิชำกำรในด้ำนต่ำง ๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นกสิกรรม จะเป็นอุตสำหกรรมหรืออื่น ๆ เป็นปัจจัยที่สอง ปัจจัยที่สำม 

ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือควำมเข้ำใจซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้ที่จะพัฒนำและผู้ที่อยู่ในกลุ่มชน  

จะเป็นหมู่บ้ำน จะเป็นต�ำบล หรือจะเป็นอ�ำเภอ เป็นจังหวัด และประเทศ ต้องมีควำม 

สำมัคคีกลมเกลียวไม่ขัดซึ่งกันและกัน จึงจะพัฒนำได้…”

จำกพระรำชด�ำรัสนี้แสดงว่ำ	กำรพัฒนำจะต้องท�ำให้เกิดควำมมั่นคงและเจริญก้ำวหน้ำแก่
ประเทศชำติและประชำชน	 โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญคือ	 กำรพัฒนำไม่ใช่กำรท�ำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ 
แต่เพียงอย่ำงเดียว	 แต่จะต้องท�ำให้เกิดควำมมั่นคงด้วย	 นั่นหมำยควำมว่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 
ตำมแนวพระรำชด�ำริคือ	 กำรพัฒนำเพื่อให้บรรลุถึงควำมมั่นคงและควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ
นั่นเอง	 เมื่อประเทศชำติมีควำมมั่นคงและเจริญก้ำวหน้ำ	 ประชำชนในชำติก็จะมีควำมมั่นคงปลอดภัย	 
มีควำมเจริญและควำมสุขตำมไปด้วย	

อย่ำงไรกต็ำม	คนจ�ำนวนไม่น้อยเหน็ว่ำกำรพฒันำจะต้องพยำยำมเร่งรบีกระท�ำให้เกดิผลโดยเรว็	
แต่พระองค์ทรงเหน็ว่ำ	กำรพฒันำควรต้องท�ำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	ไม่ใช่ท�ำด้วยควำมกระหำยในสิง่ใหม่	
หรอืควำมแปลกใหม่ของสิง่ทีจ่ะพัฒนำ	และมใิช่กระท�ำเพยีงเพรำะควำมต้องกำรของผูพ้ฒันำเท่ำนัน้	แต่
พระองค์ทรงตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของ	“กำรพฒันำอย่ำงย่ังยนื” ด้วย	
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ด ้วยเหตุนี้ 	 โครงกำรพัฒนำตำมแนว 

พระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	

มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	จงึทรง

เน้นกำรพฒันำทีต่วัคน	โดยทรงเหน็ว่ำหำกประชำชน

ในประเทศมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมด้วย

สขุภำพจติทีด่แีล้ว	ย่อมส่งผลให้เป็นบคุลำกรมคีวำม

พร้อมในกำรร่วมเสริมสร้ำงและพัฒนำประเทศให้มี

ควำมเจรญิก้ำวหน้ำยิง่ขึน้ต่อไป	ในระยะแรกพระองค์

จงึทรงวำงรำกฐำนกำรพฒันำประเทศด้วยกำรรกัษำ	

ป้องกัน	 และเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย	 ตลอดจนสงเครำะห์รำษฎรท่ียำกไร้	 ดังค�ำกล่ำวสดุดีจำก	 

นำยโคฟี	 อันนัน	 เลขำธิกำรสหประชำชำติ	 ในโอกำสทูลเกล้ำฯ	 ถวำยรำงวัลอันเนื่องมำจำก 

ผลงำนกำรพัฒนำชนบทมำกมำยของพระองค์	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...พระองค์ทรงเอือ้มพระหัตถ์เอือ้ไปยงับรรดาผูท้ีย่ากจนทีส่ดุ และเปราะบางทีส่ดุในสงัคมไทย 

ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นให้สามารถยืนหยัด 

ด�ารงชีวิตของตนเองต่อไปได้ด้วยก�าลังของตัวเอง… โครงการเพ่ือการพัฒนาชนบทต่าง ๆ ขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับประชาชนนับเป็นล้าน ๆ ทั่วทั้งสังคมไทย...”

พร้อม	 ๆ	 กับกำรดูแลสุขภำพและทุกข์สุขของรำษฎร	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	จะทรงงำนพฒันำประเทศด้วยแผนงำนหรอืโครงกำรพฒันำ

ต่ำง	ๆ 	ทีเ่หมำะสมกบัสภำพภมูสิงัคม	และไม่ท�ำลำยทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ประชำชน

มีคณุภำพชวีติและควำมเป็นอยูท่ี่ดข้ึีน	โดยทรงมพีระรำชกระแสเตือนให้ชำวไทยตระหนกัถงึควำมส�ำคญั

ของกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดอยู่เนือง	 ๆ	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำ	 พระองค์ทรง

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ	“กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”	มำนำนแล้ว	

ทรงน�ำ “แนวพระรำชด�ำริ” พฒันำไทยอย่ำงย่ังยืน

ควำมส�ำเรจ็ของกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืตำมแนวพระรำชด�ำรใินพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร			เกิดขึ้นจำกหลักและวิธีกำรทรงงำนของพระองค์	ที่ทรง

ยึดมั่นปฏิบัติตลอดมำ	เห็นได้จำกพระรำชจริยำวัตรในกำรทรงงำนของพระองค์	ทรงเป็นแบบอย่ำงของ

นักวำงแผนโครงกำรท่ีทรงใช้วิธีกำรหำข้อมูลและข้อเท็จจริงต่ำง	 ๆ	 ด้วยกำรศึกษำวิจัยเบื้องต้น	 ดังมี

แนวทำงปฏิบัติที่เริ่มจำกทรงศึกษำข้อมูลต่ำง	 ๆ	 เป็นขั้นตอนอย่ำงละเอียดในกำรวำงแผนโครงกำรใด

โครงกำรหนึ่ง	ก่อนจะพระรำชทำนพระรำชด�ำรินั้น	ๆ	ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปคือ	

	 	 กำรศึกษำข้อมูล ก่อนเสด็จพระรำชด�ำเนินไปยังพื้นที่ใด	 ๆ	 จะทรงศึกษำเอกสำร	 ข้อมูล

แผนที่ต่ำง	ๆ	เพื่อให้ทรำบถึงสภำพในท้องถิ่นนั้น	ๆ	อย่ำงละเอียดก่อนเสมอ
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	 	 กำรหำข้อมูลในพ้ืนที่ เมื่อเสด็จฯ	 ถึงพื้นที่นั้น	 ๆ	 ก็จะทรงหำข้อมูลรำยละเอียดเพิ่มเติม 
อีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลล่ำสุด	 เช่น	 สอบถำมประชำชนถึงกำรประกอบอำชีพ  
สภำพหมู่บ้ำน	ภูมิประเทศ	ดินฟ้ำอำกำศ	สภำพแหล่งน�้ำ	ฯลฯ		ส�ำรวจพื้นที่ที่เสด็จฯ	โดยทอดพระเนตร
พื้นที่จริงที่ทรงคำดว่ำควรด�ำเนินกำรพัฒนำได้	 หรือสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยต่ำง ๆ	 ถึงควำมเหมำะสม	
ควำมเป็นไปได้	 พร้อมทั้งทรงค�ำนวณวิเครำะห์ด้วยว่ำ	 เมื่อด�ำเนินกำรแล้วจะได้ประโยชน์อย่ำงไร	 
คุม้ค่ำกับกำรลงทนุหรอืไม่	เพยีงใด	และอย่ำงไร	แล้วจงึพระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง
ไปพิจำรณำในรำยละเอียดตำมขั้นตอนต่อไป

นอกจำกนั้น	 เมื่อได้จัดท�ำเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริแล้ว	 จะเสด็จฯ	 กลับไปยัง
พื้นที่โครงกำรนั้น	 ๆ	 ทุกครั้งท่ีมีพระรำชวโรกำส	 เพื่อทอดพระเนตรควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร	 
และทรงติดตำมผล	 หำกเกิดปัญหำและอุปสรรคต่ำง	 ๆ	 พระองค์จะทรงแนะน�ำแนวทำงในกำรแก้ไข 
ปัญหำนั้น	ๆ	ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วย

โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรทิีพ่ระรำชทำนแก่ประชำชนทัว่ทัง้ประเทศนัน้ เป็นจดุ  
เริ่มต้นของควำมพยำยำมในกำรด�ำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีควำม 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ด้วยเหตุนี้	พระองค์จึงเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรทุกแห่ง	ไม่ว่ำจะเป็นป่ำลึก	
หรือขุนเขำทุรกันดำร	 เพื่อทรงสัมผัสชีวิตควำมเป็นอยู่ของพสกนิกรอย่ำงใกล้ชิด	 และทรงช่วยเหลือ 
ปัดเป่ำหรือสนองควำมต้องกำรของเขำเหล่ำนัน้	โดยมเีป้ำหมำยหลกัคอืพฒันำและยกระดบัคณุภำพชีวติ
ประชำชนชำวไทย	 พร้อมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน	
อันก่อให้เกิดโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมำกมำยถึง	๔,๗๔๑	 โครงกำร	ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็น
ถึงสัจธรรมแห่งแนวพระรำชด�ำริที่ได้น�ำประโยชน์สุขสู่ประชำชน	และควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ
อย่ำงยั่งยืน	เมื่อประมวลโดยสังเขปแล้ว	มีหลักกำรส�ำคัญ	ๆ	ที่พระองค์ทรงยึดเป็นหลักในกำรด�ำริและ
พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริ	 แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่	 ๆ	 รวม	 ๕	 หลักกำร	 ได้แก่	 เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ  
เรยีนรูจ้ำกหลกัธรรมชำต ิบรหิำรแบบบรูณำกำร  มุ่งผลสัมฤทธิ ์และชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ	โดยแต่ละ
หลักกำรมีแนวพระรำชด�ำริ	ดังนี้
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๓.๑   “เข้ำใจ เข้ำถึง พฒันำ” ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

 พระรำชกรณยีกิจทัง้ปวงทีพ่ระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพิตร	ทรงปฏิบัติมำตลอดเวลำ	๗๐	ปีนั้น	ส่วนใหญ่ทรงทุ่มเทเวลำเกือบทั้งหมดให้กับกำรแก้ไข

ปัญหำให้รำษฎร	 ดังข้อควำมส่วนหนึ่งในบทควำมพิเศษ	 ค�ำอธิบำยว่ำด้วย	 “สถำบันพระมหำกษัตริย์”	

จำก	ม.ร.ว.คกึฤทธิ	์ปรำโมช	ซึง่เผยแพร่โดยสถำบันคกึฤทธิว่์ำ	“...พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรงปฏบิตัิ

พระรำชภำรกิจโดยมิได้ว่ำงเว้น	ไม่มีวันหยุด	ดังที่เคยมีพระรำชด�ำรัสกับนักหนังสือพิมพ์ต่ำงประเทศว่ำ	

กำรเป็นพระเจ้ำแผ่นดนินัน้ต้องเป็นตลอด ๒๔ ชัว่โมง ไม่มเีวลำหยดุได้	แทนทีร่ำษฎรจะเข้ำถงึพระองค์ได้ 

ด้วยกำรเข้ำมำสั่นกระดิ่งตีกลองขอเฝ้ำฯ	 อย่ำงสมัยก่อน	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวได้เสด็จ

พระรำชด�ำเนนิไปถึงตวัรำษฎรในทุกหมูบ้่ำนทุกต�ำบลด้วยควำมห่วงใยและพระมหำกรณุำ	ทรงขจดัควำม

เดือดร้อนและควำมไม่เป็นธรรมต่ำง	ๆ	ที่ปรำกฏให้สิ้นไปโดยที่รำษฎรมิพักต้องทูลเกล้ำฯ	ถวำยฎีกำ...”

นอกจำกนี้	 พระองค์ทรงตอบข้อซักถำมของ	 ม.ร.ว.ทองน้อย	 ทองใหญ่	 รองรำชเลขำธิกำร	

(ต�ำแหน่งในขณะนั้น)	 และวิทยำกรพิเศษ	 ส�ำนักรำชเลขำธิกำร	 ในช่วงท่ีเดินทำงไปบรรยำยพิเศษเร่ือง

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	กับประเทศไทย	ที่

นครลอสแองเจลสิ	รฐัแคลฟิอร์เนยี	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	เมือ่เดอืนพฤศจกิำยน	๒๕๓๐	ควำมตอนหนึง่ว่ำ

“...ระบอบพระมหำกษัตริย์ของไทยนั้นก็คือ ระบอบควำมต้องกำรของ 

ประชำชน ประชำชนจะต้องกำรให้พระมหำกษัตริย์ไปทำงไหน ระบอบพระมหำกษัตริย ์

ก็จะตำมไปทำงนั้น...” 

จำกข้อควำมเหล่ำนี้	 สะท้อนให้เห็นว่ำ	 พระองค์ทรงมองว่ำกำรเป็นพระมหำกษัตริย์เป็นเรื่อง 

ของงำน	เป็นพระรำชภำระที่จะสนองควำมต้องกำรของรำษฎร	เพื่อให้รำษฎรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข	

กำรที่จะทรงงำนให้ได้ผลตรงเป้ำหมำยได้นั้น	จึงต้องทรำบว่ำประชำชนต้องกำรอะไร
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“เข้ำใจ เข้ำถึง พฒันำ” วถีิแห่งกำรพฒันำท่ีย่ังยืน

พระรำชกรณียกิจท่ีพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพิตร	 ทรงปฏิบัติมำตลอด	 จึงเป็นกำรทรงงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน	 

โดยเฉพำะหมู่มวลพสกนิกรยำกไร้และด้อยโอกำสที่ยังขำดปัจจัยสี่ในกำรด�ำรงชีวิต	ทั้งนี้เพื่อพัฒนำและ

ยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ให้พ้นจำกควำมทุกข์ยำก	 โดยทรงใช้หลัก	“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 

ในกำรทรงงำนมำโดยตลอด

หลักกำรของ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” นี้จะต้องด�ำเนินในลักษณะของสำมห่วงคล้องกัน	 

ถ้ำห่วงหนึ่งห่วงใดขำดออกไป	 กำรพัฒนำหรือแก้ไขปัญหำก็จะไม่มีประสิทธิภำพ	 โดย	 ดร.สุเมธ		 

ตันติเวชกุล	เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	ผู้ถวำยงำนใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบำทตั้งแต่ปี	๒๕๒๔	ได้กล่ำวไว้

ในบทควำมเรื่อง	 “ประสบกำรณ์สนองพระรำชด�ำริ	 เรียนรู ้หลักกำรทรงงำน	 ในพระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู่หัว”	ในหนังสือ	“กำรทรงงำนพัฒนำประเทศ	ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว”	ควำมว่ำ	

“...ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นั่นคือก่อนจะท�าอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน  

เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจคนในหลากหลายปัญหา ทั้งด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 

เป็นต้น และระหว่างการด�าเนินการน้ัน จะต้องท�าให้ผูท้ีเ่ราจะไปท�างานกบัเขา หรอืท�างานให้นัน้ “เข้าใจ” 

เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจแต่เขาฝ่ายเดียว โดยท่ีเขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดข้ึนตาม 

ที่เรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึงเพื่อให้น�าไปสู่การปฏิบัติ 

ให้ได้...”  
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ดังนั้น	 ผู้ที่จะปฏิบัติงำนพัฒนำจึงต้องศึกษำอย่ำงลึกซึ้งเพื่อให้เข้ำใจควำมหมำยของค�ำว่ำ	 

“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”	เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติภำรกิจกำรพัฒนำในขั้นต่อไปได้อย่ำงถูกต้อง	ดังนี้

“เข้ำใจ”	คอืกำรท�ำอะไรต้องมคีวำมเข้ำใจหรอืเกดิปัญญำรูข้้อมลูพืน้ฐำนหรอืควำมจรงิทัง้หมด

ก่อน	ในทุกมิติทั้งภูมิศำสตร์	ประวัติศำสตร์	สภำพสังคม	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	กำรค้นหำรำกของปัญหำ

และควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของชมุชน	ซึง่ต้องอำศัยกำรแสวงหำควำมรู้	เช่น	กำรเข้ำไปพูดคยุ	สร้ำงควำม

คุ้นเคย	คลุกคลีกับคนในพื้นที่	กำรวิจัย	เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงรอบด้ำนจำกคนในพื้นที่ที่ประสบปัญหำ

จริง	และไม่ได้หมำยเพยีงถึงกำรท่ีข้ำรำชกำรต้องเข้ำใจชำวบ้ำนในพืน้ทีเ่ท่ำนัน้	แต่หมำยรวมถึงข้ำรำชกำร

ผู้ปฏิบัติต้องท�ำให้บรรดำชำวบ้ำนในพื้นที่เข้ำใจข้ำรำชกำรผู้ปฏิบัติ	 เข้ำใจกำรท�ำงำน	 เข้ำใจประโยชน ์

โพดผล	ข้อดีข้อเสียในฐำนะผู้รับผลกระทบ	ผู้รับบริกำร	และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย

“เข้ำถึง” เป็นเรื่องกำรสื่อสำรและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม	 โดยมุ่งสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ

ควำมมั่นใจกับชุมชน	 ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน	 และให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในกระบวนกำรพัฒนำมำกที่สุด	โดยผู้พัฒนำจะต้องมีจิตใจหรือรู้สึกถึงปัญหำ	ควำมทุกข์	ควำมเจ็บปวด

ของคนในพื้นที่	 และเกิดส�ำนึกร่วมฝ่ำฟันปัญหำต่ำง	 ๆ	 ไปด้วยกัน	 โดยยึดมั่นในควำมจริงที่ว่ำไม่ว่ำ 

มนุษย์จะแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ	 สีผิว	 ภำษำ	 ศำสนำ	 วัฒนธรรม	 แต่เรำทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน	 

	 นอกจำกนี้	 ผู ้ปฏิบัติต้องเข้ำถึง	 “ใจ”	 คืออยู่ในใจของชำวบ้ำนในพื้นที่อย่ำงประทับใจใน 

ควำมถูกต้องดีงำม	ปฏิสัมพันธ์เป็นไปอย่ำงเหมำะสม	ถูกต้องตำมขนบธรรมเนียม	วัฒนธรรม	และจำรีต

ประเพณี	บนพืน้ฐำนของกำรให้เกียรตแิละให้อภยัซึง่กนัและกนั	เป็นขัน้ตอนทีต้่องใช้เทคนิควธิทีีแ่ยบยล	 

หำกมีปัญหำ	 อุปสรรคก็พร้อมที่จะร่วมมือแก้ไข	 ไม่ใช่หลีกหนีหรือปล่อยให้เป็นหน้ำที่ควำมรับผิด 

ของผู้ร่วมงำน

“พัฒนำ” คือกำรใช้ทักษะกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถรวมปัจจัยต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ทุน	 คน	 

องค์ควำมรู้	 เทคโนโลยี	 ศำสนำ	 วัฒนธรรม	 มำช่วยพัฒนำคน	 สังคม	 และประเทศให้ดีขึ้นเจริญขึ้น	 

กำรพัฒนำที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเป็นพ้ืนฐำน	 และมีกำรเข้ำถึงเป็น 

พลังขับเคลื่อน	 ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำแบบมีส่วนร่วม	 ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชน	 

และไม่ได้จ�ำกัดเพียงกำรพัฒนำวัตถุหรือกำรท�ำให้เกิดบริโภคนิยม	 แต่ต้องเป็นกำรพัฒนำให้เหมำะสม 

กับบริบทและควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง	 ด้วยกำรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม	 เพื่อเสริมสร้ำง 

ท�ำให้เจริญ	 หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปในทำงท่ีดีขึ้น	 ด้วยมำตรกำรที่ถูกต้องตำมหลักวิชำ	 ใช้เทคโนโลยี 

ท่ีเหมำะสม	 เพื่อให้ผลของกำรพัฒนำท่ีท�ำนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด	 และจะละเลยสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ	 

กำรพัฒนำ	“จิตใจ”	ของทั้งข้ำรำชกำรและชำวบ้ำนไม่ได้	
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กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนตำมหลักกำร	 “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ดังกล่ำว	

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงให้ค�ำนงึถงึสภำพ

ภมิูประเทศและสงัคมวทิยำ	หรอืท่ีทรงเรยีกว่ำ	“ภมูสิงัคม”	พร้อมกบั	“มุง่พฒันำคน” เพือ่ให้กำรพัฒนำ

เป็นกำร	“ระเบดิจำกข้ำงใน”	โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้คนในชมุชนมสีภำพพร้อมทีจ่ะรบักำรพฒันำ	 

หรือปรับตัวได้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง	 ทั้งนี้	 ทรงให้ยึดหลัก	 “กำรมีส่วนร่วม” ด้วยกำรเปิดโอกำส 

ให้ทุกภำคส่วน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น	 โดยทรงให้ถือ	

“ประโยชน์ส่วนรวม”	เป็นสิง่ส�ำคญัในกำรด�ำเนนิงำนต่ำง	ๆ 	เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

โดยรวมและพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นต่อไป	 ตำมแนวพระรำชด�ำริและตัวอย่ำง 

พระรำชกรณียกิจรวมทั้งโครงกำรต่ำง	ๆ	ดังนี้

แนวพระรำชด�ำริ

 (๑)  ภูมิสังคม : ดิน น�้ำ ลม ไฟ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 มีแนว 

พระรำชด�ำรว่ิำ	จะพฒันำอะไรหรอืท�ำกำรสิง่ใด	ให้ยดึหลกัส�ำคญัคอืควำมสอดคล้องกบัภมูสิงัคม	คอืค�ำนงึ

ถึงสภำพแวดล้อม	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	หมำยรวมถึงคน	ซึ่งย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณี	 ควำมเชื่อ	

และวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน	 ตลอดจนควรตระหนักถึงอัตลักษณ์	 และภูมิปัญญำในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 ด้วย	 

ดังแนวพระรำชด�ำริดังนี้

	 	 ภูมิ คือสภำพแวดล้อมที่อยู ่รอบ	 ๆ	 อันได้แก่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 

หรือ	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	และ	สังคม	คือมนุษย์ที่อยู่ในสภำพแวดล้อม
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เนื่องจำกสภำพภูมิประเทศย่อมแตกต่ำงกัน	 เช่น	 ทำงเหนือเป็นภูเขำ	 ทำงใต้มีทั้งภูเขำและ 

ทะเล	 และบำงพื้นที่เป็นพรุ	 ภำคกลำงเป็นที่รำบลุ่ม	 ส่วนอีสำนเป็นที่รำบสูง	 เป็นต้น	 และที่ส�ำคัญคือ	

“คน”	 ที่อยู่ในพื้นที่ต่ำงกันย่อมคิด	 ตัดสินใจต่ำงกันไปตำมวัฒนธรรม	 ค่ำนิยม	 สิ่งแวดล้อม	 ประเพณี	 

และกำรอบรม	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 

จึงทรงยึดหลักว่ำ	จะพัฒนำอะไรหรือท�ำกำรสิ่งใด	ให้ยึดหลัก	ควำมสอดคล้องกับภูมิสังคม	เป็นส�ำคัญ

	 	 ศกึษำและพฒันำโดยยดึปัญหำและสภำพแวดล้อมของแต่ละพืน้ท่ีเป็นหลกั แก้ไขปัญหำ 

ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ สภำพเศรษฐกิจ และสังคม ค�ำนึงถึง “คน” ซึ่งย่อม 

มีขนบธรรมเนียมประเพณี	ควำมเชื่อ	และวิถีชีวิตที่ต่ำงกัน

พระองค์ทรงมีหลักว่ำ	 กำรด�ำเนินงำนใดก็ตำมต้องค�ำนึงถึงประชำชนในท้องถิ่นก่อน	 เพรำะ

ประชำชนเหล่ำนี้เป็นผู ้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำน	 ดังนั้น	 จึงต้องเรียนรู ้ศึกษำสภำพ 

ของธรรมชำติในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่ำงกัน	 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และลึกซึ้ง	 ซึ่งจะช่วย 

เป็นหนทำงน�ำไปสูก่ำรวำงแผนด�ำเนนิงำนทีส่อดคล้อง	และตอบสนองควำมต้องกำรของรำษฎรในชมุชน

และประสบผลส�ำเร็จ

	 	 ตระหนักและเคำรพในอัตลักษณ์ของแต่ละสังคมและภูมิภำค	 รวมถึงภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ที่มีคุณค่ำ	 “ภูมิปัญญำท้องถิ่น”	 หรือภูมิปัญญำชำวบ้ำน	 เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นจำกกำรสังเกต	 ควำมคิด	 

ตลอดจนกำรประดิษฐ์คิดค้นของชำวบ้ำน	ทั้งในรูปของวัตถุ	สิ่งประดิษฐ์ต่ำง	ๆ	และในรูปของนำมธรรม	

เช่น	ควำมเชื่อ	วัฒนธรรม	ประเพณี	นิทำนพื้นบ้ำน	เป็นต้น	และน�ำมำประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ

ในท้องถิ่น	

พระองค์ทรงเห็นว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องน�ำมำศึกษำให้เข้ำใจ	 และน�ำไปปรับใช้ให้

สอดคล้องและกลมกลืนกับวิชำกำรแผนใหม่อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นกระบวนกำรเดียวกัน	

เป็นกำรผสมผสำนเทคโนโลยีเก่ำใหม่ให้กลมกลืน	 ชำวบ้ำนสำมำรถรับไปและน�ำไปใช้ได้จริงอย่ำง 

เหมำะสมลงตัว	 และเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดแก่ชำวบ้ำนด้วย	 และที่ส�ำคัญคือ	 จะต้องตระหนัก 

อยู ่เสมอว่ำประชำชนในท้องถิ่นเป็นผู ้ใช้	 เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกส่ิงท่ีเกิด	 และเป็นผู้ท่ีต้อง 

ด�ำเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้น	

(๒)  ระเบิดจำกข้ำงใน  

กำรจะเข้ำไปพัฒนำชุมชนใด	 ๆ	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงยึดหลักว่ำ	คนในชุมชนนั้นต้องมีควำมพร้อมและยินดีที่จะร่วมด�ำเนินกำร

พัฒนำนั้น	ๆ	ประหนึ่งว่ำต้องเป็นกำรระเบิดจำกข้ำงใน	หรือประสงค์ที่จะร่วมด�ำเนินกำรนั้นเอง	 จึงจะ

เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชมุชนได้อย่ำงแท้จรงิ	 โดยหำกได้ผลดีแล้วจงึขยำยผลออกไปในวงกว้ำงต่อไป	

ดังแนวพระรำชด�ำริ	ดังนี้
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	 	 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้คนในชุมชนท่ีเข้ำไปพัฒนำ	 ให้มีสภำพพร้อมท่ีจะรับกำรพัฒนำ	 
เม่ือคนในชุมชนพร้อมแล้วจะระเบิดควำมพร้อมภำยในที่มีอยู่ข้ำงในตนเอง	 ทั้งควำมคิด	 ควำมร่วมมือ	
ควำมสำมัคคี	 ออกมำพัฒนำ	 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนได้เอง นอกจำกนี้	 หำกประชำชน 
ไม่ต้องกำรก็ไม่ควรยัดเยียดอะไรให้	 ดังเช่นกำรด�ำเนินงำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ให้แก่ประชำชนนั้น	 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จะพระรำชทำน 
พระรำชด�ำริในกำรสร้ำงควำมแข้มแข็งให้แก่คนในชุมชนที่จะเข้ำไปพัฒนำก่อนแก่หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ	ๆ

	 	 เม่ือคนในชุมชนเข้มแข็งแล้ว จึงด�ำเนินงำนพัฒนำและขยำยออกไปสู่สังคมภำยนอก  
ไม่ใช่เอำควำมเจริญจำกสังคมภำยนอกเข้ำไปสู่ชุมชนหรือหมู่บ้ำน	ซึ่งมักจะเกิดปัญหำ	เพรำะประชำชน
ไม่สำมำรถปรบัตวัได้ทนักบักระแสกำรเปลีย่นแปลงทีม่ำจำกภำยนอกและก่อให้เกดิปัญหำต่ำง	ๆ	ตำมมำ	

นอกจำกนี้	 พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริหลักกำร	“บวร”	 ให้น�ำบ้ำน วัด โรงเรียน/
รำชกำร ซึง่เป็นสถำบนัหลกัของสงัคมไทยทีเ่ป็นสำยใยยดึเหนีย่วชุมชนมำแต่อดตี มำใช้ในกำรพฒันำ
และแก้ปัญหำในระดับชุมชน	 ในลักษณะ	๓	ประสำน	ท�ำหน้ำที่เป็นแกนกลำงในกำรพัฒนำ	ตัดสินใจ	
แก้ปัญหำตนเองและชุมชน	ก�ำหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยกำรร่วมกันคิด	สร้ำง	และบริหำรจัดกำรชุมชน
ของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้ำของ	

(๓)  กำรมีส่วนร่วม 

ก่อนจะพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริโครงกำรใด	 ๆ	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จะทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรสอบถำมประชำชนโดยกำร
ท�ำ	“ประชำพจิำรณ์”	เน้นกำรอธิบำยถึงควำมจ�ำเป็นและผลทีจ่ะเกดิจำกโครงกำรด้วยวธิปีระนีประนอม	
เพือ่หลกีเลีย่งควำมขดัแย้ง	โดยยดึหลกัประโยชน์สงูสดุของส่วนรวมและประเทศชำต	ิดงัแนวพระรำชด�ำรดิงันี	้
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	 	 เน้นกำรท�ำประชำพิจำรณ์ตัง้แต่ก่อนเริม่โครงกำร	โดยศกึษำข้อมลูพ้ืนทีแ่ละน�ำมำวำงแผน
ให้ควำมช่วยเหลือ	 โดยทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรรับฟังควำมคิดเห็นรวมทั้งค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์จำกผู้อื่น
อย่ำงชำญฉลำดซึ่งคือกำรระดมสติปัญญำ	 และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยมำอ�ำนวยประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน	 ดังพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน	 เนื่องในวันข้ำรำชกำรพลเรือน	 
วันพฤหัสบดี	ที่	๑	เมษำยน	๒๕๓๖	ดังนี้

“ข้ำรำชกำรมีหน้ำที่ส�ำคัญส่วนหนึ่ง ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวง

ด้วยควำมสุจริตจริงใจ วำงตัวให้พอเหมำะพอสมกับฐำนะต�ำแหน่ง พร้อมกับรักษำ

ควำมสุภำพอ่อนโยนไว้ให้เหนียวแน่นสม�่ำเสมอ.  นอกจำกนั้น ยังจะต้องมีควำมเสียสละ

อดทน รู้จักเกรงใจ ให้อภัย ทั้งโอนอ่อนผ่อนตำมกันและกันด้วยเหตุผล.  และส�ำคัญที่สุด 

จะต้องหัดท�ำใจให้กว้ำงขวำงหนักแน่น รู้จักรับฟังควำมคิดควำมเห็นแม้กระทั่งค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์

จำกผู้อื่นอย่ำงฉลำด เพรำะกำรรู้จักรับฟังอย่ำงฉลำดนั้น แท้จริงคือกำรระดมสติปัญญำ

และประสบกำรณ์อันหลำยหลำก มำอ�ำนวยประโยชน์ในกำรปฏิบัติบริหำรงำน

ให้ประสบควำมส�ำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง.  ”

	 	 เน้นกำรรอมชอมในกำรเจรจำ หลีกเลี่ยงกำรจะสร้ำงปัญหำควำมเดือดร้อนให้คน 
กลุ่มหนึ่งโดยสร้ำงควำมสะดวกสบำยและผลประโยชน์ให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง	ไม่ว่ำพื้นที่หรือโครงกำรนั้น	ๆ	
จะมีควำมเหมำะสมทำงด้ำนเทคนิคและวิชำกำร	 ตลอดจนก่อประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและ 
สังคมประกำรใดก็ตำม

	 	 อธิบำยถึงควำมจ�ำเป็นและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น	 หำกจะท�ำโครงกำรใดจะทรงชี้แจง 

ถึงเหตุผลควำมจ�ำเป็นและผลที่จะเกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ำย	รวมทั้งผู้น�ำชุมชนในท้องถิ่น	เมื่อประชำชนในพื้นที่

เห็นด้วยแล้ว	 หน่วยรำชกำรต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องและร่วมด�ำเนินกำรมีควำมพร้อม	 จึงจะพระรำชทำน 

พระรำชด�ำริให้ด�ำเนินโครงกำรนั้น	ๆ	ต่อไป	โดยมีหลักปฏิบัติในกำรมีส่วนร่วม	

	 	 ยึดหลักประชำชนทุกคนต้องได้ประโยชน์จำกโครงกำรสำธำรณะ	 และคนส่วนใหญ่ 

ต้องดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อย โดยวิธีกำรท�ำประชำพิจำรณ์ของพระองค์	เป็นวิธีที่เรียบง่ำยและตรงไป

ตรงมำ	 พระองค์จะทรงอธิบำยถึงวัตถุประสงค์และผลท่ีจะได้รับจำกโครงกำรพัฒนำกับพสกนิกร 

ที่มำเฝ้ำฯ	 หลังจำกนั้นจะทรงถำมถึงควำมสมัครใจและให้ตกลงกันเองในกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์และ

กลุ่มที่จะต้องเสียสละในขณะนั้นเลย	หลังจำกได้มีกำรตกลงใจโดยเสียงเป็นเอกฉันท์แล้ว	ก็จะทรงเรียก

ผู้น�ำท้องถิ่น	เช่น	ก�ำนัน	ผู้ใหญ่บ้ำน	จนกระทั่งถึงนำยอ�ำเภอ	และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	ให้มำรับทรำบและ

ด�ำเนินกำรในขัน้ต้น	เช่น	กำรจดักำรในปัญหำเรือ่งกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ	ก่อนทีจ่ะพระรำชทำนให้หน่วยงำน

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรในเชิงบริหำรและวิชำกำรต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงกำร

(๔)  ประโยชน์ส่วนรวม

ในกำรด�ำเนินกำรใด	 ๆ	 เพื่อให้เกิด	 “ประโยชน์	 ส่วนรวม”	 นั้น	 พระบำทสมเด็จพระบรม 
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ชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	ทรงเน้นให้ปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน	

อย่ำงเต็มควำมสำมำรถลงมือท�ำ	 โดยต้องปรับ

เปลี่ยนควำมคิดและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกัน	

ร่วมกันแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมโดยค�ำนึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก	 โดยผู้ที่ท�ำให้

เกดิประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รบัประโยชน์ส่วน

ตนด้วย	 กิจกำรที่ด�ำเนินกำรนั้นก็จะสำมำรถ

บรรลุผล	 และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่ำง

แท้จริง	ดังแนวพระรำชด�ำริดังนี้	

	 	 ปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถ	 ผู้ท่ีมีภำระหน้ำที่ในเรื่องใดอยู่

ควรเร่งกระท�ำให้ส�ำเร็จอย่ำงเต็มก�ำลังควำมรู้

ควำมสำมำรถ	โดยบริสทุธิใ์จและจรงิใจ	ดงัพระรำชด�ำรสัพระรำชทำนแก่ประชำชนชำวไทยในโอกำสขึน้

ปีใหม่	พุทธศักรำช	๒๕๒๘	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…ผู้ใดมีภำระหน้ำที่อันใดอยู่ ก็เร่งกระท�ำให้ส�ำเร็จลุล่วงไป ให้ทันกำรณ์

ทันเวลำ โดยเต็มก�ำลังควำมรู้ควำมสำมำรถ และโดยบริสุทธิ์จริงใจ.  ผลงำนของ

แต่ละคนจักได้ประกอบส่งเสริมกันขึ้นเป็นควำมส�ำเร็จและควำมมั่นคงวัฒนำของ

ประเทศชำติในที่สุด.  ...”

		ลงมือท�ำควำมส�ำเร็จจึงจะเกิดมีขึ้น	โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำต้องลงมือท�ำเลย	จะไม่เสีย

เวลำและเกิดผลทันที	 ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม	่ 

ณ	หอประชุมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	วันพฤหัสบดี	ที่	๒๑	มกรำคม	๒๕๔๒	ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...คนเรำถึงจะมีควำมรู้ควำมคิดสักเพียงใด ถ้ำไม่ลงมือท�ำ ก็มีแต่พำตัวให ้

ฟุ้งเฟื่องไปต่ำง ๆ โดยปรำศจำกประโยชน์และควำมส�ำเร็จ.  เมื่อลงมือท�ำ ประโยชน ์

และควำมส�ำเร็จจึงจะเกิดมีขึ้น.  ...”

	 	 ปรับเปลี่ยนควำมคิดและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกัน เพ่ืองำนส่วนรวมของคนท้ังชำติ	 

ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่ประชำชนชำวไทย	 ในโอกำสข้ึนปีใหม่	 พุทธศักรำช	 ๒๕๓๕	 

วันอังคำร	ที่	๓๑	ธันวำคม	๒๕๓๔	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…กำรท�ำนุบ�ำรุงบ้ำนเมืองนั้น เป็นงำนส่วนรวมของคนทั้งชำติ จึงเป็นธรรมดำ 

อยู่เอง ที่จะต้องมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นบ้ำง จะให้ทุกคนทุกฝ่ำยมีควำมคิดเห็นสอดคล้อง 
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ต้องกันตลอดทุก ๆ เรื่องไป ย่อมเป็นกำรผิดวิสัย.  เพรำะฉะนั้น แต่ละฝ่ำย แต่ละคน 

จึงควรจะค�ำนึงถึงจุดประสงค์ร่วมกัน คือควำมเจริญไพบูลย์ของชำติ เป็นข้อใหญ่.   

ทุกฝ่ำยชอบที่จะท�ำใจให้เที่ยงตรงเป็นกลำง ท�ำควำมคิดควำมเห็นให้กระจ่ำงแจ่มใส  

ท�ำควำมเข้ำใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น แล้วน�ำควำมคิดเห็นของกันและกันนั้น  

มำพิจำรณำเทยีบเคยีงกันโดยหลักวชิำ เหตผุล ควำมชอบธรรม และควำมเมตตำสำมคัคี ให้เห็นแจ้งจรงิ.  

ทกุฝ่ำยจะสำมำรถปรบัเปลีย่นควำมคดิและวธีิปฏบิตั ิให้สอดคล้อง 

เข้ำรูปเข้ำรอยกนัได้ทกุเร่ือง.  …”

	 	 กำรก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเหมำะสม	 ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจนและ 

เท่ียงตรง	และข้อส�ำคญัอกีประกำรหนึง่คอื	ทกุฝ่ำยต้องตระหนกัถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นเป้ำหมำยหลกั	

ในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน	 ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่ประชำชนชำวไทยในโอกำสขึ้นปีใหม่	

พุทธศักรำช	๒๕๓๓	ควำมตอนหนึ่งว่ำ		

“…กำรแก้ปัญหำนัน้ ถ้ำไม่ท�ำให้ถูกเหตถุกูทำง ด้วยควำมรอบคอบระมดัระวงั 

มกัจะกลำยเป็นกำรเพิม่ปัญหำให้มำกและยุ่งยำกข้ึน.  แต่ละฝ่ำยจงึควรจะตัง้ใจพยำยำม 

ท�ำควำมคดิควำมเหน็ให้กระจ่ำงและเทีย่งตรง เพ่ือจกัได้สำมำรถเข้ำใจปัญหำและเข้ำใจ 

กนัและกนัอย่ำงถกูต้อง.  ควำมเข้ำใจท่ีถกูต้องแน่ชดันี ้จะช่วยให้เลง็เหน็แนวทำงปฏบิตั ิ

แก้ไขอนัเหมำะสม ซึง่จะน�ำไปใช้ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ.  อกีประกำรหนึง่ อนัเป็นข้อส�ำคัญ  

ทกุฝ่ำยจะต้องตระหนกัในใจเสมอ ว่ำประโยชน์ส่วนรวมนัน้เป็นประโยชน์ทีแ่ต่ละคนพงึ 

ยดึถอืเป็นเป้ำหมำยหลัก ในกำรปฏิบตัตินและปฏบิตังิำน เพรำะเป็นประโยชน์ทีย่ัง่ยืน 

แท้จริง ซึง่ทกุคนมส่ีวนได้รบัทัว่ถงึกนั.  …”

	 	 ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ	 ผู้ที่ท�ำงำนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมได้รับ

ประโยชน์ส่วนตนด้วย	 ผู้ท่ีท�ำงำนโดยเห็นแก่ตัวเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนควำมมั่นคง 

ของประเทศ	และทีส่ดุตนเองจะเอำตวัไม่รอด	ทกุคนจะมคีวำมสขุควำมเจรญิได้กด้็วยท�ำงำนเพือ่ประโยชน์

ส่วนรวม	 ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร	 ประกำศนียบัตร	 และอนปุรญิญำบตัร	 

แก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำและวิชำต่ำง	 ๆ	 ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 ณ	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม	่ 

วนัพฤหสับด	ีท่ี	๑๖	มกรำคม	๒๕๑๒	ควำมตอนหนึง่ว่ำ

“...ทุกคนมชีำติบ้ำนเมอืงเป็นทีเ่กดิท่ีอำศยั ทุกคนจะมคีวำมสขุควำมเจรญิได้

ก็เพรำะบ้ำนเมืองเป็นปรกติมั่นคง ผู้ที่ท�ำงำนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

ย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนของตนด้วย ผู้ที่ท�ำงำนโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม 

ย่อมบั่นทอนท�ำลำยควำมมั่นคงของประเทศชำติ และที่สุดตนเองก็จะเอำตัวไม่รอด  

ขอให้ทุกคนเตรียมกำยเตรียมใจท�ำงำนเพื่ออนำคตของชำติไทยของเรำต่อไป…”
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ตัวอย่ำงพระรำชกรณยีกิจ

กำรจะเข้ำไปพฒันำชมุชนใด	ๆ	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภมิูพลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร		ทรงยึดหลัก	“ภูมิสังคม : ดิน น�้ำ ลม ไฟ”	ที่ให้ควำมส�ำคัญกับสภำพแวดล้อมที่อยู่รอบ

ตัวคน	 รวมทั้งทรงท�ำประชำพิจำรณ์ให้ประชำชนได้เข้ำมำ	 “มีส่วนร่วม” โดยทรงเน้นอธิบำยถึงควำม

จ�ำเป็นและผลที่จะเกิดจำกโครงกำร	 เพื่อหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง	 รวมทั้งสอบถำมควำมเห็นว่ำมีควำม

พร้อมและยินดีที่จะร่วมด�ำเนินกำรพัฒนำนั้น	ๆ	หรือไม่	 เพื่อให้เป็นกำร “ระเบิดจำกข้ำงใน” โดยยึด	 

“ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมและประเทศชำติ”	 โดยหำกได้ผลดีแล้วจึงขยำยผลออกไปในวงกว้ำง 

ต่อไป	 ดังพระรำชกรณียกิจและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมำกมำยที่ล้วนมุ่งประโยชน์สุข 

แก่ประชำชนและประเทศชำติเป็นหลักใหญ่	 โดยทรงเริ่มตั้งแต่กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่เป็น 

ปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิต	 เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 จนถึงกำรวำงรำกฐำน

กำรพัฒนำที่มั่นคงและยั่งยืน	อำทิ

	 	 กำรเกษตร

แนวพระรำชด�ำรเิก่ียวกับกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรผลติทำงเกษตรทีส่�ำคญัคอื	กำรทีท่รงเน้น

ในเรื่องของกำรค้นคว้ำ	ทดลอง	และวิจัยหำพันธุ์พืชต่ำง	ๆ	ใหม่	ๆ	ทั้งพืชเศรษฐกิจ	เช่น	ข้ำว	หม่อนไหม	

ยำงพำรำ	ฯลฯ	พืชเพื่อกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน	และพืชสมุนไพร	ตลอดจนกำรศึกษำเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช	

รวมทั้งพันธุ์สัตว์ต่ำง	ๆ	ที่เหมำะสม	เช่น	โค	กระบือ	แพะ	พันธุ์ปลำ	และสัตว์ปีกทั้งหลำย	เพื่อแนะน�ำ 

ให้เกษตรกรน�ำไปปฏิบัติได้	 รำคำถูก	 ใช้เทคโนโลยีที่ง่ำยและไม่สลับซับซ้อน	 พระองค์ทรงเห็นว่ำ 

กำรพัฒนำกำรเกษตรท่ีจะได้ผลจริงนั้น	 ต้องลงมือทดลองค้นคว้ำ	 ปฏิบัติอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	 

มุ่งใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติให้มำกที่สุด	
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	 	 กำรส่งเสริมอำชีพ

ส�ำหรับกำรส่งเสริมอำชีพนั้น	หำกเป็น

โดยทำงอ้อมแล้วโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริส่วนใหญ่	 เมื่อได้ด�ำเนินกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงกำรอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำรแิล้วจะท�ำให้เกดิกำรส่งเสรมิอำชพี

แก่รำษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง	 โดยเฉพำะศูนย์

ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

ทั้งหลำยนั้น	จุดมุ่งหมำยที่ส�ำคัญของกำรจัดตั้ง

ขึ้นมำเพื่อที่จะให้มีกำรศึกษำ	 ค้นคว้ำ	 ทดลอง	

วิจัย	 เพื่อแสวงหำแนวทำงและวิธีกำรพัฒนำด้ำนต่ำง	 ๆ	 ที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและกำร 

ประกอบอำชีพของรำษฎรที่อำศัยอยู่ในภูมิภำคนั้น	ๆ	เพื่อให้รำษฎรสำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้อย่ำงจริงจัง	

ส่วนโครงกำรประเภทกำรส่งเสรมิอำชพีโดยตรงนัน้มจี�ำนวนไม่น้อย	ทัง้นีเ้พือ่เป็นกำรช่วยเหลอื

ให้ประชำชนสำมำรถพึ่งตนเองได้	 ดังเช่น	 โครงกำรศิลปำชีพทั่วประเทศ	 โครงกำรฝึกอบรมและ 

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรในหมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	 โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม 

น�้ำมันปำล์มขนำดเล็ก	 โครงกำรศูนย์บริกำรกำรพัฒนำขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่	 จังหวัดเชียงใหม	่

และโครงกำรอื่น	ๆ	อีกมำก	

	 	 สำธำรณสุข

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงให้

ควำมส�ำคัญกับงำนสำธำรณสุขเป็นอย่ำงยิ่ง	 ดังจะเห็นได้ว่ำโครงกำรที่พระรำชทำนให้กับประชำชนใน

ระยะแรก	 ๆ	 เป็นกำรพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ในกำรก่อสร้ำงสถำนบริกำรสำธำรณสุข	

และระยะต่อมำเป็นโครงกำรพัฒนำสุขภำพอนำมัยให้แก่ประชำชน	 เม่ือประชำชนมีร่ำงกำยที่สมบูรณ์

แข็งแรงจะน�ำไปสู่สุขภำพจิตที่ดี	และส่งผลให้กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดีตำมไปด้วย

	 	 สวัสดิกำรและสังคม

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริด้ำนสวัสดิกำรสังคม	 เป็นโครงกำรเพ่ือช่วยเหลือรำษฎร 

ให้มีที่อยู่อำศัย	 ที่ท�ำกิน	 และได้รับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกขั้นพ้ืนฐำนที่จ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีวิต	 ทั้งนี ้

เป็นกำรส่งเสริมให้รำษฎรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	โดยจัดหำที่อยู่อำศัยและที่ท�ำกินให้แก่รำษฎร	ตลอดจน

สิ่งจ�ำเป็นขั้นพื้นฐำนที่ประชำชนพึงจะได้รับ	เช่น	แหล่งน�้ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค	เพื่อให้มำตรฐำน

ควำมเป็นอยู่ของรำษฎรดีขึ้น	พออยู่	พอกิน	ด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยควำมผำสุก	
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	 	 โครงกำรพระรำชด�ำริที่ส�ำคัญอื่น ๆ

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่ส�ำคัญอื่น	ๆ 	ได้แก่	โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

นอกเหนือจำกโครงกำรทั้ง	๘	ประเภทที่ระบุมำแล้วข้ำงต้น	เช่น	โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันน�้ำทะเล

กัดเซำะอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเพชรบุรี	และโครงกำรด้ำนกำรศึกษำ	กำรวิจัย	กำรจัดและ

พัฒนำที่ดิน	เป็นต้น

บทสรุป :  “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
  
หลักกำรพัฒนำเพื่อควำมสุขของ 

    ปวงประชำอย่ำงยั่งยืน

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรง

ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัและควำมสมัพนัธ์ของภูมสิงัคมได้แก่	ทรัพยำกรธรรมชำต	ิสิง่แวดล้อม	และมนุษย์	

ที่จะต้องด�ำเนินชีวิตอยู ่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน	 ทรงชี้แนะถึงควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์และพัฒนำ

ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสภำพแวดล้อมควบคูไ่ปกับกำรพฒันำคน	ดงันัน้	ควำมเสือ่มโทรมและกำรสญูเสยี 

ทรัพยำกรธรรมชำติที่เกิดจำกกำรใช้อย่ำงฟุ่มเฟือย	ไม่ยั้งคิด	ขำดควำมระมัดระวังนั้น	จ�ำเป็นที่จะต้องมี

กำรสร้ำงเสรมิขึน้มำทดแทน	เพือ่มใิห้เกดิผลกระทบต่อวงจรชวีติของกำรอยูร่่วมกนัของสรรพส่ิงในระบบ

นิเวศ	 ซึ่งเป็นไปตำมแนวพระรำชด�ำริในเรื่อง	 “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ดังพระบรมรำโชวำทในพิธี

พระรำชทำนปรญิญำบตัรแก่นิสติจฬุำลงกรณมหำวทิยำลยั	ณ	จุฬำลงกรณมหำวทิยำลัย	วนัพฤหัสบดี	ที่	

๑๐	กรกฎำคม	๒๕๒๓	ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

“...กำรจะพัฒนำทุกสิ่งทุกอย่ำงให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้ำงและเสริมขึ้นจำก 

พื้นฐำนเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้ำพื้นฐำนไม่ดี หรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะ  

เพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยำกนักที่จะท�ำได้ จึงควรจะเข้ำใจให้แจ้งชัดว่ำ  

นอกจำกจะมุ่งสร้ำงควำมเจริญแล้ว ยังจะต้องพยำยำมรักษำพื้นฐำนให้มั่นคง  

ไม่บกพร่องพร้อม ๆ กันไปด้วย...” 
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๓.๒  เรียนรู้จำกหลักธรรมชำติ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงยึด

ธรรมะเป็นที่ตั้งในกำรหำวิธีกำรแก้ปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ	ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องดิน	น�้ำ	อำชีพ	และ

สิ่งแวดล้อม	ซึ่งค�ำว่ำ	“ธรรมะ”	 ในที่นี้	คือ	“ธรรมชำติ”	พระองค์ทรงศึกษำ	 เรียนรู้หลัก	“ธรรมชำต ิ

ช่วยธรรมชำติ”	 เพื่อน�ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน	 ทรงมองปัญหำธรรมชำติอย่ำงละเอียด	 

โดยหำกต้องกำรแก้ไขธรรมชำติจะต้องใช้ธรรมชำติเข้ำช่วย	 อำทิ	 กำรแก้ไขน�้ำเน่ำเสีย	 แทนที่จะทรง

พจิำรณำถงึโรงงำนบ�ำบดัน�ำ้เสยี	กลบัทรงมองว่ำในธรรมชำติจะมขีบวนกำรอะไรท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำน้ีได้	

เช่น	กำรใช้บ่อตกตะกอน	เพื่อให้เกิดกำรตกตะกอนขึ้นโดยกระบวนกำรทำงธรรมชำติ	

นอกจำกน้ี	 พระองค์ทรงใช้หลัก	“กำรใช้อธรรมปรำบอธรรม”	 ในกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	 ด้วยกำร

พิจำรณำหำพืชบำงชนิดท่ีสำมำรถกรองน�้ำเน่ำเสียมำใช้เป็นเครื่องกรองน�้ำธรรมชำติที่ไม่ต้องเสีย 

ค่ำใช้จ่ำยมำก	 ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม	 กำรน�ำน�้ำดีขับไล่น�้ำเสีย	 เพ่ือเจือจำงน�้ำเสียให้กลับเป็นน�้ำดี	 

โดยใช้หลักของน�้ำขึ้นน�้ำลงตำมธรรมชำติ	 ตลอดจนทรงอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่ำ 

ได้อย่ำงยั่งยืนโดยใช้วิธีกำร	 “ปลูกป่ำในใจคน”	 เป็นต้น	 โดยมีแนวพระรำชด�ำริและตัวอย่ำง 

พระรำชกรณียกิจ	รวมทั้งโครงกำรต่ำง	ๆ	ดังนี้
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แนวพระรำชด�ำริ

 (๑)  ใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ

กำรใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ	 เป็นกำรแก้ปัญหำที่ประหยัด	 และไม่ก่อให้เกิดปัญหำกำร 

ท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติในอนำคต	 โดยพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	มีแนวพระรำชด�ำริเกี่ยวกับกำรใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติดังต่อไปนี้

	 	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร 

ทรงท�ำควำมเข้ำใจธรรมชำติอย่ำงลึกซึ้ง	 โดยทรงสนพระรำชหฤทัยและศึกษำปรำกฏกำรณ์ของ

ธรรมชำตทิีเ่ช่ือมโยงกนัด้วยวถิทีำงธรรมชำตอิย่ำงเป็นวฏัจักรตัง้แต่ยงัทรงพระเยำว์	ดังพระบรมรำโชวำท

พระรำชทำนแก่คณะกรรมกำรสโมสรไลออนส์สำกล	 ภำค	 ๓๑๐	 (ประเทศไทยและประเทศลำว)	 

ณ	พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน	วันพฤหัสบดี	ที่	๒๕	กันยำยน	๒๕๑๒	ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...ก็อำจมีบำงคนเข้ำใจว่ำท�ำไมจึงสนใจ และบำงคนไม่เข้ำใจว่ำท�ำไมฉันเอง 

ท�ำไมสนใจเรื่องชลประทำนหรือเรื่องป่ำไม้ จ�ำได้ว่ำเมื่ออำยุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีคร ู

คนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตำยไปแล้ว สอนเรื่องวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่ำ 

ภูเขำต้องมีป่ำไม้อย่ำงนั้น เม็ดฝนลงมำแล้วจะชะดินลงมำเร็วท�ำให้ไหลตำมน�้ำไป  

ไปท�ำให้เสียหำย ดินหมดจำกภูเขำ เพรำะไหลตำมสำยน�้ำไป ก็เป็นหลักของป่ำไม้เรื่อง 

กำรอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทำนที่ว่ำ ถ้ำเรำไม่รักษำป่ำไม้ข้ำงบน จะท�ำให ้

เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขำจะหมดไปกระทั่งกำรที่จะมีตะกอนลงมำในเขื่อน  

มีตะกอนลงมำในแม่น�้ำ ท�ำให้เกิดน�้ำท่วม นี่น่ะ เรียนมำตั้งแต่อำยุ ๑๐ ขวบ...”
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	 	 พระองค์มีพระรำชประสงค์ให้ประชำชนใกล้ชิดกับธรรมชำติ โดยเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรแก้ไขปัญหำสิง่แวดล้อม	ปลกูจติส�ำนกึให้รำษฎรรัก	หวงแหน	และร่วมกนัอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	
และสิ่งแวดล้อม	ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนในพิธีปิดกำรสัมมนำกำรเกษตรภำคเหนือ	ณ	ส�ำนักงำน
เกษตรภำคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่	วันพฤหัสบดี	ที่	๒๖	กุมภำพันธ์	๒๕๒๔	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ถ้ำหำกเรำท�ำ “ป่ำ ๓ อย่ำง” ให้ชำวบ้ำนเห็นประโยชน์และได้ใช้ประโยชน์

เขำก็จะรักษำประโยชน์.  เขำจะไม่ท�ำลำย และใครมำท�ำลำย เขำก็ป้องกัน.

หมำยควำมว่ำชำวบ้ำนนั้น ถ้ำเรำให้โอกำสให้เขำมีอยู่มีกินพอสมควร

ก็จะเป็นเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ให้เรำเป็นจ�ำนวนมำก.  อย่ำงในร่องหุบเขำเล็ก ๆ ที่มีเพียง ๕๐ ไร่

ก็จะท�ำเป็นหมู่บ้ำนให้ชำวบ้ำนมำอยู่.  ค�ำว่ำชำวบ้ำนนี้จะเรียกว่ำชำวบ้ำนก็ได้ ชำวเขำก็ได้

ก็เป็นชำวบ้ำนทั้งนั้น.  เคยไปถำมชำวเขำ พูดถึงเรื่องว่ำจะท�ำโครงกำรอะไร ๆ 

“เรำก็ต้องช่วยกันรักษำนะ” เขำบอกว่ำ “หมู่เฮำก็เป็นคนไทยเหมือนกัน” ก็หมำยควำมว่ำ

เป็นชำวบ้ำนเหมือนกัน ช่วยกันท�ำ เขำก็อยำกอยู่ใต้กฏหมำย ท�ำงำนที่สุจริต.

ถ้ำเรำท�ำอะไรที่ดี มีเหตุผล เขำก็จะรักษำ “ป่ำ ๓ อย่ำง” ให้เรำ.  ...”                                          

	 	 ทรงมองอย่ำงละเอยีดถึงปัญหำธรรมชำติ	หำกต้องกำรแก้ไขธรรมชำต ิจะต้องใช้ธรรมชำติ
เข้ำช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 อำทิ	 กำรจัดกำรน�้ำเสียตำมแนวพระรำชด�ำริ	 
ใช้หลักกำร	 “น�้ำดีไล่น�้ำเสีย”	 หลักกำรบัดน�้ำเสียด้วยผักตบชวำ	 ฯลฯ	 รวมทั้งพระองค์มีพระรำชด�ำริ 
ให้ปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรพังทลำยของหน้ำดิน	 เป็นกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ	 โดยใช้หลัก
ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ เนื่องจำกแนวล�ำต้นของหญ้ำแฝกช่วยชะลอควำมเร็วของน�้ำท่ีไหลผ่ำน 
และป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน	 โดยได้มีพระรำชด�ำริให้ศึกษำพันธุ์หญ้ำแฝกที่เหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่ต่ำง	ๆ	และทรงให้ทดลองปลูกในลักษณะที่เหมำะสมกับลักษณะภูมิประเทศ

ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	ณ	อำคำร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ	วันศุกร์	ที่	๒๕	กรกฎำคม	๒๕๔๐	ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...กำรปลูกหญ้ำแฝก จะต้องปลูกให้ชิดติดกันเป็นแผง และวำงแนวให ้

เหมำะสมกับลักษณะของภูมิประเทศ.  เป็นต้นว่ำ บนพื้นที่สูง จะต้องปลูกตำมแนวขวำงของ 

ควำมลำดชันและร่องน�้ำ.  บนพื้นที่รำบ จะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกตำมร่องสลับกับ 

พืชไร่.  ในพื้นที่เก็บกักน�้ำ จะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งน�้ำ.  หญ้ำแฝกที่ปลูกโดย 

หลักวิธีดังนี้ จะช่วยป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน รักษำควำมชุ่มชื้นในดิน เก็บกัก 

ตะกอนดินและสำรพิษต่ำง ๆ ไม่ให้ไหลลงแหล่งน�้ำ ซึ่งจะอ�ำนวยผลเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง  

แก่กำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ ตลอดจนกำรฟื้นฟูดินและป่ำไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น.  ...”
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(๒)  ใช้อธรรมปรำบอธรรม 

แนวพระรำชด�ำริกำรแก้ไขปัญหำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนของพระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ	กำรใช้

ควำมเป็นไปและกฎเกณฑ์ของธรรมชำติ	และทรงใช้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมำก	แต่มีประสิทธิภำพสูง	โดยมีแนวพระรำชด�ำริดังต่อไปนี้

	 	 ใช้ควำมเป็นไปและกฎเกณฑ์ของธรรมชำติ แก้ปัญหำและเปลีย่นแปลงสภำวะทีไ่ม่ปกติ

ให้เป็นปกต	ิ อำทิ	 อำศัยปรำกฏกำรณ์น�้ำขึ้นน�้ำลง	 ในกำรจัดระบบควบคุมระดับน�้ำในคลองสำยต่ำง	 ๆ	

เช่น	 กำรจัดระบบระบำยน�้ำในกรุงเทพมหำนคร	 สมควรวำงระบบให้ถูกต้องตำมสภำพกำรณ์และ 

ลกัษณะภูมิประเทศ	ซึง่อำจแบ่งเป็น	๒	แผน	คอืแผนส�ำหรบัใช้กบัในฤดฝูนหรอืในฤดนู�ำ้มำก	เพือ่ประโยชน์

ในกำรป้องกันน�้ำท่วมและเพื่อบรรเทำอุทกภัยเป็นส�ำคัญ	 และแผนกระบำยน�้ำในฤดูแล้ง	 ต้องจัดกำร 

อีกแบบที่ต่ำงกันไป	 เพื่อกำรก�ำจัดหรือไล่น�้ำเน่ำเสียออกจำกคลองดังกล่ำวเป็นหลัก	 ซ่ึงท้ังสองระบบนี้

ควรจะพิจำรณำถึงวิธีกำรระบำยน�้ำ	 โดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มำกที่สุด	 ทั้งนี้เพื่อประหยัด 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมระดับน�้ำในแม่น�้ำล�ำคลอง

	  ใช้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ อำทิ	 กำรใช้ผักตบชวำเป็นวัชพืชในกำรบ�ำบัด 

น�้ำเสีย	 โดยใช้ผักตบชวำที่มีอยู่ทั่วไปนั้น	 ดูดควำมโสโครกออกมำแล้วก็ท�ำให้น�้ำสะอำดข้ึน	 ดังพระรำช

ด�ำรัสในโอกำสที่คณะท�ำงำนฝ่ำยวิชำกำร	 และคณะท�ำงำนฝ่ำยปฏิบัติกำร	 คณะกรรมกำรโครงกำร

ปรับปรุงบึงมักกะสัน	 กับคณะกรรมกำรระบำยน�้ำหนองหำน	 เพื่อปรับปรุงสภำพสิ่งแวดล้อม	 

เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท	ณ	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดสกลนคร	 

วันศุกร์	ที่	๑๕	พฤศจิกำยน	๒๕๒๘	ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...เดิมแรกมีปัญหำของน�้ำเสียในกรุงเทพมหำนคร และกำรที่จะก�ำจัดน�้ำเสียนั้น 

จะต้องใช้เครื่องเป็นโรงงำนใหญ่ ส�ำหรับโครงกำรเริ่มแรกที่ว่ำจะท�ำที่แถวบึงมักกะสันนี้ 

ก็จะต้องลงทุนถึงประมำณสองร้อยล้ำนบำท ซึ่งถ้ำลงทุนสองร้อยล้ำนบำทแล้วกำรทดลองไม่ได้ผล

ก็จะเป็นกำรสิ้นเปลืองงบประมำณอย่ำงมำก ฉะนั้นก็ได้ด�ำริใช้บึงมักกะสันนี้ท�ำโครงกำร

ที่เรียกว่ำแบบคนจน โดยใช้หลักว่ำผักตบชวำที่มีอยู่ทั่วไปนั้นเป็นพืชที่ดูดควำมโสโครกออกมำแล้ว

ก็ท�ำให้น�้ำสะอำดขึ้นได้ เป็นเครื่องกรองธรรมชำติใช้พลังงำนแสงอำทิตย์และธรรมชำติ

ของกำรเติบโตของพืช จึงได้ขอให้ด�ำเนินกำรที่บึงมักกะสันซึ่งเป็นท�ำเลที่เหมำะสม

เพรำะว่ำมีคลองสำมเสนอยู่ในบริเวณใกล้ สำมำรถที่จะน�ำน�้ำของคลองสำมเสนซึ่งโสโครกอย่ำงยิ่ง

เข้ำมำกรองในเครื่องกรองธรรมชำตินี้ นอกจำกนี้ก็อยู่ในระยะใกล้เคียงพอสมควร

กับคลองแสนแสบด้วย วัตถุประสงค์หลักอันแรกก็คือก�ำจัดน�้ำโสโครก คือกรองน�้ำโสโครก

ให้เป็นน�้ำที่ไม่อันตรำย ในกำรนี้ก็ใช้หลักของผักตบชวำดังกล่ำว...”
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นอกจำกนี	้พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	

มีพระรำชด�ำริให้น�ำขยะและมูลสัตว์ซึ่งเป็นของเสียมำผลิตแก๊สชีวภำพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง	โดยทรงเริ่ม

ต้นจำกกำรผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลโคนมในกำรด�ำเนินงำนโรงโคนมสวนจิตรลดำ	 เพื่อไม่ให้มูลโคท่ีเป็น

ของเสียเหล่ำนั้นต้องทิ้งไปอย่ำงเปล่ำประโยชน์	 โดยน�ำมำเก็บใส่ถังหมักผลิตเป็นแก๊สชีวภำพใช้ใน 

โรงโคนม	ซึ่งได้ก๊ำซมีเทนกว่ำ	๕๐	เปอร์เซ็นต์	และก๊ำซอื่น	ๆ	ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้	

(๓)  ปลูกป่ำในใจคน  

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 ทรงเล็ง

เหน็ถงึกำรแก้ไขปัญหำกำรฟ้ืนฟทูรพัยำกรธรรมชำตด้ิวยกำรปลกูจติส�ำนกึในกำรรกัผนืป่ำให้แก่คนเสยีก่อน	

เพื่อให้พวกเขำรักและดูแลผืนป่ำของตนเองด้วยตนเอง	 ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับรำษฎรให้รู้ถึง

ประโยชน์ของป่ำ	และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์	จนสำมำรถจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่ำ	เพื่อช่วยกันดูแลรักษำ

ป่ำให้กลับมำมีควำมอุดมสมบูรณ์	ดังพระรำชด�ำริที่ีพระรำชทำนแก่เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้	ณ	หน่วยงำนพัฒนำ

ต้นน�้ำทุง่จ๊อ	เมือ่ปี	๒๕๑๙	จำกหนงัสอืจอมปรำชญ์แห่งกำรพฒันำ	รกัษ์ป่ำ	:	รกัษำสิง่แวดล้อม	จดัท�ำโดย	 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร	 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 (กปร.)	 ว่ำ	 

เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน	 แล้วคนเหล่ำนั้น	 ก็พำกันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน	 

และรักษำต้นไม้ด้วยตนเอง
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ทั้งนี้	กำรปลูกป่ำในใจคนมีหลักกำรส�ำคัญคือ

	 	 สร้ำงควำมเข้ำใจกับรำษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่ำ และกำรอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงพึ่งพำ

อำศัยกัน	ซึ่ง	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	ได้ขยำยควำมถึงแนวพระรำชด�ำริปลูกป่ำ

ในใจคน	 ในบทควำมเรื่องสวนพฤษศำสตร์กับบทบำทกำรอนุรักษ์พรรณไม้	 หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ	 

วันจันทร์ที่	 ๖	 ธันวำคม	๒๕๓๓	 ว่ำ	“...ค�าว่าปลูกต้นไม้ในใจคน หมายถึง ประการที่ ๑ ต้องเข้าใจว่า 

เราปลูกต้นไม้ท�าไม ไม่ใช่แค่เอาต้นไม้ลงหลุม ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ จริง ๆ คือต้องให้เห็น

ประโยชน์ ว่าประโยชน์คืออะไร จ�าเป็นต่อชีวิตอย่างไร ประการที่ ๒ ปลูกต้นไม้เป็นการปลูกจิตส�านึก

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดินน�้าลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา...”

	 	 ให้รำษฎรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำ	 เพื่อให้เกิดควำมควำมรู้สึกรักและหวงแหน 

ต้นไม้	รวมถึงป่ำที่ตนเองได้ปลูกไว้

	 	 เกิดกำรจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่ำช่วยกันดูแลรักษำป่ำ	 กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น	 

ป้องกันกำรตัดไม้	กำรเกิดไฟป่ำ	ตลอดจนรู้จักน�ำพืชป่ำมำบริโภคใช้สอย	

ตัวอย่ำงพระรำชกรณยีกิจ

จำกแนวพระรำชด�ำรข้ิำงต้น	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพิตร	 ทรงน�ำไปใช้ในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ที่ใช้ธรรมชำติในกำรดูแล

ธรรมชำติ	 ก่อให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืน	 ดังโครงกำรตำมแนวพระรำชด�ำริหลำยโครงกำร	 อำทิ	 

กำรใช้เคร่ืองกรองน�้ำธรรมชำติ	 แก๊สชีวภำพจำกมูลโคในโครงกำรส่วนพระองค์ตำมแนวพระรำชด�ำร	ิ 

กำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีด้วยระบบบ่อบ�ำบดัและพชืน�ำ้	 สระเตมิอำกำศชวีภำพบ�ำบดั	กำรเตมิอำกำศโดยใช้กงัหนัน�ำ้ 

ชัยพัฒนำ	 กำรผสมผสำนระหว่ำงพืชน�้ำกับระบบเติมอำกำศ ระบบปรับปรุงคุณภำพน�้ำด้วยรำงพืช 

ร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ	 กำรใช้น�้ำดีไล่น�้ำเสีย	 กำรจัดกำรลุ่มน�้ำบำงนรำ	 กำรทดลองปลูกหญ้ำแฝก
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ภำยในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 และพื้นท่ีต่ำง	 ๆ	 กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก	

กำรปลกูป่ำ	๓	อย่ำงประโยชน์	๔	อย่ำง	กำรสร้ำงฝำยอนรุกัษ์ต้นน�ำ้	กำรฟ้ืนฟปู่ำชำยเลน	โครงกำรพฒันำ

พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้แม่อำวอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีลุ่มน�ำ้ห้วยบำงทรำยตอนบนอนัเนือ่ง

มำจำกพระรำชด�ำริ	ดังตัวอย่ำงโครงกำรต่ำง	ๆ	โดยสังเขปที่กล่ำวแล้วในส่วนที่	๑	

เรียนรู้จำกหลักธรรมชำติ : วิถีปฏิบัติสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

กำรใช้ธรรมชำติมำช่วยในกำรแก้ปัญหำต่ำง	 ๆ	 ทั้งกำรใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ	 กำรใช้หลัก

อธรรมปรำบอธรรม	 และกำรใช้วิธีกำรปลูกป่ำในใจคน	 เพ่ือให้คนสำมำรถอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืน	 

น�ำสู่ผลส�ำเร็จของโครงกำรตำมแนวพระรำชด�ำริต่ำง	 ๆ	 ที่ช่วยแก้ปัญหำเร่ืองดิน	 น�้ำ	 และส่ิงแวดล้อม 

ให้กลับมำมีสภำพอุดมสมบูรณ์	 จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ำกำรด�ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด�ำริ	 จะน�ำพำ

ให้ประชำชนคนไทยทุกคนมีชีวิตที่มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนตลอดไป

๓.๓  บริหำรงำนแบบประสำนเชื่อมโยงกัน

เอกลกัษณ์อย่ำงหนึง่ในกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพลอดุลยเดช 
มหำรำช	บรมนำถบพิตร	คือกำรที่ทรงประยุกต์น�ำควำมรู้แขนงต่ำง ๆ มำทรงใช้เพื่อแก้ไขปัญหำและ
พัฒนำประเทศ ทรงศึกษำวิทยำกำรแต่ละประเภทอย่ำงลึกซึ้ง	จนสำมำรถเข้ำใจในวิทยำกำรเหล่ำนั้น	 
และสำมำรถน�ำจุดดี	 จุดเด่นของควำมรู้ต่ำง	 ๆ	 มำ	 “ประสำนเชื่อมโยง”	 ใช้ให้เหมำะสมกับสภำพ 
ของประเทศ	และสภำพสังคมของแต่ละพื้นที่	เพื่อให้กำรท�ำงำนเกิดประสิทธิภำพ	มีควำมต่อเนื่อง	และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของรำษฎรได้ตรงจุด	ดงัพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่นกัศกึษำมหำวทิยำลัย
สงขลำนครินทร์	ณ	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 วิทยำเขตหำดใหญ่	 จังหวัดสงขลำ	วันจันทร์	ที่	 ๒๖	

สิงหำคม	๒๕๑๙	ควำมตอนหนึ่งว่ำ
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“...ผู้ที่ออกไปนึกว่ำจะไปพัฒนำ คือไปให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นก็จะต้องมีควำมรู ้

รอบด้ำน และติดต่อกับผู้อื่นที่อยู่ในระดับเดียวกันของตัวให้สอดคล้องกัน หมำยควำมว่ำ 

ผู้ที่เป็นนักศึกษำที่จะออกไปพัฒนำ ออกไปช่วย และในเวลำเดียวก็ได้ควำมรู้ ขอให ้

มีควำมสอดคล้อง มีควำมรู้จัก และปรึกษำหำรือกับนักศึกษำเพื่อนนักศึกษำที่ศึกษำ 

ในแขนงอื่น วิชำกำรอื่น ๆ ด้วย ปรึกษำหำรือกันในกิจกำรที่ก�ำลังท�ำ และในกิจกำร 

อื่นที่ไม่ใช่ว่ำก�ำลังท�ำ แต่ว่ำก็เกี่ยวข้องกับตัวเหมือนกัน ให้ปรึกษำหำรือกัน รู้จักกัน 

ทุกคนในทำงรำบ หมำยควำมว่ำ จ�ำพวกผู้ที่มีควำมรู้พอ ๆ กัน และที่มีควำมคิด 

คล้ำย ๆ กัน ไม่ใช่ว่ำได้รับค�ำส่งให้ออกพัฒนำก็ไปพัฒนำ ไปถำมคนอื่นที่รับค�ำสั่งพัฒนำ 

ถำมเขำว่ำ เขำรับค�ำสั่งจำกที่ไหน ถำมเขำว่ำเขำมำพัฒนำอะไร 

แล้วก็แลกเปลี่ยนควำมคิดควำมเห็นอันนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนประโยชน์ต่อชำวบ้ำน

ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มเปี่ยม มิฉะนั้นผู้ที่รับกำรพัฒนำจะไม่ได้รับประโยชน์ 

เพรำะว่ำ ต่ำงคนต่ำงเอำวิชำของตัวเป็นใหญ่มำให้ ซึ่งอำจจะไม่เป็นประโยชน์แก่ชำวบ้ำน 

ถ้ำประสำนกันกับวิชำอื่น แนวอื่น สำยอื่น ก็จะมีประโยชน์ได้เต็มที่ 

เพรำะว่ำผู้ที่ไปพัฒนำก็สอดคล้อง ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำก็จะได้รับวิชำกำร 

หรือได้รับบริกำรช่วยเหลือที่สอดคล้องเหมำะกับชีวิต เหมำะกับพื้นที่…”

พระรำชด�ำรัสในโอกำสที่นักศึกษำวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	๒๗	เฝ้ำ	ฯ	ทูลเกล้ำ	ฯ	

ถวำยเงินรำยได้จำกกำรแข่งขันกอล์ฟและโบว์ลิ่ง	 เพื่อโดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย	 

ณ	พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน	วันพฤหัสบดี	ที่	๑๗	ตุลำคม	๒๕๒๘	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...มีข้อสังเกตอยู่ว่ำแม้จะมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน

ในสำขำของแต่ละคนนั้นได้เต็มเปี่ยมแล้ว งำนจะไม่เสร็จถ้ำหำกว่ำ

ไม่ได้เห็นวิชำกำรข้ำงเคียงหรือวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับงำนของตัว และยิ่งกว่ำนั้นบำงวิชำกำร

ก็มีควำมไม่เกี่ยวข้องกันเลย โดยเฉพำะวิชำกำรแต่ละอันก็อยู่ของตัว แต่

แท้จริงวิชำกำรทั้งหมดทุกด้ำน ทั้งในด้ำนศิลปะทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์ย่อม 

ต้องเกื้อกูลกัน เพรำะว่ำแต่ละคนหรือแต่ละบุคคลจะต้องใช้ทุกอย่ำงเพื่อจะมีชีวิตได้

ประเทศชำติก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องใช้วิชำกำรทุกด้ำนเพื่อที่จะด�ำรงไว้ซึ่งควำมมั่นคง 

ของประเทศชำติ…”

หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพิตร	เพื่อแก้ไขควำมเดือดร้อนในเรื่องต่ำง	ๆ 	ให้แก่พสกนิกรนั้น	ทรงมีวิธีคิดอย่ำง	“องค์รวม” 

หรือมองอย่ำงครบวงจร	 ในกำรที่จะพระรำชทำนพระรำชด�ำริเกี่ยวกับโครงกำรหนึ่งนั้น	 จะทรงมอง

เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น	และแนวทำงแก้ไขอย่ำงเชื่อมโยงกัน	จำกนั้นพระองค์จะทรง “ท�ำตำมล�ำดับขั้น”  

โดยเริ่มต้นจำกสิ่งที่จ�ำเป็นของประชำชนที่สุดก่อน	 แล้วจึงแก้ไขปัญหำในเร่ืองต่อ	 ๆ	 ไป	 หรือทรงท�ำ 
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ในสิ่งที่ง่ำยไปหำสิ่งที่ยำก	 ท�ำสิ่งเล็กไปหำสิ่งใหญ่	 อย่ำงเป็นล�ำดับขั้นโดยไม่ก้ำวกระโดด	 นอกจำกนี	้ 

ทรงเน้นกำร “บริกำรรวมที่จุดเดียว”	ในลักษณะบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	เพื่อควำมสะดวกและประโยชน์

แก่ประชำชน	ดังแนวพระรำชด�ำริและพระรำชกรณียกิจ	รวมทั้งโครงกำรต่ำง	ๆ	ดังนี้	

แนวพระรำชด�ำริ 

 (๑)  องค์รวม และบรกิำรรวมท่ีจุดเดียว

กำรเข้ำไปช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนต่ำง	 ๆ	 ให้แก่รำษฎรนั้น	 พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	 

มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงมีวิธีกำรคิด	 และทรงมองปัญหำตั้งแต่ภำพใหญ่จนถึง 

ภำพเล็กในทุก	ๆ	มิติ	โดยทรงมองทุกอย่ำงเชื่อมโยงกัน	จำกนัน้ทรงแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 

ในทกุขัน้ตอน	ดังแนวพระรำชด�ำริ	ดังนี้	

	 	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงมี

วิธีคิดอย่ำงองค์รวม	 (Holistic)	ทรงมองสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบครบวงจร ทั้งในขั้นตอน 

กำรวำงแผนและกำรปฏบิตั ิ โดยกำรวำงแผนจะต้องมเีป้ำหมำยทีชั่ดเจน	 เตรยีมกำรแก้ไขปัญหำทัง้ระยะ

สัน้และระยะยำว	 สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศ	 และวิเครำะห์ปัญหำที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอย่ำงเป็น

องค์รวม	 เพื่อมิให้เกดิปัญหำขึน้ในอนำคต	ดงัพระรำชด�ำรใินหนงัสอืแนวพระรำชด�ำรด้ิำนกำรบรหิำรจดักำร

กรงุเทพมหำนคร	ของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	

ว่ำกำรจัดระบบควบคมุน�ำ้ในคลองต่ำง	ๆ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรจดัระบบระบำยน�ำ้ในกรงุเทพมหำนครนัน้	

สมควรวำงระบบให้ถูกต้องตำมสภำพกำรณ์และลกัษณะภมูปิระเทศ	ซึง่ควรแบ่งออกเป็น	๒	แผนด้วยกนั	คอื

แผนส�ำหรบัใช้กบัในฤดฝูนหรอืในฤดนู�ำ้มำก	 เพือ่ประโยชน์ในกำรป้องกันน�ำ้ท่วม	 และเพ่ือบรรเทำอทุกภัย 
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เป็นส�ำคญั	แต่แผนกำรระบำยน�ำ้ในฤดแูล้งนัน้กต้็องจดัอกีแบบหนึง่ต่ำงกันไป	เพือ่กำรก�ำจดัหรอืไล่น�ำ้เน่ำเสยี

ออกจำกคลองดงักล่ำวเป็นหลกั	ซึง่ทัง้สองระบบนีค้วรจะพิจำรณำถึงวิธกีำรระบำยน�ำ้	 โดยอำศยัแรงโน้มถ่วง

ของโลกให้มำกที่สุด	ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมระดับน�้ำตำมล�ำคลองเหล่ำนี้

	 	 ทรงมองทุกส่ิงเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน	 ในกำรที่จะพระรำชทำนพระรำชด�ำริ 

เกี่ยวกับโครงกำรหนึ่งนั้น ทรงมองเหตุกำรณ์ที่จะเกิดข้ึน และแนวทำงแก้ไขอย่ำงเช่ือมโยงกัน  

ดังเช่นเรื่อง	 “น�้ำ”	 ที่ทรงให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 ทรงพระรำชด�ำริต้ังแต่จำกฟำกฟ้ำสู่ทะเล	 จะเห็น 

ได้ว่ำ	 ทรงพระรำชด�ำริฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหำควำมแห้งแล้ง	 เมื่อฝนตกลงมำแล้วมีพระรำชด�ำร ิ

ให้หำทำงเก็บกักน�้ำไว้ใช้	 โดยกำรอนุรักษ์และเพิ่มพื้นท่ีป่ำไม้ สร้ำงฝำยต้นน�้ำ ปลูกหญ้ำแฝก  

สร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำบริเวณเชิงเขำ และสร้ำงเขื่อน	 เม่ือลงมำพ้ืนท่ีรำบมีพระรำชด�ำริทฤษฎีใหม่  

ให้ประชำชนกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเพ่ือกักเก็บน�้ำไว้ใช้	 รวมทั้งกำรสร้ำงแก้มลิง คันกั้นน�้ำ สร้ำงทำง 

ให้น�้ำผ่ำน กำรบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยกังหันน�้ำชัยพัฒนำ สร้ำงทำงระบำยน�้ำลงทะเล และกำรอนุรักษ์ 

ป่ำชำยเลน
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 	 	 ทรงมองปัญหำตั้งแต่ภำพใหญ่จนถึงภำพเล็กในทุก ๆ มิติ ดังเช่นกำรแก้ไขปัญหำ 

กำรจรำจรนั้น	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรง

มองภำพรวมในกำรแก้ปัญหำจรำจรทัง้ระบบ	และมพีระรำชด�ำรใิห้แก้ปัญหำในภำพย่อยทลีะจดุ	โดยจดั

ล�ำดับกำรด�ำเนินโครงกำรที่ได้ผลเร็วก่อน	จำกนั้นจึงมีโครงกำรอื่นที่ต่อเนื่องอีก	เนื่องจำกกำรแก้ปัญหำ

จรำจรทั้งระบบเป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้เวลำนำน	 จึงต้องแก้ไขปัญหำในจุดย่อยทีละจุดก่อน	 หรือแก้

ปัญหำในส่วนที่ท�ำได้ก่อน	 เพื่อช่วยให้ปัญหำผ่อนคลำยลง	 และเม่ือปัญหำในจุดย่อยแต่ละจุดได้รับกำร

แก้ไข	ปัญหำภำพรวมทั้งระบบก็จะค่อย	ๆ	หมดไป	ดังพระรำชด�ำริในหนังสือแนวพระรำชด�ำริด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรกรงุเทพมหำนคร	ของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพิตร	ว่ำโครงกำรทีไ่ด้ผลเป็นทีท่นัใจ	ล�ำดบัแรกเป็นโครงกำรใหญ่พอสมควร	คอืกำรท�ำทำงแยก

ที่เชิงสะพำนพระปิ่นเกล้ำ	ซึ่งจะใช้เวลำเพียงสำมสี่เดือนก็ท�ำส�ำเร็จ	และเข้ำใจว่ำจะช่วยได้มำก	ต่อจำก

นั้นได้ขยำยสะพำนผ่ำนฟ้ำ	และก�ำลังท�ำกำรขยำยสะพำนมัฆวำน	ต่อไปยังมีโครงกำรที่ต่อเนื่องไปอีกจะ

เห็นได้ว่ำท่ีท�ำนี้เป็นส่วนเดียวของกำรจรำจร	 แต่ว่ำไม่สำมำรถที่จะท�ำแก้ไขจรำจรได้เบ็ดเสร็จทั้งหมด	 

ซึ่งจะกินเวลำเป็นปี	และงำนเหล่ำนี้ก็เป็นส่วนเดียวของกำรแก้ปัญหำ	

จำกพระรำชด�ำริองค์รวม	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	มพีระรำชด�ำรใิห้จดับรกิำรรวมทีจ่ดุเดียวแก่ประชำชน	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก	ประหยดั

เวลำ	และค่ำใช้จ่ำย	โดยมีแนวพระรำชด�ำริ	ดังนี้		

	 	 ลดช่องว่ำงระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่มักจะต่ำงคนต่ำงท�ำ	 และยึดติดกับกำร 

เป็นเจ้ำของเป็นส�ำคัญ	 ให้แปรเปลี่ยนเป็นกำรร่วมมือกัน	 โดยไม่มีเจ้ำของ	 ท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม 

อย่ำงมีเอกภำพ	 เพื่อสำมำรถอ�ำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชำชน	 เป็นกำรพัฒนำแบบผสมผสำน 

ที่ให้ผลเป็นกำร	“บริกำรรวมที่จุดเดียว” รูปแบบกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service 

ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินของประเทศไทยคือ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

	 	 กำรแก้ไขปัญหำของประเทศชำติที่มีอยู่มำกมำยนั้น	จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด�ำเนินกำร 

อย่ำงเร่งด่วนและเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว โดยอำศัยควำมร่วมแรงร่วมใจจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ำย	เพื่อประสำนควำมร่วมมือ	นับตั้งแต่กำรร่วมค้นหำสำเหตุของปัญหำ ร่วมกันก�ำหนดแผนงำน 

ร่วมกนัปฏิบัติ และร่วมกนัประเมนิผลกำรท�ำงำน	เพือ่ให้ผลของกำรด�ำเนนิงำนไปถงึประชำชนทีย่ำกไร้

อย่ำงแท้จริง	

	  อำศัยหลักวิชำกำรที่หลำกหลำยมำแก้ไขปัญหำร่วมกันแบบสหวิทยำกำร ดังที ่

สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร	มหำวชิรำลงกรณ 

วรรำชภักดี	 สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน	 รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ	 สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำน 

สัมภำษณ์ในหนังสือ	“พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำ	เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชำ”	ควำมตอนหนึ่งว่ำ
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นบัเป็นกำรศกึษำรปูแบบหน่ึง	คอืเป็นกำรศกึษำ
ของคนทีอ่ยูต่่ำงหน่วยงำนรำชกำร	ต่ำงควำมรู	้ต่ำงควำมคดิ	
มำท�ำงำนร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน	 จะน�ำควำมรู ้ของ 
ตนเองมำท�ำอย่ำงไรให้พื้นที่ตรงนี้เจริญ	 สำมำรถใช้ได	้ 
แล้วคนรอบข้ำงมีควำมสุข	 อย่ำงเช่น	 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทองฯ	 จังหวัดนรำธิวำส	 จะแก้ปัญหำใน 
ท้องถิ่นเรื่องดินเปรี้ยว	 จะท�ำอย่ำงไรจึงจะแก้ไขปัญหำ 
นี้ได ้	 ไม ่ใช ่ว ่ำกรมชลประทำนอยู ่ส ่วนชลประทำน	 
กรมพัฒนำที่ดินอยู่ส่วนพัฒนำที่ดิน	 กรมป่ำไม้อยู่ส่วน 
ป่ำไม้	 กรมปศุสัตว์อยู่ส่วนของปศุสัตว์	 แต่จะมำรวมกัน	
ทุกหน่วยทุกคนน�ำควำมรู้และเทคนิคของตัวเองมำลง 
ในโครงกำรเดยีวกนั	เป็นกำรศกึษำร่วมกนัในรปูแบบใหม่	
เสร็จแล้วรำษฎรก็มำดู	 นักพัฒนำก็มำศึกษำ	 เพื่อน�ำ 
ควำมรู้ตรงน้ีไปปรับใช้ในท่ีของตัวเอง	 หมู่บ้ำนบริวำร	 เขำก็จะน�ำไปท�ำ	 เมื่อท�ำได้ผล	 สำมำรถล้ำง 
หนี้สินได้	 คน	 ๆ	 นั้นก็จะเป็นวิทยำกรสอนคนอื่น	 มีน�้ำใจที่จะให้ควำมรู ้ในกำรช่วยคนอื่นต่อไป	 
บำงคนเมื่อเขำปลูกได้แล้วเหลือกิน	ใครมำขอเขำก็ให้

	 	 กำรติดตำมดูแล คอยแก้ไข ตรวจสอบ และปรับปรุงวิธีกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ	ทั้งในส่วน

ของกำรบริหำร	 กำรจัดกำร	 และกำรปฏิบัติกำร	 เพื่อให้เกิดควำมผสมกลมกลืน	 และจะท�ำให้กำร 

ด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นสู่เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	ซึ่งสิ่งต่ำง	ๆ	ที่หลำกหลำยหน่วยงำนได้มีส่วนร่วม

ในกำรด�ำเนนิงำนนัน้	จะส่งผลให้รำษฎรผูร้บัผลของกำรพัฒนำเกิดกำรเรียนรู้และน�ำไปสู่กำรด�ำเนนิกำร

ด้วยตนเอง	เกิดกำรพึ่งพำตนเองและเป็นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในที่สุด	

(๒)   ท�ำตำมล�ำดับขั้น

ในกำรทรงงำน	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	ทรงเริม่ต้นจำกสิง่ทีจ่�ำเป็นทีส่ดุของประชำชนก่อน	จำกนัน้จึงทรงช่วยเหลือในเรือ่งอืน่	ๆ 	

ต่อไปตำมล�ำดับของควำมจ�ำเป็น	โดยทรงท�ำสิ่งที่ง่ำยไปหำสิ่งที่ยำก	ท�ำสิ่งเล็กไปหำสิ่งใหญ่	ทรงเน้นกำร

พัฒนำที่มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในช่วงเวลำที่เหมำะสม	เพื่อมุ่งสู่กำรพึ่งตนเองได้ในที่สุด	ตำม

แนวพระรำชด�ำริ	ดังนี้		

	 	 กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	มลีกัษณะเด่นทีก่ำรท�ำตำมล�ำดบัขัน้ ควำมเรียบง่ำย เป็นไปโดยมเีหตุผล และท�ำอย่ำง

เป็นระบบ โดยทรงเริม่ต้นจำกสิง่ทีจ่�ำเป็นของประชำชนทีส่ดุก่อน	ได้แก่	สำธำรณสขุ	เมือ่มร่ีำงกำยสมบรูณ์ 

แข็งแรงแล้ว	ก็จะสำมำรถท�ำประโยชน์ด้ำนอื่น	ๆ	ต่อไปได้
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ต่อจำกนั้นจะเป็นเรื่องสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนและสิ่งจ�ำเป็นในกำรประกอบอำชีพ	 อำทิ	
ถนน	 แหล่งน�้ำเพื่อกำรเกษตร	 กำรอุปโภคบริโภค	 ที่เอ้ือประโยชน์ต่อประชำชนโดยไม่ท�ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ	 รวมถึงกำรให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีท่ีเรียบง่ำย	 เน้นกำรปรับใช้ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่รำษฎรสำมำรถน�ำไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุด	

จำกน้ันจึงแก้ไขปัญหำในเร่ืองต่อ ๆ ไป	 ด้วยทรงตระหนักว่ำ	 เมื่อร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง	 
จึงสำมำรถประกอบอำชีพเล้ียงตนเอง	 และเมื่อได้รับกำรส่งเสริมให้สำมำรถหำรำยได้เลี้ยงตนเอง 
ได้แล้ว	จึงขยำยไปสู่กำรพัฒนำสังคมและพัฒนำประเทศต่อไป	

	 	 กำรพัฒนำประเทศจ�ำเป็นต้องสร้ำงพื้นฐำนคือ ควำมพอมี พอกิน พอใช้ของประชำชน
ส่วนใหญ่ก่อน จึงค่อยสร้ำงเสริมควำมเจริญและเศรษฐกิจข้ันสูงโดยล�ำดับต่อไป	 ดังพระบรมรำโชวำท 
ในพิธพีระรำชทำนปรญิญำบัตรของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	ณ	หอประชมุมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	
วันพฤหัสบดี	ที่	๑๘	กรกฎำคม	๒๕๑๗	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...กำรพัฒนำประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตำมล�ำดับขั้น.  ต้องสร้ำงพื้นฐำน 
คือควำมพอมี พอกิน พอใช้ของประชำชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีกำรและใช้อุปกรณ์

ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ เมื่อได้พื้นฐำนมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัต ิ
ได้แล้ว จงึค่อยสร้ำงค่อยเสรมิควำมเจริญและฐำนะเศรษฐกจิข้ันทีส่งูข้ึนโดยล�ำดับ 

ต่อไป หำกมุง่แต่จะทุม่เทสร้ำงควำมเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประกำรเดียว  
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติกำรสัมพันธ์กับสภำวะของประเทศและของประชำชนโดย 

สอดคล้องด้วย กจ็ะเกดิควำมไม่สมดลุย์ในเรือ่งต่ำง ๆ ขึน้ ซึง่อำจกลำยเป็นควำมยุง่ยำก 
ล้มเหลวได้ในทีส่ดุ ดังเห็นได้ ที่อำรยประเทศหลำยประเทศก�ำลังประสบปัญหำทำง 

เศรษฐกิจอย่ำงรุนแรงอยู่ในเวลำนี้...”

	 	 ในกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ	 หลักส�ำคัญที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	พระรำชทำนอยู่ตลอดเวลำคือ	กำรท�ำสิ่งที่ง่ำยไปหำสิ่งที่
ยำก ท�ำสิง่เลก็ ไปหำส่ิงใหญ่ อย่ำก้ำวกระโดด หรอืใช้แนวทำงอนรุกัษ์นยิมสดุโต่ง	ดงัพระบรมรำโชวำท
ในพีธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่นิสิตจุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย	ณ	จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย	วันศุกร์	 
ที่	๑๑	กรกฎำคม	๒๕๒๓	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…ในกำรสร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำนี้ ควรอย่ำงยิ่งที่จะต้องค่อยสร้ำง 
ค่อยเสริมทีละเล็กละน้อยตำมล�ำดับ ให้เป็นกำรท�ำไปพิจำรณำไป และปรับปรุงไป 

ไม่ท�ำด้วยอำกำรเร่งรีบตำมควำมกระหำย ที่จะสร้ำงของใหม่เพื่อควำมแปลกควำมใหม่  
เพรำะควำมจริงสิ่งที่ใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมำจำกสิ่งเก่ำ  

และต่อไปย่อมจะต้องกลำยเป็นสิ่งเก่ำ ในเมื่อมีวัฒนำกำรคืบหน้ำต่อไปอีกล�ำดับหนึ่ง  
กำรพฒันำปรบัปรงุงำนจงึควรจะค่อย ๆ ท�ำด้วยควำมมสีตริูเ้ท่ำทนั ไม่จ�ำเป็นต้องรบีร้อนแต่ประกำรใด  

ผลที่บังเกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ และเป็นประโยชน์แท้แต่ฝ่ำยเดียว...”
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	 	 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริมุ่งสร้ำงรำกฐำนที่มั่นคงก่อน	จำกนั้น
จงึด�ำเนนิกำรเพือ่ควำมเจรญิก้ำวหน้ำในล�ำดบัต่อ	ๆ 	ไป	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิล
อดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงเน้นกำรพัฒนำที่มุ ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนก่อน  
แล้วมกีำรพฒันำต่อไปให้ประชำชนสำมำรถพ่ึงตนเองได้	นัน่คอื	ท�ำให้ชุมชนหมูบ้่ำนมคีวำมเข้มแขง็ก่อน	
แล้วจึงค่อยออกมำสู่สังคมภำยนอก	

พระองค์มีพระรำชประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือรำษฎรตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมกับสถำนภำพ	
เพื่อท่ีรำษฎรเหล่ำนั้นจะสำมำรถพึ่งตนเองได้ต่อไป	 ดังพระรำชด�ำรัสในพิธีเปิดกำรประชุมกำร
สังคมสงเครำะห์แห่งชำติ	 ครั้งที่	 ๕	ณ	ห้องประชุมศำลำสันติธรรม	 วันอำทิตย์	 ที่	 ๖	 เมษำยน	๒๕๑๒	 
ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...กำรเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และสภำพกำรของผู้ที่เรำจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด
กำรช่วยเหลือให้เขำได้รับสิ่งที่เขำควรจะได้รับตำมควำมจ�ำเป็นอย่ำงเหมำะสม

จะเป็นกำรช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพรำะฉะนั้น  
ในกำรช่วยเหลือแต่ละครั้งแต่ละกรณี จ�ำเป็นที่เรำจะพิจำรณำถึง 

ควำมต้องกำรและควำมจ�ำเป็นก่อน และต้องท�ำควำมเข้ำใจกับผู้ที่เรำจะช่วย ให้เข้ำใจ 
ด้วยว่ำ เขำอยู่ในฐำนะอย่ำงไร สมควรที่จะได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงไรเพียงใด  

อีกประกำรหนึ่ง ในกำรช่วยเหลือนั้น ควรจะยึดหลักส�ำคัญว่ำ เรำจะช่วยเขำเพื่อให ้
เขำสำมำรถช่วยตนเองได้ต่อไป…”

	 	 หลักกำรทรงงำนตำมล�ำดับขั้นตอนนั้น	 ทรงพระรำชด�ำริว่ำสำมำรถปรับล�ำดับขั้นตอน 
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	 สภำพพื้นที่และบุคคลที่เรำจะไปช่วย	 ดังพระบรมรำโชวำทพระรำชทำน 
แก่คณะผู้บริหำรงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท	 ระดับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	ณ	 พระที่นั่งอัมพรสถำน	 วันศุกร	์ 
ที่	๑๓	มิถุนำยน	๒๕๑๒	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…ที่เห็นแผนพุทธเจดีย์*นั้นก็ดูสวยดีว่ำเป็นเจดีย์ รูปร่ำงเป็นเจดีย์มั่นคงดี 
พื้นฐำนกว้ำงแล้วยอดแหลมขึ้นไป น�ำมำเปรียบเทียบกับงำนพัฒนำก็ดูรู้สึกว่ำท�ำให้น่ำเลื่อมใสดี 

แต่ว่ำวิธีกำรที่จะท�ำ บำงทีจะเอำมำเปรียบเทียบง่ำย ๆ อย่ำงนั้นไม่ได้  
เช่นถ้ำยกตัวอย่ำงในแผนตอนพื้นฐำนนั้น มีตัวอย่ำงว่ำจะต้องสร้ำงถนน 

สร้ำงชลประทำนส�ำหรับให้ประชำชนใช้ ส�ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำไปปฏิบัติกำรได้ 
คือไปช่วยประชำชนในทำงบุคคลหรือในทำงที่จะพัฒนำให้บุคคลมีควำมรู้และ

อนำมัยแข็งแรง ด้วยกำรให้กำรศึกษำ และกำรรักษำอนำมัย ขั้นที่สำมถึงยอดนั้น ก็คือ
กำรให้ประชำชนในท้องที่สำมำรถท�ำกำรเพำะปลูกหรือท�ำกำรงำนและค้ำขำยได้ 
สำมขั้นนี้อำจต้องกลับหัวกันบ้ำงก็ได้ เพรำะว่ำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ไม่เหมือนกัน 

แล้วแต่ท้องที่ แล้วแต่บุคคลที่เรำจะไปช่วย
จะยกตัวอย่ำงเช่นว่ำ กำรสร้ำงถนนนั้นอำจไม่ใช่เป็นวิธีกำรพื้นฐำนที่จะท�ำ 

เพรำะว่ำได้เคยประสบมำแล้วว่ำกำรสร้ำงถนนก่อนแล้วไม่ได้น�ำสิ่งของที่อยู่บนยอดเจดีย์

 * แผนภูมิการพัฒนาของ ร.พ.ช ท�าเป็นรูปเจดีย์ 
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ตัวอย่ำงพระรำชกรณยีกิจ

พระรำชกรณียกิจท่ีแสดงถึงกำรคิดอย่ำงเป็นองค์รวมในพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	นั้นมีมำกมำย	ขอยกตัวอย่ำงพอสังเขป	ได้แก่	กำรบริหำร
จัดกำรน�้ำพระรำชกรณียกิจที่แสดงถึงกำรท�ำตำมล�ำดับขั้นตอนของควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน	 ที่ทรงให้ควำม
ส�ำคัญในล�ำดับแรก	ๆ	คือกำรพัฒนำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข	ล�ำดับต่อ	ๆ	มำ	คือกำรพัฒนำและ 
อนุรักษ์ดิน	 นอกจำกนี้	 ทรงให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำงและให้ควำมช่วยเหลือในสิ่งที่จ�ำเป็นของ 
รำษฎรก่อน ส�ำหรับพระรำชกรณียกิจท่ีเป็นต้นแบบในกำรบริกำรรวมที่จุดเดียวนั้น	 คือกำรจัดต้ัง 
และด�ำเนินงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ซึ่งได้กล่ำวไว้ในส่วนที่	 ๓	 
เรื่องศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

พระรำชกรณียกิจแต่ละเรื่องดังกล่ำว	สรุปสำระส�ำคัญโดยสังเขปได้	ดังนี้	

  กำรบริหำรจัดกำรน�้ำโดยประสำนเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	มีพระรำช
ประสงค์ให้ทกุหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งน�ำ้ทัง้ประเทศท�ำงำนโดยประสำนและเช่ือมโยงกนั เพ่ือเตรียม
วำงแผนร่วมกันรับมือกับปัญหำน�้ำท่ีจะเกิดข้ึน	 เมื่อปี	 ๒๕๔๑	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	 จงึมพีระรำชด�ำรใิห้หน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำง	ๆ	 
ทั้งในและต่ำงประเทศรำยงำนสรุปสถำนกำรณ์น�้ำในประเทศไทย	ผ่ำนระบบเครือข่ำยเพ่ือกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน�้ำแห่งประเทศไทย	 เพื่อสำมำรถบริหำรจัดกำรน�้ำร่วมกัน	 โดยระบบดังกล่ำวสำมำรถใช้งำน
ได้จริงในปี	๒๕๔๕	

นอกจำกนี้	 สืบเนื่องจำกกำรเกิดปัญหำน�้ำแล้งมำกในปี	 ๒๕๓๗	ต่อเนื่องจนถึงปี	 ๒๕๓๘	และ 
เกิดน�้ำท่วมใหญ่ในหลำยพื้นที่ของประเทศไทย	 ในปี	 ๒๕๓๙	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงเล็งเห็นควำมส�ำคัญของปัญหำดังกล่ำว	 จึงมี 
พระรำชด�ำรใิห้จดัตัง้หน่วยงำนส�ำหรบัดแูลเรือ่งกำรบริหำรจัดกำรน�ำ้ขึน้โดยเฉพำะ	อนัเป็นทีม่ำของกำร
จัดตั้ง	 “สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน�้ำและกำรเกษตร”	 เมื่อปี	 ๒๕๔๘	 ดูแลและประสำนระบบ 

เครอืข่ำยเพือ่กำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้	ของประเทศไทยในภำพรวม	

ไปให้ทันทีจะกลับท�ำให้ได้ผลตรงกันข้ำม ในภำคอีสำนมีบุคคลหนึ่งเป็นชำวต่ำงประเทศที่ควำมรู้ดี 
ได้ไปเยี่ยมตำมชนบทแล้วก็มำเล่ำให้ฟังว่ำไม่สร้ำงถนนเสียดีกว่ำ 

เพรำะว่ำสร้ำงถนนแล้วแทนที่จะเอำควำมเจริญไปให้เขำกลับไปดูดจำกเขำออกมำ 
จึงท�ำให้เกิดกำรก่อกำรร้ำย ข้อนี้ฟังเขำพูดแล้วก็อำจไม่เชื่อ 

เพรำะว่ำไม่น่ำเชื่อว่ำสร้ำงถนนแล้วจะไม่ดี สร้ำงถนนแล้วก็ควรจะท�ำให้เรำสำมำรถเข้ำไปแนะน�ำ
ท�ำให้ชำวบ้ำนที่อยู่ข้ำงในสำมำรถน�ำสินค้ำออกมำขำยได้รำคำดีขึ้น 

ข้อนี้อำจจริงแต่ว่ำก็มีข้อส�ำคัญซึ่งถ้ำเรำไม่ได้ปฏิบัติทันทีจะเกิดหำยนะจริง ๆ เหมือนกัน...” 
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  โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีลุ่มน�้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

โครงกำรนี้เป็นตัวอย่ำงที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำหรือกำรบริหำรจัดกำรที่ประสำน 

เชื่อมโยงกันโดยยึดสภำพพ้ืนที่และปัญหำของพื้นที่เป็นหลักในกำรวำงแนวทำงแก้ไขปัญหำ  

กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์และภำรกิจร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหำอย่ำงครอบคลุมในทุก ๆ ด้ำนให้กับพื้นที่ 

โดยไม่ค�ำนึงถึงเส้นแบ่งเขตกำรปกครอง	

พื้นที่ลุ่มน�้ำปำกพนังที่ได้รับพระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ	 มีพ้ืนที่รวม

ประมำณ	๑.๙	ล้ำนไร่	ครอบคลุมพื้นที่	๓	จังหวัด	ได้แก่	นครศรีธรรมรำช	สงขลำ	และพัทลุง	มีปัญหำ

กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงฟุ่มเฟือย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำเพื่อท�ำสวนยำงพำรำ	

ท�ำให้ดินถูกกัดเซำะและไหลลงแม่น�้ำปำกพนังและล�ำน�้ำสำขำ	 ท�ำให้ล�ำน�้ำธรรมชำติมีปริมำณลดลง 

เรื่อย	ๆ	จนถึงจุดวิกฤตที่ท�ำให้สภำพน�้ำจืดในลุ่มน�้ำที่เคยมีปีละ	๙	เดือน	เหลือเพียงปีละ	๓	เดือน	ทั้งยัง

เกิดปัญหำอุทกภัย	กำรไหลบ่ำของน�้ำเค็ม	และสภำพดินเปรี้ยวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่ำงรุนแรง

กำรแก้ไขปัญหำที่ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๘	 –	 ๒๕๔๘	 ปรำกฏผลที่เป็นรูปธรรม	 ได้แก	่ 

กำรป้องกันน�้ำเค็มจำกทะเลท่ีจะไหลเข้ำไปในแม่น�้ำปำกพนังและล�ำน�้ำสำขำได้อย่ำงสมบูรณ์	 ช่วยให้มี

น�้ำจืดไว้ใช้ตลอดทั้งปี	และสำมำรถลดพื้นที่น�้ำท่วมและย่นระยะเวลำในกำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นที่เกิด

อทุกภัยในอ�ำเภอปำกพนงั	เชยีรใหญ่	และหวัไทร	รวมทัง้มแีหล่งน�ำ้ดบิส�ำหรบัผลติน�ำ้ประปำ	จนสำมำรถ

ส่งน�้ำเพื่อผลิตน�้ำประปำในเขตอ�ำเภอบำงจำก	เชียรใหญ่	ปำกพนัง	บ่อล้อ	ชะอวด	และหัวไทร

นอกจำกนี้	 กำรควบคุมระดับน�้ำในพรุช่วยลดปัญหำกำรเกิดดินเปรี้ยว	 น�้ำเปรี้ยว	 และไฟไหม้ 

ป่ำพรไุด้	กำรแบ่งเขตน�ำ้จดืและน�ำ้เคม็ยงัช่วยขจดัปัญหำควำมขดัแย้งระหว่ำงเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้กลุำด�ำ

กับเกษตรกรที่ใช้น�้ำจืดท�ำกำรเกษตร	 และช่วยลดควำมเสียหำยแก่พ้ืนที่นำข้ำว	 สำมำรถขยำยพ้ืนที่ 

ปลูกข้ำวนำปรังได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 ตลอดจนส่งเสริมให้รำษฎรเปลี่ยนอำชีพท�ำนำกุ้งมำท�ำเกษตร 

ผสมผสำนมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น						

  พระรำชกรณียกิจด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร  

ทรงเห็นควำมส�ำคัญในด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขเป็นล�ำดับต้น ๆ ของพระรำชกรณียกจิทัง้ปวง 

ในช่วงเวลำ	๒๐	 ปีแรกท่ีทรงข้ึนครองสิริรำชสมบัตินั้น	 กำรแพทย์และสำธำรณสุขของไทยยังไม่เจริญ	 

มีโรคระบำดเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 กำรคมนำคมยังไม่สะดวก	 รำษฎรที่อยู่ในท้องถ่ินที่ห่ำงไกลและ

ทุรกันดำรจึงเดินทำงไปสถำนพยำบำลล�ำบำกมำก	 และส่วนมำกยังอำศัยน�้ำจำกแม่น�้ำล�ำคลองในกำร

ด�ำรงชีวติ	เม่ือมีโรคระบำดจงึตดิต่อและระบำดได้ง่ำย	จงึทรงพระรำชด�ำริว่ำ	ร่ำงกำยทีแ่ขง็แรงและจิตใจ

ทีแ่จ่มใสเบกิบำน	เป็นหัวใจของกำรท�ำให้ชวีติมคีวำมสขุ	ดงันัน้สขุภำพอนำมยัของประชำชนเป็นจดุเริม่ต้น 

ของกำรพัฒนำ	ดงัพระรำชด�ำรัสในพธิพีระรำชทำนรำงวลัมหดิล	ประจ�ำปีพุทธศักรำช	๒๕๓๙	ณ	พระทีน่ัง่

จักรีมหำปรำสำท	วันศุกร์	ที่	๓๑	มกรำคม	๒๕๔๐	ควำมตอนหนึ่งว่ำ
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“...กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรพัฒนำ 

ประเทศ.  ไม่มีประเทศใดในโลกจะเจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ หำกประชำกร 

ในประเทศนั้น ๆ ยังมีสุขภำพพลำนำมัยไม่ดีพอ.  ...”
 
   กำรสร้ำงและให้ควำมช่วยเหลือในสิ่งที่จ�ำเป็นก่อน 

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	พระรำชทำน
พระรำชด�ำรสั	เกีย่วกบักำรพฒันำประเทศว่ำต้องวินิจฉัย พจิำรณำให้รอบคอบว่ำอะไรควรท�ำเร่งด่วน 
อะไรควรท�ำได้ก่อน และอะไรที่ยังไม่ควรท�ำ	 ดังที่ทรงยกตัวอย่ำงกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเยี่ยม
รำษฎรหมูบ้่ำนหนึง่ทีจ่งัหวดัสโุขทยั	มรีำษฎรเข้ำมำกรำบบงัคมทลูขอให้พฒันำถนนลกูรงัซึง่สญัจรไปมำ
มีฝุ่นมำก	ให้เป็นถนนลำดยำง	ซึ่งพระองค์ทรงมองว่ำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นเรื่องที่จ�ำเป็น	แต่
ถนนลกูรงัก็ยงัใช้กำรได้พอสมควร	มสีิง่ทีเ่ร่งด่วนกว่ำคอืแหล่งน�ำ้	เพือ่เก็บกกัน�ำ้ไว้เพำะปลกูและไว้ใช้อุปโภค
บริโภคได้ตลอดปี	ซึง่จะช่วยให้ชำวบ้ำนมรีำยได้เพิม่ขึน้	๒-๓	เท่ำ	แล้วกำรพฒันำถนนกค็งเป็นเรือ่งทีท่�ำได้
ง่ำยในล�ำดับถัดไป	 ดังในพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลที่เข้ำเฝ้ำ	 ฯ	 ถวำยพระพรชัยมงคล	 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	ศำลำดุสิดำลัย	วันพฤหัสบดี	ที่	๔	ธันวำคม	๒๕๒๓	ว่ำ

“...ก็เลยถำมเขำว่ำ พวกเรำชอบกินอะไร ชอบกินข้ำวหรือชอบกินฝุ่น  

เขำก็บอกว่ำชอบกินข้ำว ถ้ำชอบกินข้ำวก็สมควรที่จะพัฒนำให้ข้ำวมีมำกขึ้น 

ให้มีรำยได้ เมื่อกินข้ำวได้แล้วและมีรำยได้มำกขึ้น กำรลำดยำงพัฒนำถนนนั้นเป็นเรื่องเล็ก 

ง่ำยมำก เขำก็พอเข้ำใจ...”

และเม่ือเดือนกันยำยน	 ๒๕๑๕	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 เสด็จฯ	 ทรงเยี่ยมวัดสมัยสุวรรณ	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 เจ้ำอำวำสได้ทูลขอ
พระรำชทำนอุโบสถ	 ซึ่งเดิมมีโบสถ์อยู่แล้วแต่เป็นเพียงหลังคำสังกะสี	 เสำไม่มีฝำ	 ใคร	 ๆ	 อำจจะนึกว่ำ
คงจะมีพระรำชศรัทธำพระรำชทำนโบสถ์ใหม่ทั้งหลัง	สร้ำงอย่ำงวิจิตรตำมแบบของกรมศิลปำกร	แต่หำ
เป็นเช่นน้ันไม่	 ทรงพระกรุณำพระรำชทำนไม้และสังกะสีกับตะปูแก่วัด	 มีพระรำชกระแสรับสั่งกับ 
เจ้ำอำวำสให้ใช้วัสดุก่อสร้ำงท่ีพระรำชทำนน้ันต่อเตมิตวัโบสถ์ทีม่อียูก่่อนแล้ว	ให้พอทีจ่ะใช้เป็นทีป่ระกอบ
สังฆกรรมไปก่อน	
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แสดงให้เหน็ชดัในพระบรมรำโชบำยทีจ่ะให้พฒันำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	ไม่โปรดทีจ่ะให้เกดิ

โบสถ์หลังงำมและงดงำมขึ้น	ท่ำมกลำงกระท่อมซอมซ่อของประชำชนผู้ยำกไร้และขัดสน

บทสรุป : บรหิำรงำนแบบประสำนเชือ่มโยงกัน กำรทรงงำนเพือ่ประโยชน์

สขุอย่ำงย่ังยืน

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงมี

สัจธรรมแห่งแนวพระรำชด�ำริที่ปรำกฏชัดเป็นรูปธรรมในกำรทรงงำนทุก	ๆ	 เรื่องเพื่อแก้ไขปัญหำและ

ควำมเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร	ทรงมองภำพใหญ่ของกำรแก้ไขอย่ำงเป็น	“องค์รวม”	 เสมอ	 และหำก

ย้อนกลบัไปดโูครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิตัง้แต่เริม่แรกจนกระทัง่ถงึปัจจบุนั	จะเหน็ว่ำแนวทำง

กำรพัฒนำเหล่ำน้ันเป็นไปตำม	 “ล�ำดับขั้นตอน”	 ตำมควำมจ�ำเป็น	 และทรงเน้นกำร “บริกำรรวม 

ที่จุดเดียว”	โดยทรงมีเป้ำหมำยส�ำคัญคือเพื่อ	“ประโยชน์สุขแก่ประชำชน”	และหัวใจอันส�ำคัญยิ่งของ

กำรพัฒนำในทุกพระรำชกรณียกิจนั้นคือ	พระองค์ได้	“ทรงวำงรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ให้แก ่

กำรด�ำรงชีวิตของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศไทยไว้แล้วอย่ำงรอบคอบและครบถ้วน	

๓.๔.  มุ่งผลสัมฤทธิ์

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงมุ่งมั่น
ท่ีจะช่วยเหลือประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 จึงทรงท�ำทุกวิถีทำงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดังพระรำช
ประสงค์	แนวพระรำชด�ำริในกำรพฒันำของพระองค์จงึมีลกัษณะพเิศษคอื	ทรงมุง่ผลของควำม	“คุม้ค่ำ” 
มำกกว่ำควำม “คุ้มทุน” ดังที่เคยมีพระรำชกระแสว่ำ “ขำดทุนคือก�ำไร” กำรลงทุนที่ไม่คุ้มทุนแต่ให้
ผลคุ้มค่ำ คือควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน	 ถือเป็นก�ำไรที่จ�ำเป็นต้องลงทุน	 แม้กำรลงทุนนั้นจะไม่คุ้ม
ทนุและไม่กลบัมำเป็นตวัเงนิ อกีทัง้ยงัมลีกัษณะ	“ไม่ตดิต�ำรำ” คอืเป็นกำรพฒันำทีอ่นโุลมและรอมชอม 
กับสภำพแห่งธรรมชำติ	 และสภำพของสังคมจิตวิทยำแห่งชุมชน	 รวมท้ังไม่ผูกยึดติดอยู่กับวิชำกำร 
และเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะกับสภำพที่แท้จริงของคนไทย	
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นอกจำกนี้	 โครงกำรต่ำง	 ๆ	 ที่

พระองค ์มีพระรำชด�ำริและทรงศึกษำ 

จนมีพระบรมรำชวินิจฉัยออกมำในท้ำย 

ท่ีสุดแล้ว	 มักจะพบว่ำเป็นเรื่องง่ำยและ

ธรรมดำ	จนไม่เคยมีผู้ใดคำดคิดมำก่อน	ซึ่ง

เป ็นที่ทรำบกันดี ในหมู ่นักพัฒนำและ 

นักวิชำกำรว่ำ	พระองค์โปรดที่จะท�ำสิ่งที่

ยำกให้กลำยเป็นง่ำย ท�ำสิ่งที่สลับซับซ้อน

ให้เข้ำใจง่ำย ดงัมพีระรำชกระแสอยูเ่นอืง	ๆ 	

ถึงค�ำว่ำ	“ท�ำให้ง่ำย”	ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญใน

กำรพัฒนำทุกโครงกำรของพระองค์	 ทั้งในแนวควำมคิดและด้ำนเทคนิควิชำกำรจะต้องสมเหตุสมผล	

ท�ำได้รวดเรว็	และสำมำรถแก้ไขปัญหำ	ก่อประโยชน์ได้จรงิ	ตลอดจนมุง่ไปสูว่ถิแีห่งกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	

โดยมีแนวพระรำชด�ำริรวมทั้งตัวอย่ำงพระรำชกรณียกิจและโครงกำรต่ำง	ๆ	ดังนี้

แนวพระรำชด�ำริ

 (๑)  ขำดทุนคือก�ำไร

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงถือว่ำ	

“กำรให้”	และ	“กำรเสยีสละ”	เป็นกำรกระท�ำอนัมผีลเป็นก�ำไร	โดยทรงท�ำทกุอย่ำงทีจ่�ำเป็นในช่วงเวลำ

ท่ีเหมำะสม	 แม้จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยมำกหรือต้องขำดทุน	 ทรงถือเป็นกำรลงทุนเพ่ือควำมอยู่ดีมีสุข 

ของรำษฎร	ตำมแนวพระรำชด�ำริดังต่อไปนี้

	 	 “กำรให้” และ “กำรเสียสละ” เป็นกำรกระท�ำอันมีผลเป็นก�ำไร คือ ควำมอยู่ดีมีสุข 

ของรำษฎร ดังเห็นได้จำกกำรสละท้ังพระรำชทรัพย์	 พระวรกำย	 พระสติปัญญำ	 และเวลำ 

เกือบทั้งหมดของพระองค์ในกำรเสด็จพระรำชด�ำเนินเพื่อทรงช่วยเหลือรำษฎรตำมถิ่นทุรกันดำร 

ทั่วประเทศ	 ในปีหนึ่ง	 ๆ	 รวมเวลำประมำณ	 ๘	 เดือน	 โดยทรงให้ควำมส�ำคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำก 

กำรพัฒนำอันจะช่วยแก้ไขปัญหำและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงประชำชำวไทย	เช่น	ในครำวเสด็จฯ	

เยือนประชำชนในเขตหัวหิน	 ทรงเห็นควำมล�ำบำกของประชำชนในหมู่บ้ำนเขำเต่ำ	 ขำดแคลนน�้ำ 
อุปโภคบริโภค	 อีกทั้งช่วงน�้ำทะเลขึ้นได้ไหลเข้ำท่วมพ้ืนท่ีเกษตร	 ท�ำให้ผลผลิตเสียหำย	 พระองค ์
จึงทรงสละพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�ำนวน	๖๐,๐๐๐	บำท	 ให้กรมชลประทำนก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ 
เขำเต่ำ	ซึ่งนับเป็นโครงกำรตำมพระรำชด�ำริแห่งแรก

นอกจำกนี	้พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	
ทรงสละควำมสุขส่วนพระองค์ในกำรมุ่งมั่นปฏิบัติพระรำชกรณียกิจทั้งปวง	ดังเป็นที่ประจักษ์แก่สำยตำ
ชำวไทยและชำวโลก	เพื่อขจัดทุกข์	บ�ำรุงสุขแก่เหล่ำพสกนิกร	แม้ขณะทรงพระประชวร	ประทับภำยใน

โรงพยำบำลกย็งัทรงงำนตดิตำมและทรงคอยให้ค�ำแนะน�ำกำรปฏบิติังำนพัฒนำด้ำนต่ำง	ๆ 	เสมอมไิด้ขำด 
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พระองค์ทรงงำนเพือ่ชำวไทยนบัแต่ทรงครองสริริำช

สมบัติจวบจนเสด็จสู่สวรรคำลัย

			กำรด�ำเนินกำรใด ๆ แม้จะต้องเสีย 
ค่ำใช้จ่ำยมำกหรือต้องขำดทุน หำกเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน 

ก็เท่ำกับได้ก�ำไร	 กล่ำวคือ	 กำรพัฒนำเพื่อกำร 

อยูด่กีนิดขีองประชำชนนัน้	ไม่ต้องค�ำนงึถงึก�ำไรหรือ

ผลตอบแทนแต่อย่ำงเดียว	 กำรท�ำอะไรต้องลงทุน

ลงแรงและปัจจยับำงอย่ำงเสยีก่อนเพือ่สร้ำงผลก�ำไร

ในอนำคต	 คือ	 ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรด�ำเนินโครงกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำ 

ให้ประชำชนและประเทศชำติ	ซึ่งไม่อำจประเมินค่ำได้	หำกผลที่ได้นั้นคือควำมสุขของประชำชน	

ดังแนวพระรำชด�ำริของพระองค์	 ตำมค�ำบอกเล่ำของ	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ในหนังสือ	 
“กำรทรงงำนพัฒนำประเทศ	 ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 ๙”	 ควำมตอนหนึ่งว่ำ	 
“...ส�าหรับพระองค์ จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ต�่าท่ีสุด แต่หากเห็นปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้น บางครั้งแพงแสนแพงก็ต้องท�า เพราะชีวิตของมนุษย์เราจะไปตีราคาแบบวัสดุ
สิ่งของไม่ได้ ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ...ขาดทุน คือ ก�าไร  Our loss is our gain... การเสียคือ  
การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”   

	 	 กำรลงทุนเพื่อประโยชน์ของประชำชนและส่วนรวม ทรงเห็นว่ำกำรลงทุนบำงอย่ำง 
แม้จะต้องใช้ทุนทรัพย์มหำศำล	 แต่หำกผลท่ีได้คือควำมอยู่ดีมีสุขของรำษฎรอย่ำงยั่งยืน นับเป็น 
ผลก�ำไรของประชำชนและประเทศชำติ ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง	 ๆ	 
ที่เข้ำเฝ้ำ	ฯ	ถวำยชัยมงคล	ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	ศำลำดุสิดำลัย	สวนจิตรลดำรโหฐำน	
พระรำชวังดุสิต	วันพุธ	ที่	๔	ธันวำคม	๒๕๓๔	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ในกำรกระท�ำใด ๆ ถ้ำเรำยอมลงทุนลงแรงไปก็เหมือนเสียเปล่ำ แต่ในที่สุด 

เรำกลับจะได้รับผลดี ทั้งทำงตรง ทำงอ้อม.  เรื่องนี้ตรงกับงำนของรัฐบำลโดยแท้.  

ถ้ำหำกว่ำอยำกให้ประชำชนอยู่ดีกินดี รัฐจะต้องลงทุน ต้องสร้ำงโครงกำรซึ่งต้องใช ้

เงินจ�ำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้ำน.  ถ้ำท�ำไปก็เป็น “loss” เป็นกำรเสีย 

เป็นกำรขำดทุน เป็นกำรจ่ำย คือ รัฐบำลต้องตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ซึ่งมำจำกเงินของ 

ประชำชน.  แต่ว่ำถ้ำโครงกำรดี ในไม่ช้ำประชำชนก็จะได้ก�ำไร จะได้ผล.  รำษฎรจะอยู่ด ี

กินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป ส่วนรัฐบำลไม่ได้อะไร.  แต่ข้อนี้ถ้ำดูให้ดี ๆ จะเห็นว่ำถ้ำรำษฎร 

อยู่ดีกินดี มีรำยได้ รัฐบำลก็เก็บภำษีได้สะดวก ไม่มีกำรหนีภำษี เพรำะเมื่อมีรำยได้ดีขึ้น  

เขำก็สำมำรถเสียภำษีได้มำกขึ้น.  ...” 
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	 	 กำร “ขำดทุน” เพื่อกำรได้ “ก�ำไร” อันเป็นควำมอยู ่ดีมีสุขของประชำชนน้ัน  

ประมำณค่ำไม่ได้	 โดยมีแนวพระรำชด�ำริว่ำ	 กำรลงทุนเพื่อกำรใดแล้วช่วยก่อให้เกิดควำมอยู่ดีมีสุข	 

แก่รำษฎรนั้น	 ประมำณค่ำมิได้	 เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำเหนือกว่ำเงิน	 แต่ถ้ำจะให้คิดเป็นมูลค่ำเงินก็ท�ำได ้

ด้วยกำรดงูบประมำณทีเ่รำใช้ในกำรสงเครำะห์	ซึง่ทีจ่รงิแล้วเป็นสิง่ทีไ่ม่จ�ำเป็นถ้ำเรำท�ำให้ประชำชนอยูด่ี

กินดี	ตั้งแต่ต้น	ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง	ๆ	ที่เข้ำเฝ้ำ	ฯ	ถวำยชัยมงคล	ในโอกำส

วันเฉลิมพระชนมพรรษำ	 ณ	 ศำลำดุสิดำลัย	 สวนจิตรลดำรโหฐำน	 พระรำชวังดุสิต	 วันพุธ	 

ที่	๔	ธันวำคม	๒๕๓๔	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...กำรที่คนอยู่ดีมีควำมสุขนั้น เป็นก�ำไรอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่งนับเป็นมูลค่ำเงิน 

ไม่ได้.  แต่ว่ำถ้ำจะคิดให้เป็นมูลค่ำเงินจริง ๆ ก็คิดได้.  เรำต้องจ่ำยในสิ่งที่ไม่น่ำ 

จะต้องจ่ำย เช่นทำงรัฐบำล โดยกระทรวงมหำดไทย โดยกรมประชำสงเครำะห์ หรือกรมอื่น ๆ 

จะต้องไปสงเครำะห์รำษฎรที่ยำกจน ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ ต้องใช้เงินเป็นจ�ำนวนหลำยร้อย 

หลำยพันล้ำน ในกำรสงเครำะห์ชำวบ้ำนที่ยำกจน โดยไม่ได้อะไรกลับคืนมำ.  เพรำะว่ำ 

รำษฎรที่ยำกจนนี้ เขำไม่มีก�ำลังที่จะตอบแทนอะไรได้เลย.  แม้จะท�ำงำนก็ไม่ค่อยได้  

เพรำะควำมยำกจน.  แต่ว่ำถ้ำเรำสำมำรถที่จะท�ำให้เขำอยู่ดีกินดีขึ้นหน่อย.  เขำจะสำมำรถ  

หำรำยได้ได้มำกขึ้น เรำก็จะลดกำรสงเครำะห์ลงได้.  ...”

	 	 กำร “ลงทุน” ในช่วงเวลำที่เหมำะสม ย่อมส่งผลคุ้มค่ำมำกกว่ำกำรท่ีจะปล่อยให ้

เสียโอกำสกำรพัฒนำนั้นไป กล่ำวคือ	 กำรลงทุนอย่ำงทันท่วงทีในกำรพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของ

ประชำชน	อำจจะดูเหมือนขำดทุนในตอนต้น	แต่ผลที่ได้คือ	ประชำชนจะได้รับประโยชน์อย่ำงทันท่วงที

แล้วจำกนัน้กม็แีต่ก�ำไร	ดกีว่ำปล่อยเวลำให้ล่วงเลยไปเรือ่ย	ๆ 	จะท�ำให้ขำดทุนยิง่ขึน้ไปอกี	ดงัพระรำชด�ำรสั	

พระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง	 ๆ	 ท่ีเข้ำเฝ้ำ	 ฯ	 ถวำยชัยมงคลในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	 

ณ	ศำลำดุสิดำลัย	สวนจิตรลดำรโหฐำน	พระรำชวังดุสิต	วันพุธ	ที่	๔	ธันวำคม	๒๕๓๔	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...เรำเห็นว่ำที่ไหนที่ท�ำโครงกำรได้ เรำก็ต้องท�ำโดยเร่งด่วน แม้จะยังไม่ได้ประกวดรำคำ

อย่ำงถูกระเบียบ หรือแม้รำคำของโครงกำรนั้นอำจแพงกว่ำจริงบ้ำง. 

   ยกตวัอย่ำง สมมุตว่ิำโครงกำรแห่งหนึง่ต้องลงทุน ๑๐ ล้ำนบำท.  ถ้ำท�ำกำรศกึษำอย่ำงรอบคอบแล้ว

มกีำรประกวดรำคำตำมระเบียบ รำคำอำจตก ๘ ล้ำนบำท แต่กำรนีจ้ะต้องเสยีเวลำเป็นเดอืนเป็นปี.  

แต่ว่ำถ้ำหำกท�ำไปเลยตก ๑๐ ล้ำน โดยที่ปลำยปีนั้นหรือก่อนปลำยปี โครงกำรจะให้ผลแล้ว 

ประชำชนจะได้ก�ำไร คือประชำชนจะมีรำยได้แล้ว.  เป็นอันว่ำปลำยปีนั้น ไม่ต้องสงเครำะห์ 

คือไม่ต้องเอำเสื้อผ้ำ เอำอำหำร เอำอะไรต่ำง ๆ ไปแจก ไม่ต้องสงเครำะห์.  

ก็ประหยัดกำรสงเครำะห์ไปได้.  ในปีแรกอำจประหยัดไปถึงล้ำนบำทก็ได้ แต่อย่ำงน้อยก็เป็นแสน.  

แล้วก็ไม่ต้องปรำบปรำม เพรำะว่ำคนที่เดือดร้อนไม่มีเงินใช้ มักจะต้องไปขโมยบ้ำง 
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หรือไปหำกินที่อื่น และระหว่ำงทำง ต้องเผชิญควำมเดือดร้อนจึงท�ำผิดกฎหมำยบ้ำง 
หรือแม้จะไม่ท�ำผิดกฎหมำย ก็จะต้องเสียเวลำเสียค่ำเดินทำง ก็เสียทั้งนั้น ซึ่งถ้ำมีงำนท�ำ

ในท้องที่ของตัวก็ไม่ต้องเสีย.  เงินที่ใช้ในกำรท�ำโครงกำร ส่วนที่เกินไปหน่อยมันกลับคืนมำแล้ว.  

หมำยควำมว่ำ ถ้ำหำกรีบท�ำโครงกำร ๑๐ ล้ำนบำทนั้น ก็ได้ก�ำไรแล้วในปีแรก.  ชดเชย 
จ�ำนวน ๒ ล้ำนบำทที่ว่ำแพงเกินไปนั้นได้แล้ว.  แต่ข้อส�ำคัญที่สุด ถ้ำอยำกท�ำโครงกำร 
ให้ได้เป็นมูลค่ำ ๘ ล้ำนบำทนั้น จะต้องเสียเวลำสอบรำคำ เสียเวลำท�ำแผนให้รอบคอบ 

จึงยังท�ำไม่ได้ในปีนี้.  ปีนี้ชำวบ้ำนจึงยังไม่ได้รับผลดีจำกโครงกำร.  ครั้นปีต่อไปปูนซีเมนต์
ก็แพงขึ้น เศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไป ๘ ล้ำนบำทไม่พอแล้ว ตกลงต้องใช้ ๙ ล้ำนบำท.  

จงึต้องของบประมำณเพิม่เตมิ.  และแล้วงบประมำณเพิม่เติมนัน้กถ็กูตัด.  ปีทีส่อง 
จงึยงัท�ำไม่ได้.  จนกระทัง่เอำจรงิในปีท่ีสำม อนุมตั ิ๑๐ ล้ำน กท็�ำได้.  แต่ผลดี

ทีค่วรจะได้รบัตั้งแต่ต้นจำกโครงกำรนั้นก็ไม่ได้รับ.  แล้วก็เป็นอันว่ำต้องเสียเงิน ๑๐ ล้ำนบำท 
อยู่ดี แต่ประชำชนต้องทนเดือดร้อนไปอีกสองสำมปี.  ถ้ำยอม “ขำดทุน” คือ 

ยอมเสีย ๑๐ ล้ำนบำทตั้งแต่ต้น กส็ำมำรถทีจ่ะ “ได้ก�ำไร” คอืประชำชนจะได้ผลดตีัง้แต่ 
ปีแรก.  ทำงวชิำเศรษฐกจิแท้ ๆ กเ็ป็นอย่ำงนีไ้ด้เหมือนกัน.  มติหรือคติพจน์ที่ว่ำ “ขำดทุน 

ท�ำให้มีก�ำไรได้” นั้น ก็เป็นอันพิสูจน์ได้แล้ว.  ...”

(๒)  ไม่ติดต�ำรำ

หลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 
บรมนำถบพิตร	ทรงเน้นกำรอนุโลมและรอมชอมกับสภำพธรรมชำติ	สิ่งแวดล้อม	สภำพแวดล้อม	และ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในชุมชน	 โดยทรงประยุกต์ใช้หลักวิชำอย่ำงซ่ือสัตย์และมีเหตุผล	 มุ่งเรียนรู้
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จำกประสบกำรณ์และทดลองหำแนวทำงปฏบิติัโดยไม่ยดึตดิกบัทฤษฎแีละหลกัวชิำกำร	รวมทัง้เทคโนโลยี
ที่ไม่เหมำะสมกับสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย	โดยมีแนวพระรำชด�ำริดังต่อไปนี้

				อนุโลมและรอมชอมกับสภำพธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม สภำพสังคม และควำมเป็นอยู ่
ของประชำชนภำยในชุมชน	 เพื่อให้กำรพัฒนำในแต่ละพื้นที่ไม่ท�ำลำยหรือฝืนกับสภำพธรรมชำติ 
และสิง่แวดล้อมในพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	จนท�ำให้เกดิควำมเสียหำย	โดยกำรพฒันำใด	ๆ 	ควรอยูบ่นพ้ืนฐำนของกำร
ให้คนและธรรมชำติอยู่ร่วมกันอย่ำงอำศัยเกื้อกูลกัน	และที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ	จะต้องสอดคล้อง
และเข้ำได้กบัขนบธรรมเนยีม	วฒันธรรม	ประเพณขีองท้องถิน่ในแต่ละแห่ง	ซ่ึงจะส่งผลให้กำรพัฒนำนัน้
ได้รับควำมร่วมมือจำกรำษฎร	และเกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่ำงยั่งยืน	

ดังจะเห็นได้จำกกำรท่ีพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	มพีระรำชด�ำรจิดัตัง้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริข้ึนตำมภมูภิำคต่ำง	ๆ 	

เพื่อเป็นศูนย์รวมของกำรศึกษำค้นคว้ำทดลอง	 วิจัย	 และแสวงหำแนวทำงและวิธีพัฒนำด้ำนต่ำง	 ๆ	 

ทีเ่หมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม	และกำรประกอบอำชีพของรำษฎรทีอ่ำศยัอยูใ่นภมิูประเทศนัน้	ๆ 	

โดยค�ำนึงถึงสภำพที่แท้จริงของพื้นที่และปัญหำเป็นที่ตั้ง	

	 	 ไม่ผกูมดัยดึตดิกบัวชิำกำร ประยกุต์ใช้หลกัวชิำอย่ำงซือ่สตัย์และมเีหตุผล โดยไม่ยดึติด

อยู่กับต�ำรำหรือทฤษฎีจนเกินไป	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพิตร	 ทรงมุ่งหมำยให้ทุกคนตระหนักว่ำ	 หลักวิชำทั้งหลำยจ�ำเป็นต้องประยุกต์ใช้ด้วย

วิจำรณญำณอย่ำงมีเหตุผล	และประสำนสอดคล้องกับวิชำกำรอื่น	ๆ	อย่ำงเหมำะสม	ด้วยควำมซื่อสัตย์

และสุจริตใจต่อวิชำกำรและวิชำชีพของตน	 รวมทั้งมีควำมหนักแน่นและรอบคอบในหลักกำร	 ไม่น�ำ
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วิชำกำรไปใช้อย่ำงผิดพลำด	 เพรำะจะเป็นกำรท�ำลำยเกียรติภูมิของตนเอง	 และอำจก่อให้เกิดควำม 

เสียหำยร้ำยแรงได้	 ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยมหิดล	 

ณ	อำคำรใหม่	สวนอัมพร	วันพฤหัสบดี	ที่	๒	กรกฎำคม	๒๕๓๐	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…กำรใช้วิชำควำมรู้ให้ถูกต้องเป็นประโยชน์ มีหลักส�ำคัญพึงยึดถือดังนี้. 

ประกำรแรก ในฐำนะผู้มีวิชำกำรและวิชำชีพระดับสูง จะต้องซื่อตรงบริสุทธิ์ใจต่อ 

วิชำกำรและวิชำชีพระดับสูง จะต้องซื่อตรงบริสุทธิ์ใจต่อวิชำกำรและวิชำชีพของตน  

หมำยควำมว่ำแต่ละคนจะต้องพยำยำมควบคุมควำมคิดจิตใจให้มั่นคง หนักแน่น  

และรอบคอบในหลักกำร ไม่ให้มักง่ำย ไม่ให้ประมำทเลินเล่อ แล้วน�ำวิทยำกำรซึ่งเป็น 

ของสูง ไปใช้อย่ำงผิดพลำด เพรำะกำรกระท�ำดังนั้นเป็นกำรท�ำลำยวิชำและท�ำลำยเกียรติภูม ิ

ของตนโดยตรง ทั้งยังอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยร้ำยแรงมำกมำยขึ้นได้อย่ำงคำดไม่ถึง.  

ประกำรที่สอง จะต้องเข้ำใจให้ถูกว่ำ กำรซื่อตรงบริสุทธิ์ใจต่อวิชำกำรนั้น มิได้หมำยถึง 

กำรยึดต�ำรำหรือยึดทฤษฎีจนเหนียวแน่นอย่ำงเอำหัวชนฝำ.  หำกมุ่งหมำยให้ทุกคน 

ตระหนักว่ำ หลักวิชำทั้งหลำยจ�ำเป็นต้องประยุกต์ใช้ด้วยวิจำรณญำณ ให้ถกูเหตถุกูผล  

ให้ถูกสัดถูกส่วน และให้ประสำนสอดคล้องกบัวิชำกำรอืน่ ๆ อย่ำงพอเหมำะพอดี.   …”

	 	 ไม่ยดึตดิกบัเทคโนโลยทีีไ่ม่เหมำะสม โดยต้องค�ำนงึถึงภูมปิระเทศเป็นส�ำคญั	โดยหลักกำร	

คอืกำรท�ำให้ส่ิงทีม่อียูใ่ห้เกดิเป็นสิง่ทีน่�ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุม้ค่ำ	 แม้แต่ส่ิงทีเ่ป็นของเสีย	 ของเหลือใช้	

ควรใช้เทคโนโลยีแปรสภำพให้เป็นของใช้ได	้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีทุนน้อยมีโอกำสน�ำมำใช้ได้อยำ่งเหมำะสม	

ดงัพระบรมรำโชวำท	ในพธิพีระรำชทำนปรญิญำบตัรของสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ	ณ	อำคำรใหม่

สวนอัมพร	วันพฤหัสบดี	ที่	๑๘	ตุลำคม	๒๕๒๒	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...เทคโนโลยีนั้น โดยหลักกำร คือกำรท�ำให้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งที่น�ำมำใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณ์แบบ จึงควรจะสร้ำงสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่ำง 

คุ้มค่ำ และมีควำมสูญเปล่ำหรือควำมเสียหำยเกิดขึ้นน้อยที่สุด แม้แต่สิ่งที่เป็นของเสีย 

เป็นของเหลือทิ้งแล้ว ก็ควรจะได้ใช้เทคโนโลยีแปรสภำพให้เป็นของใช้ได้ เช่น ใช้ท�ำ 

ขยะและมูลสัตว์ให้เป็นแก๊สและปุ๋ยเป็นต้น โดยทำงตรงข้ำมเทคโนโลยีใดที่ใช้กำรได ้

ไม่คุ้มค่ำ ก่อให้เกิดควำมสูญเปล่ำและควำมเสียหำยได้มำก จัดว่ำเป็นเทคโนโลย ี

ที่บกพร่อง ไม่สมควรจะน�ำมำใช้ไม่ว่ำในกรณีใด...” 

พระรำชด�ำรัส	 ในพิธีทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณ	 ฯ	 
แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั	 ณ	 สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	 วนัองัคำร	ที	่ ๒๑	กรกฎำคม	๒๕๓๐	 
ควำมตอนหนึง่ว่ำ
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“…กำรใช้หลักวิชำหรือใช้ทฤษฎีให้เกิดประโยชน์ได้แท้จริงนั้น จะต้องใช้ให ้

ถูกต้อง และสอดคล้องพอเหมำะพอดีกับควำมเป็นอยู่ ควำมคิด ควำมเชื่อถือ และ 

วัฒนธรรม ตำมสภำพที่เป็นจริงในภำคพื้นต่ำง ๆ.  ...”

	 	 เรียนรู้จำกประสบกำรณแ์ละทดลองหำแนวทำงปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎี บำงคร้ัง

กำรด�ำเนินงำนประสบปัญหำ	 และไม่มวีธิกีำรแก้ไขหรอืปรำกฏอยูใ่นต�ำรำ	 ต้องน�ำประสบกำรณ์ไปปรบัใช้

ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ	 โดยพินิจพิจำรณำอย่ำงลึกซึ้ง	 และทดลองหำแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข

ปัญหำ	ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์	เพื่อก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกที่สุด	ดังกระแสพระบรมรำโชวำท

เนื่องในโอกำสพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่ข้ำรำชกำร	ณ	 ศำลำดุสิดำลัย	 พระรำชวังดุสิต	 

วนัพฤหสับด	ีท่ี	๒๘	มถุินำยน	๒๕๑๖	ควำมตอนหนึง่ว่ำ

“...งำนนี้จะต้องท�ำด้วยควำมรู้ คือควำมรู้หลักวิชำในแต่ละงำนที่ท่ำนได ้

ประกอบอยู่ นอกจำกควำมรู้ในหลักวิชำกำรแล้ว จะต้องมีควำมรู้ที่จะมำปฏิบัติ น�ำเอำ 

วิชำนั้นมำปฏิบัติให้ถูกต้องตำมเหตุกำรณ์ ซึ่งบำงทีก็ไม่มีอยู่ในต�ำรำ และจะต้องอำศัย 

ควำมคิดพิจำรณำที่รอบคอบของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ บำงสถำนกำรณ์

เมื่อเรำไปเจอก็พยำยำมที่จะซักเอำหลักวิชำที่ได้เล่ำเรียนมำหรือได้ประสบมำมำปฏิบัติ 

ก็ไม่สำมำรถที่จะท�ำให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อย แต่ถ้ำมำใช้ควำมพิจำรณำที่รอบคอบ  

ที่ลึกซึ้ง ก็จะผ่ำนพ้นอุปสรรคทั้งหลำยนั้นไปโดยดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม...”
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(๓)  ท�ำให้ง่ำย

อำจกล่ำวได้ว่ำกำร	 “ท�ำให้ง่ำย”	 หรือ	 “Simplicity”	 เป็นหลักคิดที่ส�ำคัญที่สุดของ 

กำรพัฒนำประเทศในรูปแบบของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ซึ่งพระบำทสมเด็จพระบรม 

ชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงคิดค้น	 ดัดแปลง	 ปรับปรุง	 และใช้ 

กฎธรรมชำติเพือ่แก้ไขปัญหำของประชำชนอย่ำงง่ำย	ๆ 	แต่ตรงจดุและได้ผล	ซึง่มแีนวพระรำชด�ำรสิ�ำคญั	ดงันี้

	 	 ดัดแปลง ปรับปรุง และหำวิธีแก้ไขงำนพัฒนำประเทศตำมแนวพระรำชด�ำริ ด้วยวิธี

ง่ำย ๆ  ท�ำสิง่ท่ียำกให้กลำยเป็นง่ำย ท�ำสิง่ทีส่ลบัซบัซ้อนให้เข้ำใจง่ำย และสอดคล้องกบัสภำพแวดล้อม

และควำมเป็นอยู่	 ท้ังประเพณีและแนวปฏิบัติของสังคมในชุมชนนั้น	 โดยหำกใช้หรือทดลองแล้ว 

ได้ผล	สำมำรถน�ำมำใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไปได้	

	 	 คิดค้นกำรช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหำให้ประชำชนในลักษณะกำรด�ำเนินงำนที่ง่ำย  

ไม่ยุ่งยำกซบัซ้อน	หรอืใช้เทคโนโลยสีงูเกนิไป	เพรำะจะท�ำให้ไม่คุม้กบักำรลงทนุ	และอำจท�ำให้เกษตรกร

เป็นหนี้	โดยอำศัยประสบกำรณ์	กำรเรียนรู้	และกำรสังเกต	  

	 	 ใช้กฎแห่งธรรมชำติเป็นแนวทำงด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงตรงจุด ด้วยรูปแบบ 

ง่ำย	ๆ 	และใช้ได้จริง	รวมทั้งเหมำะสมกับสภำพปัญหำ	สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่	และระบบนิเวศ

โดยส่วนรวม	 ตลอดจนยึดหลักกำรแก้ไขปัญหำจำกมุมมองของผู้ที่เรำจะเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลือ	 

ดังที่	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	 ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ	 “กษัตริย์นักพัฒนำ”	 

ควำมตอนหนึ่งว่ำ	 วิธีกำรแก้ไขปัญหำต่ำง	 ๆ	 นั้น	 ทรงใช้ควำมเรียบง่ำย	 ใช้ธรรมชำติเข้ำแก้ไขกันเอง 

อยู่ตลอดเวลำ	 ถ้ำเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของประชำชน	 จะทรงสวมวิญญำณของ 

เกษตรกรเข้ำไปแก้ไขปัญหำ	 พระองค์ตรัสอยู่เสมอว่ำ	 อย่ำได้เอำอะไรที่ชำวบ้ำนไม่สำมำรถท�ำได้ไป 

ยัดเยียดให้เขำ	วิธีกำรแก้ไขปัญหำของพระองค์นั้น	บำงครั้งเรียบง่ำยจนกระทั่งเรำนึกไม่ถึง

นอกจำกนี้	 ดร.สุเมธ	 ยังได้กล่ำวถึงแนวพระรำชด�ำริ	 “ท�ำให้ง่ำย”	 ในพระบำทสมเด็จ 
พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ไว้ในหนงัสอื	“ชวีติพอเพียง”	ควำม
ตอนหนึง่ว่ำ	ด้วยวิถีแห่งพระชนม์ชีพแล้ว	เรียกว่ำ	ทรงเรียบง่ำย	เวลำมีปัญหำอะไร	ก็ทรงค้นพบวิธีกำรที่
เรียบง่ำยเสมอในกำรหำทำงออก	 	คนเรำหำกบรรลุถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว	จะเห็นได้ว่ำควำมเรียบง่ำยนี่เป็น
ศลิปะชัน้สงูของสตปัิญญำท้ังหมด	แต่คนท่ัวไปท่ีพอเป็นนักวชิำกำรแล้ว	มกัจะแก้ไขปัญหำทีส่ลบัซับซ้อน
ด้วยวิธีกำรที่ยุ่งยำกซับซ้อน	 เพรำะคิดว่ำนั่นเป็นของโก้	 ถ้ำแก้ง่ำย	 ๆ	 แล้วอำจจะท�ำให้ดูหมดภูมิไป	 
แต่ส�ำหรับพระองค์แล้ว	 ทรงใช้สิ่งที่มีอยู ่ในธรรมชำตินั่นแหละแก้ไขธรรมชำติเอง	 ไม่ได้ยึดแบบ 

พวกเรำที่ต้องเอำเครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคมำใช้

วธิกีำรมองในลกัษณะนี	้ผมมองว่ำต้องเป็นปรำชญ์ถงึมองออก	เหมอืนพระพทุธเจ้ำทรงรบัสัง่ว่ำ	

ธรรมะก็อยู่ตรงน้ันแหละ	 พระองค์ท่ำนไม่ได้มีพระรำชด�ำริขึ้นมำใหม่	 แต่ว่ำทรงไปค้นพบ	 ฉันใด 

ฉันนั้น	 ทรงมีรับสั่งว่ำ	 ปัญหำอยู่ตรงนั้น	 วิธีแก้ไขก็อยู่ตรงนั้น	 เพียงแต่จะท�ำอย่ำงไรจึงจะเอำสติปัญญำ 

มำคิดแก้จนสำมำรถส่งผลลัพธ์ออกมำ
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ตัวอย่ำงพระรำชกรณยีกิจ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงใช้ 

พระรำชทรพัย์ส่วนพระองค์ในกำรรเิริม่โครงกำรต่ำง	ๆ 	มำกมำย	โดยทรงตระหนกัว่ำผลลพัธ์จำกกำรเสยี

สละนี้จะน�ำประโยชน์สุขสู่ประชำชนอย่ำงอเนกอนันต์	ทรงเน้นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์และทดลอง

หำแนวทำงปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎี	 และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำง

ธรรมชำติและควำมเป็นอยู่ของประชำชน	ทรงมุ่งพัฒนำบนรำกฐำนของกำรอนุรักษ์และพัฒนำที่สมดุล	

โดยผสมผสำนวธีิกำรทีห่ลำกหลำยด้วยวธิทีีเ่รยีบง่ำย	ไม่ซบัซ้อน	สอดคล้องกบับรบิทแวดล้อม	ภมูปัิญญำ

ดั้งเดิม	รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย	อำทิ

  กำรสร้ำงเขื่อนต่ำง ๆ 

กำรสร้ำงเขื่อนนับเป็นกำรลงทุนที่มีค่ำใช้จ่ำยรวมถึงผลกระทบที่เกิดแก่ประชำชนและพ้ืนท่ี 

ในบริเวณที่สร้ำงอย่ำงมหำศำล	 แต่ด้วยแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ที่ทรงยึดหลัก	“ขำดทุนคือก�ำไร”	ดังกล่ำว	พระองค์จึงมี

พระรำชด�ำริด�ำเนินโครงกำรสร้ำงเขื่อนต่ำง	ๆ	หลำยเขื่อน	ซึ่งหำกจะประเมินค่ำกำรลงทุนแล้วนับว่ำได้

ก่อให้เกดิประโยชน์ท่ีคุม้ค่ำและคุม้ทุนอย่ำงยัง่ยนื	โดยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงเขือ่นได้มำกมำย	

ไม่ว่ำจะเป็นกำรชลประทำนเพื่อกำรอุปโภคบริโภค	 กำรเกษตร	 กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 และกำรบริหำร 

จัดกำรน�้ำเพื่อกำรป้องกันน�้ำท่วมและน�้ำแล้ง	ฯลฯ	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำรสร้ำงประโยชน์อย่ำงมหำศำล

ให้กับประชำชนและประเทศชำติ	อำทิ
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เขื่อนเจ้ำพระยำ	 เป็นเขื่อนระบำยน�้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 ก่อสร้ำงระหว่ำงปี	 ๒๔๙๕	 –	

๒๕๐๐	 เพื่อทดน�้ำส่งให้พื้นท่ีในเขตโครงกำรชลประทำนเจ้ำพระยำใหญ่	 ๑๗	 จังหวัด	 ได้แก่	 ชัยนำท	

นครสวรรค์	อุทัยธำนี	สุพรรณบุรี	สิงห์บุรี	อ่ำงทอง	ลพบุรี	พระนครศรีอยุธยำ	สระบุรี	นครปฐม	ปทุมธำนี	

นนทบรุ	ีกรงุเทพมหำนคร	นครนำยก	สมทุรสำคร	สมทุรปรำกำร	และฉะเชงิเทรำ	รวมพืน้ที	่๗,๒๕๐,๐๐๐	ไร่	

เข่ือนนี้ใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรชลประทำน	 กำรทดน�้ำเพื่อกำรเกษตร	 กำรอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์น�้ำ	 

โดยระบำยน�้ำจำกแม่น�้ำในภำคเหนือสู่ภำคกลำงและอ่ำวไทย	และสำมำรถใช้ผลิตไฟฟ้ำด้วย

เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล	 ตั้งอยู่ท่ีบ้ำนท่ำด่ำน	 ต�ำบลหินต้ัง	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดนครนำยก	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 มีพระรำชด�ำริให้

สร้ำงขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำในพื้นที่ลุ่มน�้ำนครนำยกที่ขำดแคลนน�้ำในฤดูแล้ง	ส่วนในฤดูฝนกลับเกิดปัญหำ

น�้ำท่วม	เนื่องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบที่มีควำมลำดเอียงน้อยท�ำให้น�้ำระบำยออกยำก	น�้ำจึงท่วมขัง

เป็นเวลำนำน	 จำกสภำวะน�้ำท่วมแช่อยู่เป็นเวลำนำนสลับกับควำมแล้งซ�้ำซำกท�ำให้ดินกลำยสภำพ 

เป็นกรดที่เรียกว่ำ	“ดินเปรี้ยว”	

จำกปัญหำดังกล่ำว	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพติร	จงึพระรำชทำนพระรำชด�ำรสิร้ำงเขือ่นคลองท่ำด่ำน	ซ่ึงเขือ่นได้อ�ำนวยประโยชน์แก่ชำว

ลุ่มน�้ำนครนำยกอย่ำงมำก	 อำทิ	 เป็นแหล่งน�้ำขนำดใหญ่	 ท่ีสำมำรถจัดสรรน�้ำอย่ำงเป็นระบบ	 ส�ำหรับ

พืน้ทีเ่กษตรกรรมและกำรอปุโภคบรโิภค	และช่วยบรรเทำอทุกภยัแก่พืน้ทีทั่ง้สองฝ่ังของแม่น�ำ้นครนำยก	

เกษตรกรได้รับประโยชน์จำกโครงกำร	รวมทั้งใช้น�้ำชลประทำนชะล้ำงดินเปรี้ยวเพื่อกำรเพำะปลูก	และ

เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำและแหล่งประมงน�้ำจืด	ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ท�ำให้

รำษฎรมีรำยได้เพิ่มขึ้น	

   กำรสร้ำงเส้นทำงคมนำคม

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 

มีพระรำชด�ำรใิห้เปิดเส้นทำงกำรพฒันำสูช่นบทท่ีห่ำงไกล	อนัเป็นปัจจยัพืน้ฐำนทีส่�ำคญัของกำรน�ำควำม

เจริญไปสู่ชนบท	 เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยพระองค์ได้เสด็จฯ	 ไป

ในพื้นที่อันตรำยหลำยแห่ง	 เพ่ือพระรำชทำนขวัญและก�ำลังใจแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำไปด�ำเนินกำรบุกเบิก

สร้ำงเส้นทำง	น�ำมำซึง่โครงกำรก่อสร้ำงถนนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรมิำกมำยหลำยสำยทีพ่ระรำชทำน

แก่พสกนิกรทั่วประเทศ	 รวมทั้งทรงห่วงใยปัญหำกำรจรำจรท่ีแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพมหำนคร	 

จึงทรงให้พัฒนำกำรจรำจรทำงถนนทั้งเส้นทำงสำยหลักและสำยรองต่ำง	ๆ	ทั้งในเมืองและโดยรอบ	

แม้ว่ำกำรสร้ำงถนนดงักล่ำวต้องใช้งบประมำณจ�ำนวนมำก	แต่เมือ่ทรงพจิำรณำถึงผลประโยชน์

ที่รำษฎรจะได้รับในกำรสัญจร กำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ

โดยรวมแล้ว ทรงเห็นว่ำคุ้มค่ำที่จะลงทุน โดยมีเส้นทำงคมนำคมท่ีมีพระรำชด�ำริให้ก่อสร้ำงหรือ 

ปรับปรุง	อำทิ
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๑)  กำรสร้ำงถนนในภูมิภำคและชนบท อำทิ	ถนนสำยห้วยมงคล	ซึ่งนับเป็นโครงกำรสร้ำง
ถนนสำยแรกที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้จัดสร้ำงเม่ือปี	 ๒๔๙๕	 เมื่อครั้งเสด็จฯ	 ประทับแรม	 
ณ	 วังไกลกังวล	 หัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และเสด็จพระรำชด�ำเนินผ่ำนหมู่บ้ำนห้วยมงคล	 
จนรถพระที่นั่งตกหล่ม	บรรดำประชำชน	ทหำร	 ต�ำรวจ	 กว่ำ	๑๐	คน	 ได้เข้ำมำช่วยกันออกแรงดันรถ 
ให้หลุดจำกหล่มและสำมำรถเดินรถต่อไปได้ในท่ีสุด	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพล
อดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้ทรงสอบถำมชำวบ้ำนท่ีเข้ำมำช่วยดันรถพระท่ีนั่งถึงสภำพควำม
เป็นอยู่ของรำษฎรในหมู่บ้ำน	 ชำวบ้ำนได้กรำบบังคมทูลตอบว่ำ	 อยำกได้ถนนมำกที่สุด	 เพรำะกำรเดิน
ทำงไม่สะดวก	พระองค์จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ให้ตัด	“ถนนสำยห้วยมงคล”	ออกสู่ตลำดหัวหิน	
เพือ่ให้เกษตรกรได้มีถนนน�ำผลติผลกำรเกษตรออกไปสูต่ลำดในเวลำเพยีง	๑๕-๒๐	นำท	ีนบัเป็นจดุเริม่ต้น
ของเส้นทำงบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่ทวยรำษฎร์ในกำลสืบมำ

นอกจำกนี้	พระองค์ทรงแนะน�ำหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องให้ก่อสร้ำงถนนอีกหลำยเส้นทำง	
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรสัญจรของรำษฎร	 รวมถึงเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศชำต	ิ
โดยเฉพำะในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	ภำคเหนอื	และภำคใต้	และมพีระรำชด�ำรใิห้ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุ
ถนนในพื้นที่ทุรกันดำร	 เพื่ออ�ำนวยประโยชน์ให้พสกนิกรที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนต่ำง	ๆ	 สำมำรถเดินทำง
ติดต่อถึงกันด้วยควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 และปลอดภัยตลอดเส้นทำง	 โดยมีเส้นทำงที่ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ	ให้จัดสร้ำง	อำทิ	

ปี ๒๕๑๓ เส้นทำงสำยอ�ำเภอรำมัน-บ้ำนตะโละหะลอ	 อ�ำเภอรือเสำะ	 จังหวัดนรำธิวำส	 
เพื่อพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมืองและพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม	

ปี ๒๕๑๙ สำยปรำจีนบุรี-เขำใหญ่ ทำงหลวงหมำยเลข	๓๐๗๗	จังหวัดปรำจีนบุรี	เป็นเส้นทำง
สำยยุทธศำสตร์ให้รถยนต์ทหำรผ่ำน	เพื่อควำมมั่นคงของประเทศบริเวณชำยแดนกัมพูชำ

ปี ๒๕๒๑ สำยอ�ำเภอระแงะ-บ้ำนดุซงญอ-นิคมพัฒนำภำคใต	้และสำยบ้ำนสำมแยก-อ�ำเภอ
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สุไหงปำดี	 จังหวัดนรำธิวำส	 เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งสำยบ้ำนวำก-บ้ำนใหม่-บ้ำนแม่
ตะไคร้ ทำงหลวงหมำยเลข ๑๒๒๙	 จังหวัดเชียงใหม่-ล�ำพูน	 เพื่อปรับปรุงเส้นทำงขำ้มภูเขำ	 อ�ำเภอ
สันก�ำแพง	จังหวัดเชียงใหม่	ไปอ�ำเภอแม่ทำ	จังหวัดล�ำพูน	เพื่อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

๒)  กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในกรุงเทพมหำนคร ตลอดหลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำ	 แม้จะมี
กำรพัฒนำโครงข่ำยถนนมำกมำย	 แต่ยังไม่เพียงพอกับปริมำณรถท่ีเพิ่มขึ้นในอัตรำก้ำวกระโดด	 และ 
กำรเดินทำงของผู้คนท่ีอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ	 และปริมณฑลที่มีมำกถึง	 ๑๗	 ล้ำนคนต่อเที่ยวต่อวัน	 
อันน�ำมำสู่ปัญหำกำรจรำจรติดขัด

ทุกควำมเดือดร้อนของประชำชนล้วนอยู ่ในสำยพระเนตรของพระบำทสมเด็จพระบรม 

ชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 เสมอ	 พระองค์ได้พระรำชทำนแนวพระ

รำชด�ำรเิพือ่แก้ไขปัญหำกำรจรำจรในกรงุเทพฯ	มำอย่ำงต่อเนือ่ง	นบัต้ังแต่ปี	๒๕๑๔	ทีม่พีระรำชประสงค์

ให้ปรับปรงุเส้นทำงทีม่อียูเ่ดมิ	และก่อสร้ำงถนนสำยใหม่เพือ่ต่อเตมิและเชือ่มโยงโครงข่ำยถนนให้สมบรูณ์

และสมดุล	ดังพระรำชด�ำรัสในโอกำสที่คณบดีคณะนิติศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	น�ำคณะผู้ร่วม

จัดกำรแข่งขันเดิน-วิ่ง	 เข้ำเฝ้ำ	 ฯ	ทูลเกล้ำ	 ฯ	ถวำยเงินรำยได้จำกกำรจัดงำนเพื่อสมทบทุนโครงกำรแก้

ปัญหำกำรจรำจรตำมพระรำชด�ำริ	ณ	พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน	วันอังคำร	ที่	๒๒	มีนำคม	๒๕๓๗	

ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“…ส�ำหรับกำรจรำจร เครื่องมือนั้น ส�ำคัญที่สุดก็คือถนน.  ก็ต้องมีถนนที ่

เหมำะสม มีเครื่องควบคุมกำรจรำจรที่เหมำะสม และมีกฎเกณฑ์ของแต่ละแห่ง  

แต่ละส่วน ของผิวจรำจรนั้น ให้เหมำะสม.  อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของนิติศำสตร์ ไม่ใช่เรื่อง 

ของรัฐศำสตร์ หรือของต�ำรวจ หรือของศำล เป็นเรื่องของวิศวกรรม.  ก็จะต้องท�ำ 
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วิศวกรรมให้ดีขึ้น คือหมำยควำมว่ำท�ำถนนให้ดีขึ้น ให้สอดคล้อง ซึ่งเป็นกำรบ้ำน 

ที่หนักที่สุด เพรำะว่ำกรุงเทพฯ ได้สร้ำงมำเป็นเวลำ ๒๐๐ ปีแล้ว ไม่ได้มีแผนผังเมือง 

ที่จริง ๆ จัง ๆ.  ก็มีกำรผังเมืองของทำงกำรแต่ว่ำก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์มำกนัก  

เพรำะว่ำคนไทย ตำมชื่อเป็นคนไทย คือมีอิสระบังคับกันไม่ได้.  จะสร้ำงอะไรก็สร้ำง  

อยำกจะสร้ำงเดี๋ยวนี้ก็สร้ำง ก็ไปขวำงกับคนอื่น คือขวำงทำงอื่น.  อันนี้ก็เลยแก้ไขไม่ได้.   

ซึ่งท�ำให้เห็นได้ ถ้ำกำงแผนที่กรุงเทพฯ แล้วจะสั่นหัวกันทั้งนั้น

หรือไม่สั่นหัว เพรำะว่ำอำจไม่เข้ำใจก็ได้ อำจดูแผนที่ไม่เป็น.  แต่ถ้ำดูแผนที่จริง ๆ

มีคนมำชี้แจงว่ำ เรำอยำกไปจำกที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง ต้องผ่ำนเส้นทำงไหน จะเข้ำใจ

ว่ำมันเป็นไปไม่ได้.  สมมุติว่ำคนสองคนในเมืองจะไปในเวลำเดียวกัน จำกบ้ำนไปที่ท�ำงำน

จะสวนกัน.  เมื่อสวนกันแล้วไม่ยอมถอยกันก็ชนกัน แล้วก็ท�ำให้ทั้งหมดเป็นอัมพำต.

ฉะนั้นจะต้องมีผังเมืองให้ดีขึ้น หรือมีกำรสร้ำงถนนที่เหมำะสมขึ้น ให้เหมำะกับกำรจรำจร.  ...”

พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	 ท้ังกำรปรับปรุงและก่อสร้ำงถนนสำยต่ำง	 ๆ	 เกิดเป็น 
ถนนวงแหวนชั้นในรอบกรุงเทพฯ	 หรือถนนรัศมีเช่ือมต่อระหว่ำงพื้นที่ของกรุงเทพฯ	 รวมทั้ง 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพถนนด้วยกำรขยำยช่องทำงจรำจร	เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ำยถนนให้สมบูรณ์	อำทิ		

กำรขยำยผิวกำรจรำจรและเพิ่มเส้นทำงคมนำคม พระองค์ได้พระรำชทำนให้ด�ำเนินกำร 
ทั้งแบบเร่งด่วนในจุดวิกฤต	 และแบบระบบโครงข่ำยจรำจร	 กำรแก้ปัญหำจรำจรเฉพำะหน้ำอย่ำง 
เร่งด่วน	อำทิ	 โครงกำรก่อสร้ำงถนนเลียบทำงรถไฟสำยใต้จำกสถำนีบำงกอกน้อยถึงถนนจรัญสนิทวงศ์	
และพระรำชทำนนำมว่ำ	 “ถนนสุทธำวำส”	 กำรขยำยพื้นผิวจรำจร	 เช่น	 โครงกำรถนนหยดน�้ำ	 และ 
กำรปรับปรุงขยำยผิวจรำจรโดยรอบอนุสำวรีย์ประชำธิปไตย	 โครงกำรก่อสร้ำงถนนเลียบบึงมักกะสัน 
จำกถนนศรีอยุธยำถึงถนนอโศก-ดินแดง	 กำรขยำยช่องทำงโดยไม่ท�ำลำยภูมิทัศน์เดิม	 เช่น	 โครงกำร
สะพำนผ่ำนฟ้ำลีลำศ	และโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคู่ขนำนสะพำนมัฆวำนรังสรรค์	เป็นต้น

กำรแก้ปัญหำกำรจรำจรอย่ำงเป็นระบบโครงข่ำย พระองค์ได้มีพระรำชด�ำริให้ก่อสร้ำง 
เส้นทำงใหม่	เชื่อมต่อถนน	และสร้ำงทำงวงแหวนเลี่ยงเมือง	เพื่อบรรเทำปัญหำจรำจรภำยในกรุงเทพฯ	
เนือ่งจำกเป็นจดุศนูย์กลำงในกำรล�ำเลยีงขนส่งสนิค้ำเข้ำและออก	อำท	ิเมือ่ปี	๒๕๑๔	มพีระรำชประสงค์
ให้สร้ำงถนนเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำจรำจร	พระรำชทำนเป็นของขวัญแก่ประชำชน	คือ	“โครงกำรถนน
วงแหวนรัชดำภิเษก”	 (ถนนวงแหวนชั้นใน)	 แทนกำรจัดสร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ที่ทำงรำชกำร 
จะจัดสร้ำงและน้อมเกล้ำฯ	 ถวำยเป็นของขวัญ	 เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีรัชดำภิเษก	 
“โครงข่ำยจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก และเหนือ-ใต้”	 เพื่อเชื่อมเส้นทำงจรำจรด้วยถนน	 สะพำน	 

และปรับปรุงเส้นทำงเดิมและเส้นทำงใหม่ให้เชื่อมกันอย่ำงสมบูรณ์	

โครงกำรพระรำชด�ำริทำงคู ่ขนำนลอยฟ้ำถนนบรมรำชชนนี พระบำทสมเด็จพระบรม 

ชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ได้ทอดพระเนตรเห็นกำรจรำจรที่ติดขัดเป็น

อย่ำงมำกบริเวณสะพำนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ	ต่อเนื่องไปจนถึงถนนบรมรำชชนนี	จึงพระรำชทำนแผนที่



234

กำรก่อสร้ำงทำงคู่ขนำนที่ทรงร่ำงด้วยลำยพระหัตถ์ของพระองค์เองแก่กรุงเทพมหำนคร	 เพ่ือศึกษำหำ
แนวทำงแก้ไข	 โดยกำรก่อสร้ำงทำงคู่ขนำนลอยฟ้ำจำกแยกอรุณอมรินทร์ไปจนถงึแยกพุทธมณฑลสำย	๒	
อันเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรจรำจร	 จำกบริเวณสะพำนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำจนถึง
ทำงแยกตลิ่งชันถนนบรมรำชชนนีทั้งขำเข้ำและขำออกโดยไม่ติดสัญญำณไฟจรำจร			

โครงกำรสะพำนพระรำม ๘ พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช	
บรมนำถบพิตร	 ได้มีพระรำชด�ำริชี้แนะว่ำ	 ควรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น�้ำเจ้ำพระยำเพิ่มขึ้นอีก	 ๑	 แห่ง	
บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ไปเชื่อมกับถนนวิสุทธิกษัตริย์ใกล้กับธนำคำรแห่งประเทศไทย	 เพื่อรองรับ
ปรมิำณกำรจรำจรทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรเปิดใช้เส้นทำงคูข่นำนลอยฟ้ำ	ถนนบรมรำชชนน	ีรวมท้ังเพ่ิมจุดเชือ่ม
โยงกรุงเทพมหำนครฝั่งพระนครและธนบุรี	 และเป็นจุดเชื่อมต่อ	 “โครงข่ำยจตุรทิศ”	 พระองค์จึงได้
พระรำชทำนแนวแผนผงัสะพำนให้กรุงเทพมหำนครน�ำไปศกึษำควำมเหมำะสมในกำรด�ำเนนิกำร	อกีทัง้
โปรดเกล้ำฯ	พระรำชทำนชื่อของสะพำนแห่งใหม่นี้ว่ำ	“สะพำนพระรำม ๘”	ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบำปริมำณ
กำรจรำจรทีข้่ำมแม่น�ำ้เจ้ำพระยำบรเิวณสะพำนสมเด็จพระป่ินเกล้ำ	และผ่อนคลำยปัญหำกำรจรำจรใน
ถนนที่ต่อเนื่องจำกสะพำนสมเด็จพระปิ่นเกล้ำทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเป็นอันมำก	

โครงกำรสะพำนภูมิพล ๑ และสะพำนภูมิพล ๒ หรือชื่ออย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำ	“สะพำน
วงแหวนอุตสำหกรรม”	 เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรทิีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้ก่อสร้ำงขึ้นเชื่อมต่อเขต
รำษฎร์บูรณะและเขตยำนนำวำ	กรุงเทพมหำนคร	กับอ�ำเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปรำกำร	ซึ่งเป็น
เขตอุตสำหกรรมขนำดใหญ่เข้ำไว้ด้วยกัน	 เพื่อเป็นโครงข่ำยถนนรองรับกำรขนถ่ำยล�ำเลียงสินค้ำจำก
ท่ำเรือกรุงเทพฯ	 ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสำหกรรมในจังหวัดสมุทรปรำกำร	 และภูมิภำคอื่น	 ๆ	 ของ
ประเทศ	เพือ่ไม่ให้รถบรรทกุวิง่เข้ำไปในตวัเมอืงหรือทศิทำงอืน่	อนัเป็นสำเหตุของกำรจรำจรติดขัดโดยรอบ		

กำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรรอบโรงพยำบำลศิรริำช แม้ว่ำพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร	
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จะประทับ	ณ	โรงพยำบำลศิริรำช	พระองค์ยังทรงห่วงใย
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ที่จะแก้ไขปัญหำให้พสกนิกรอยู่ตลอดเวลำ	โดยเมื่อวันที่	๒๗	มิถุนำยน	๒๕๕๔	พระองค์ได้พระรำชทำน

พระบรมรำชวโรกำสให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องเฝ้ำฯ	 กรำบบังคมทูลถวำยรำยงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจร

โดยรอบโรงพยำบำลศิริรำช	 ซึ่งเป ็นกำรด�ำเนินกำรต่อเน่ืองกับโครงกำรทำงคู ่ขนำนลอยฟ้ำ 

ถนนบรมรำชชนนี	และสะพำนพระรำม	๘	เพื่อบรรเทำปัญหำกำรจรำจรในบริเวณดังกล่ำว	

  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 
ทรงตระหนักว่ำกำรศกึษำเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรเสรมิสร้ำงและพฒันำควำมคดิ	สตปัิญญำ	ควำมประพฤติ
และคุณธรรมของคนในชำติ	จึงมีพระรำชปณิธำนที่จะส่งเสริมกำรศึกษำให้แพร่หลำย	ทั้งในเมืองและใน
ชนบทที่ทุรกันดำร	 โดยเฉพำะเด็กยำกจนและด้อยโอกำส	 เพื่อจะได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยมีแนว 
พระรำชด�ำริด้ำนกำรศึกษำที่ส�ำคัญ	สรุปได้ดังนี้	

๑)  ทรงสนับสนุนให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงในทุกระดับ	 โดยทรงมีแนว 
พระรำชด�ำรใิห้วำงรำกฐำนควำมรูแ้ละกำรศกึษำอย่ำงทัว่ถึงและเพยีงพอโดย	“สร้ำงโอกำสให้ประชำชน
ได้รับควำมรู้” ในทุกระดับของกำรศึกษำ	 ทั้งในและนอกระบบ	 และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย	 นับตั้งแต่ 
ในระดับปัจเจกบุคคล	 จนถึงระดับประเทศ	 โดยทรงเห็นว่ำกำรลงทุนเพื่อให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ
ย่อมบังเกิดผลคุ้มค่ำ	 เนื่องจำกคนเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป	 ดังพระรำชด�ำรัส
พระรำชทำนแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น	ณ	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	วันพฤหัสบดี	ที่	๑๙	ธันวำคม	
๒๕๓๔	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ที่ทุกคนได้สำมำรถที่จะเรียน ก็เพรำะว่ำทำงมหำวิทยำลัยจะต้องม ี

งบประมำณคนละปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท ก็ขอให้เรียนเพื่อให้คุ้มเงินนี้ ถ้ำเรียนได ้

ควำมรู้และสำมำรถไปปฏิบัติต่อไปก็คุ้ม ไม่มีใครเสียดำยเงินนี้ เพรำะว่ำที่จะได ้

ประโยชน์จำกผู้ที่เรียนดีแล้วก็ฝึกดีท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ก็คุ้ม ประเทศชำติจะก้ำวหน้ำ  

แล้วก็ไม่ต้องเป็นทีส่งสยัว่ำประเทศชำตซ่ึิงเรำกอ้็ำงทกุคนว่ำเรำจะต้องทะนบุ�ำรงุอุม้ชกูย็งัอยูต่่อไป...”

พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือท่ีดิน	 ในกำรจัดสร้ำงโรงเรียนต่ำง	 ๆ	
อำทิ	 กำรจัดตั้งโรงเรียนส�ำหรับเยำวชนชำวเขำและเยำวชนในชนบทห่ำงไกล	 และพระรำชทำนนำม
โรงเรียนว่ำ โรงเรียนเจ้ำพ่อหลวงอุปถัมภ์	 นอกจำกนี้	 ทรงจัดต้ัง	 โรงเรียนร่มเกล้ำ	 ส�ำหรับเยำวชน	 
ในท้องถิ่นชนบทห่ำงไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัยในภำคต่ำง	 ๆ	 ตลอดจนทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให ้
มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์	 จัดสร้ำงโรงเรียนให้แก่ท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติต่ำง	 ๆ	 เรียกว่ำ	 โรงเรียน 
รำชประชำนุเครำะห์	 ซึ่งปัจจุบันมีกระจำยอยู่ทั่วประเทศ	 และทรงสนับสนุนให้จัดตั้ง	 โรงเรียน 
รำชประชำสมำสัย เพื่อเป็นสถำนศึกษำอยู่ประจ�ำส�ำหรับเยำวชนที่เป็นบุตรธิดำของคนไข้โรคเรื้อน	 
ซ่ึงมิได้ติดโรคจำกบิดำมำรดำ	 ทรงส่งเสริมกำรจัดตั้งและด�ำเนินกิจกำรโรงเรียนส�ำหรับเด็กพิกำร 
ทุกประเภท	 โรงเรียนสงเครำะห์เด็กยำกจนในวัดหลำยแห่ง	 โรงเรียนจิตรลดำ โรงเรียนรำชวินิต 
และโรงเรียนรำชวินิตมัธยม	 ส�ำหรับบุตรข้ำรำชบริพำรในพระรำชวังและประชำชนในพื้นที่ใกล้เคียง	 
รวมถึงโรงเรียนพระรำม ๙ กำญจนำภิเษก	เป็นโรงเรียนพระรำชทำนสำธิตแห่งแรกของกรุงเทพฯ
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ตลอดจนทรงรับโรงเรียนวังไกลกังวล

และโรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัยไว้ในพระบรม

รำชูปถัมภ์	 รวมทั้งทรงริเริ่มให้มีสถำบันเกี่ยวกับ 

กำรพัฒนำกำรบริหำร	 อันเป็นส่วนส�ำคัญของกำร

พัฒนำประเทศ	 โดยได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ 

ให ้ศึกษำแนวทำงกำรก ่อตั้ งสถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร	์หรือ	NIDA	

๒)  พระรำชทำนทนุกำรศกึษำในทกุระดับ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิล

อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำพระรำชทำนทุนกำรศึกษำและรำงวัลต่ำง	ๆ 	ทุกระดับ

กำรศกึษำ	เช่น	ทนุกำรศกึษำในมลูนธิช่ิวยนกัเรยีนขำดแคลน	ทนุกำรศกึษำแก่นกัเรียนชำวเขำ	รำงวลัแก่

นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น	 ระดับประถมและมัธยมศึกษำทั่วประเทศ	 ทุนมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ 

เพื่อเกื้อหนุนครอบครัวที่ประสบสำธำรณภัย	รวมทั้งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ฟื้นฟูทุนเล่ำเรียนหลวง 

เพื่อส่งเยำวชนไปศึกษำวิทยำกำรระดับสูงสำขำต่ำง	ๆ	ในต่ำงประเทศ

๓)   จัดท�ำโครงกำรสำรำนุกรมส�ำหรับเยำวชน พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่

ส�ำคัญแก่เยำวชน	คือ	โครงกำรสำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชน	มีพระรำชประสงค์ให้เป็นหนังสือควำมรู้

ที่เหมำะแก่เด็กในวัยต่ำง	ๆ	รวมทั้งผู้ใหญ่ก็สำมำรถใช้ประโยชน์ได้

โดยพระองค์ทรงก�ำหนดหลักกำรท�ำค�ำอธิบำยเร่ืองต่ำง ๆ แต่ละเร่ืองเป็นสำมตอนหรือ 
สำมระดับ ส�ำหรับให้เด็กแต่ละรุ่นอ่ำนเข้ำใจ ทั้งเด็กรุ่นเล็ก รุ่นกลำง และรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ ่
ผูส้นใจอ่ำนได้อกีระดบัหนึง่ เพือ่เปิดโอกำสให้บดิำมำรดำสำมำรถใช้หนงัสือนัน้เป็นเคร่ืองมอืแนะน�ำวชิำ
แก่บุตรธิดำ	 และให้พี่แนะน�ำวิชำแก่น้องเป็นล�ำดับกันลงไป	 นอกจำกนั้น	 เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีควำม 
เกี่ยวพันต่อเนื่องถึงเรื่องอื่น	 ๆ	 ก็ให้อ้ำงอิงถึงเรื่องนั้น	 ๆ	 ด้วยทุกเรื่องไป	 ด้วยประสงค์จะให้ผู้ศึกษำ 
ทรำบและตระหนักว่ำวิชำกำรแต่ละสำขำมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน	ควรศึกษำให้ครบถ้วนทั่วถึง

๔)   พระรำชทำนกำรศกึษำเพ่ือพัฒนำอำชพี พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิล
อดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร ยงัมพีระรำชด�ำรด้ิวยว่ำรำษฎรในชนบท	โดยเฉพำะในท้องทีท่รุกนัดำร 
ควรได้รับกำรศึกษำเพื่อให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับควำมเป็นอยู่	 ให้สำมำรถอยู่ได ้
โดยกำร	“พึง่ตนเอง”	ซึง่เป็นกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	โดยพระรำชทำนโครงกำรต่ำง	ๆ 	เพ่ือให้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำอำชีพและควำมเป็นอยู่ของรำษฎรในท้องถิ่นชนบทให้ช่วยตัวเองได้	

๕)  สร้ำงศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ให้รำษฎรเรียนรู้ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำจ�ำนวน	 ๖	 ศูนย์	
กระจำยอยู่ในภำคต่ำง	ๆ	ตำมสภำพภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำงกัน	 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษำสรรพวิชำ	ค้นคว้ำ	
ทดลอง	สำธิต	และดูงำนทั้งของประชำชนและส่วนรำชกำร	
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  โครงกำรธนำคำรโค-กระบือ 

เม่ือวันที่	 ๓๐	 มิถุนำยน	๒๕๒๒	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช	บรมนำถบพติร	ได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิเยีย่มรำษฎรในพ้ืนท่ีโครงกำรพัฒนำท่ีรำบเชงิเขำ	จังหวดั
ปรำจีนบรุ	ีในครัง้นัน้รำษฎรได้ถวำยฎกีำว่ำขำดแคลนววัควำยใช้ไถนำ	ต้องเช่ำมำใช้งำนในรำคำแพงมำก	
บำงครำวเมือ่จ�ำหน่ำยผลผลติทำงกำรเกษตรแล้วกก็ลำยเป็นค่ำเช่ำไปเกอืบหมด	พระบำทสมเดจ็พระบรม
ชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จึงพระรำชทำนพระรำชด�ำริให้กรมปศุสัตว์
หำทำงช่วยเหลือรำษฎรโดยกำรตั้งธนำคำรโค-กระบือขึ้น	ซึ่งค�ำว่ำ	“ธนำคำร โค-กระบือ” เป็นศัพท์ที่
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงคิดขึ้นใหม ่
หมำยถงึ ศนูย์กลำงรวบรวมโคและกระบอื	โดยมบีญัชีควบคมุดูแล	รักษำ	แจกจ่ำยให้ยมื	เพ่ือใช้ประโยชน์
ในทำงเกษตรกรรม	และเพิ่มปริมำณโคและกระบือตำมหลักกำรธนำคำร	ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำน
แก่คณะสมำชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดำ	คณะสมำชิกผู้เลี้ยงโคนม	และคณะผู้น�ำกลุ่มสหกรณ์	ณ	บริเวณ
โรงโคนมสวนจิตรลดำ	 วันพุธ	 ที่	 ๑๔	 พฤษภำคม	 ๒๕๒๓	 ได้ทรงอธิบำยถึงพระรำชด�ำริในเรื่องนี้	 
ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...เรื่องธนำคำรกระบือนี้เป็นเรื่องที่นับว่ำใหม่ส�ำหรับโลก เพรำะว่ำโดยมำก 
ในโลกปัจจุบันนี้ก็นึกแต่ที่จะมีควำมก้ำวหน้ำในทำงที่จะใช้เครื่องจักรกลไกส�ำหรับ 
มำช่วยท�ำกำรเกษตรท�ำกำรกสกิรรม แต่มำเดีย๋วนีรู้ส้กึจะเกดิควำมล�ำบำกเพรำะว่ำ  
เชือ้เพลงิแพง จึงท�ำให้ควำมก้ำวหน้ำ ในด้ำนเคร่ืองทุน่แรงจะเสยีไป ฉะนัน้ จงึต้อง 
พยำยำมหำทำงทีจ่ะใช้เครือ่งทุน่แรงแบบโบรำณกค็อืใช้สัตว์พำหนะสัตว์ทีจ่ะใช้งำน 
ส�ำหรบักำรเกษตร เช่นโคหรอืกระบอื กำรทีจ่ะมโีคหรอืกระบือนัน้ก็มีปัญหำมำก  

เพรำะว่ำชำวนำชำวไร่ไม่มีทุนพอที่จะไปซื้อ หรือแม้จะเลี้ยงก็อำจจะล�ำบำก จึงม ี
ควำมคิดขึ้นมำว่ำ ถ้ำท�ำเป็นหน่วยหนึ่งที่มีโคหรือกระบือไว้พร้อมที่จะให้ชำวนำชำวไร่ 

ได้ใช้ก็จะเป็นกำรดี จึงท�ำในรูปที่เรียกว่ำธนำคำร...”
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มุ่งผลสัมฤทธ์ิ :  เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชำและกำรพัฒนำอย่ำง 

          ยั่งยืน 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	งำนด้ำน

ต่ำง	 ๆ	 เพ่ือแก้ไขปัญหำให้รำษฎร	 โดยทรงทุ่มเทเสียสละควำมสุขส่วนพระองค์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ 

ประโยชน์สุขและควำมกินดีอยู่ดีของประชำชนที่ทรงถือเป็นก�ำไรของพระองค์	 แม้จะต้องใช้เงินลงทุน

หรือพระรำชทรัพย์มำกมำยก็ตำม	 โดยทรงยึดหลักควำมเรียบง่ำย	 และไม่ติดต�ำรำ	 ด้วยกำรคิดค้นและ

ดัดแปลงวิธีแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำงำนด้ำนต่ำง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็น

รูปแบบให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและน�ำไปปรับใช้ได้เอง	 โดยไม่ต้องพึ่งพิงหรือใช้จ่ำยให้สิ้นเปลือง	 

อันน�ำไปสู่กำรพึ่งตนเองและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	

๓.๕  ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	มพีระบรม

รำโชวำทอธบิำยควำมหมำยของพระรำชด�ำร	ิ“ชยัชนะแห่งกำรพฒันำ”	ในพธิพีระรำชทำนปรญิญำบตัรของ

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์	ณ	อำคำรจกัรพนัธ์เพญ็ศริิ	วนัศกุร์	ที	่๒๖	กรกฎำคม	๒๕๓๙	ควำมตอนหนึง่ว่ำ	

“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของกำรพัฒนำนั้น ก็คือ ควำมผำสุกสงบ  

ควำมเจริญมั่นคง ของประเทศชำติและประชำชน.  แต่กำรที่จะพัฒนำให้เป็นบรรลุผล 

เป็นประโยชน์ดังกล่ำวได้ จ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนำฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

ให้อยู่ดีกินดี เป็นเบื้องต้นก่อน เพรำะฐำนะควำมเป็นอยู่ของประชำชนนั้น คือรำกฐำน 

อย่ำงส�ำคัญของควำมสงบและควำมเจริญมั่นคง.  ถ้ำประชำชนทุกคนมีฐำนะควำมเป็นอยู ่
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ที่ดีแล้ว ควำมสงบ และควำมเจริญ ย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตำมมำอย่ำงแน่นอน.   

จึงอำจพูดได้ว่ำ กำรพัฒนำก็คือกำรท�ำสงครำมกับควำมยำกจนเพื่อควำมอยู่ดีกินดีของ 

ประชำชนโดยตรง.  เมื่อใดก็ตำม ที่ประชำชนมีควำมอยู่ดีกินดี และประเทศชำต ิ

มีควำมสงบ มีควำมเจริญ เมื่อนั้นกำรพัฒนำจึงจะถือได้ว่ำประสบควำมส�ำเร็จ  

เป็นชัยชนะของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง.  ...”

นอกจำกนี้	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ได้ให้สัมภำษณ์ในหนังสือ	 “กำรทรงงำนพัฒนำประเทศ	 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว”	ว่ำ	พระองค์รับสั่งว่ำ	กำรแก้ปัญหำของประชำชนและประเทศชำติ	
ไม่ใช่เรื่องง่ำยเป็นงำนยำก	กำรเข้ำไปด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ เหมือนกับกำรเข้ำท�ำสงครำม แต่เป็น 
กำรท�ำสงครำมที่ไม่ใช้อำวุธ เป็นกำรต่อสู้กับปัญหำเพื่อน�ำไปสู่ชัยชนะ โดยใช้กระบวนกำรพัฒนำ 
และในทัศนะของพระองค์	กำรพัฒนำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	และกำรเมือง	หรืออะไรก็ตำม	ต้องพัฒนำ	
“คน”	ด้วยกำรให้ควำมส�ำคัญในทุกมิติ	ซึ่งเป็นธรรมดำที่หนทำงไปสู่กำรพัฒนำนั้นย่อมจะมีปัญหำและ
อปุสรรคนำนัปกำร	โดยเฉพำะกำรท�ำงำนทีม่รีะเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรทีจ่�ำเป็นต้องมกีำรปฏบัิติ
งำนตำมขั้นตอน	ซึ่งในบำงครั้งอำจไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ในกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงทันท่วงที	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จึงทรงให้
ก่อตั้ง	“มูลนิธิชัยพัฒนำ”	 ขึ้นในรูปแบบขององค์กรเอกชน	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรช่วยเหลือประชำชน
สำมำรถกระท�ำได้ด้วยควำมรวดเร็วและคล่องตัว	 เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ และกำรกินดีอยู่ดี
ของประชำชน ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง	ๆ 	ที่เข้ำเฝ้ำ	ฯ	ถวำยชัยมงคล	ในโอกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	 ศำลำดุสิดำลัย	 สวนจิตรลดำ	พระรำชวังดุสิต	 วันอำทิตย์	 ที่	 ๔	 ธันวำคม	
๒๕๓๗		ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงำนของมูลนิธิชัยพัฒนำนั้นก็คือ ควำมสงบ

ไม่เป็นบอสเนีย เป็นไทยแลนด์ เป็นเมืองไทยที่จะมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ จนเป็นชัยชนะ 

ของกำรพัฒนำ ตำมที่ได้ตั้งชื่อ “มูลนิธิชัยพัฒนำ”.  ชัยของกำรพัฒนำนี้ มีจุดประสงค์คือ 

ควำมสงบ ควำมเจริญ ควำมอยู่ดีกินดี.  ...”

 และพระรำชด�ำรสัในโอกำสทีป่ระธำนศำลฎกีำ	น�ำคณะข้ำรำชกำรตุลำกำร	และคณะผู้พิพำกษำ	
สมทบศำลเยำวชนและครอบครัวท่ัวประเทศ	เข้ำเฝ้ำ	ฯ	ทูลเกล้ำ	ฯ	ถวำยเงิน	โดยเสด็จพระรำชกุศล
ตำมพระรำชอัธยำศัย	ณ	ศำลำดุสิดำลัย	วันพฤหัสบดี	ที่	๙	พฤศจิกำยน	๒๕๓๘	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...มูลนิธิชัยพัฒนำ มิได้มีหน้ำที่โดยตรงที่จะบรรเทำทุกข์แก่ประชำชนที ่

ประสบภัยธรรมชำติ มีหน้ำที่ในกำรสร้ำง หรือเรียกว่ำพัฒนำชีวิตของประชำชนให้มีกิน  

ให้สำมำรถที่จะด�ำเนินชีวิตที่สร้ำงสรรค์ โดยช่วยในกำรให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์หรือ 

จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัย ให้สำมำรถที่จะท�ำกำรท�ำมำหำกินโดยมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะ 

เกี่ยวข้องกับโครงกำรในด้ำนกำรเกษตรก็ได้ท�ำมำก และในด้ำนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

ก็ได้ท�ำเพื่อที่จะให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีที่สุด.  ดังที่ได้กล่ำวเมื่อตะกี้ เป้ำหมำย 

ก็คือควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติ ซึ่งถือว่ำเป็นชัยชนะ.  ...”
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ด้วยเหตุนี้	 พระองค์จึงทรงงำนหนักโดยมิได้

ว ่ำงเว ้นเสมอมำเพื่อต่อสู ้ กับควำมทุกข์ยำกของ

ประชำชน	ดังค�ำกล่ำวของพลเอก	เปรม		ติณสูลำนนท์	

อดตีประธำนองคมนตรแีละรฐับรุษุ	ในกำรปำฐกถำพิเศษ	

(ที่มำ	 กองสำรนิเทศ	 กรมกิจกำรพลเรือนทหำร	 

กองบญัชำกำรทหำรสูงสุด)	ควำมตอนหนึง่ว่ำ	พระองค์

มิเคยทรงดูดำยกับควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนของ

ประชำชน	 ไม่เคยทรงว่ำงเว้นที่จะคิดหำวิธีกำรอัน 

ทันสมัยมำพัฒนำกำรกินดีอยู ่ ดีของรำษฎรของ

พระองค์	 เพื่อให้รำษฎรได้รับประโยชน์สุข	 ทรงม ี

พระรำชด�ำรัสอยู่เสมอว่ำ	 ประชำชนไทยส่วนใหญ	่ 

ยังยำกจน	 พระองค์ต้องทรงต่อสู ้กับศัตรูคือควำม

ยำกจนของรำษฎร	โดยทรงหำวธิกีำรต่อสูก้บัควำมทกุข์ยำกอยูต่ลอดเวลำเพ่ือให้ประชำชนของพระองค์

ชนะควำมยำกจนให้ได้

กำรมุ่งสู่	“ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ”	 ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จึงเป็นกำรพัฒนำและยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู ่ของรำษฎร 

ให้มีควำมเจริญ	และอยู่ดีกินดี	โดย	“ต่อสู้กับควำมยำกจน”	ของมวลรำษฎรด้อยโอกำสในชนบทที่เป็น

ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศให้พ้นจำกควำมทุกข์ยำก	เมื่อประชำชนพ้นจำกควำมทุกข์ยำก	สำมำรถ

พึ่งตนเองได้	ก็จะมีอิสระและเสรีภำพ	อันจะน�ำไปสู่กำรเป็น	“ประชำธิปไตย”	อย่ำงแท้จริง	โดยมีแนว

พระรำชด�ำริที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้

แนวพระรำชด�ำริ

 (๑)  กำรต่อสูกั้บควำมยำกจน 

กำรทรงงำนแก้ไขปัญหำให้แก่พสกนิกรในทุก	ๆ 	เรื่องของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	นบัเป็นกำรต่อสู้กบัควำมยำกจน	เพือ่ยกระดบัคุณภำพชวิีต	

และให้รำษฎรสำมำรถมชีวีติอยูไ่ด้ตำมอตัภำพอย่ำงมคีวำมสขุและยัง่ยนื	โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ชมุชน	

ดูแลรักษำและส่งเสริมสุขภำพประชำชน	ส่งเสริมอำชีพและรำยได้	และควำมรู้	ดังแนวพระรำชด�ำริดังนี้	

	 	 กำรให้ควำมช่วยเหลอืและพัฒนำคนในชนบทเป็นหลกัใหญ่ ต้ังแต่กำรพระรำชทำนหรอื

สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็นต่อกำรผลิตและประกอบอำชีพของประชำชน	จนถึงกำรส่งเสริมควำมรู้

และอำชีพ	เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต	ตำมแนวพระรำชด�ำริกำรต่อสู้กับควำมยำกจน	

	 	 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยกำรพระรำชทำนสิ่งจ�ำเป็นหรือสร้ำงโครงสร้ำง 

พื้นฐำนหลักที่จ�ำเป็นต่อกำรผลิต อันเป็นรำกฐำนน�ำไปสู่กำรพึ่งตนเองได้ในระยะยำว	
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โครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีส�ำคัญ	 อำทิ	 แหล่งน�้ำ	

ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรที่ต้อง

พึ่งพำอำศัยน�้ำฝนได้มีโอกำสที่จะผลิตได้ตลอดปี	

กำรผลิตได้ตลอดปีเป็นเงื่อนไขข้อแรกที่จะช่วยให้

ชุมชนพึ่งตนเองในเรื่องอำหำรได้ในระดับหนึ่ง	 

และเมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้ว	 ก็อำจจะมีกำรสร้ำง

โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่น	 ๆ	 ที่จ�ำเป็นต่อกำรยกระดับ

รำยได้ของชุมชน	 เช่น	 เส้นทำงคมนำคม	 เพื่อ 

กำรขนส่งพืชผล	เป็นต้น	

	 	 กำรดูแลรักษำและส่งเสริมสุขภำพ 

ประชำชน 	 ในระยะแรก	 ๆ	 ของกำรเสด็จ

พระรำชด�ำเนินทรงเยี่ยมรำษฎรในส่วนภูมิภำค	

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิ ต์ิ	 พระบรมรำชินีนำถ	

พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 ได้พระรำชทำน 

ควำมช่วยเหลือ	 ด้ำนกำรแพทย์	 สำธำรณสุข	 และ

สังคมสงเครำะห์	 เพื่อช่วยรำษฎรที่ยำกไร้ในถิ่นทุรกันดำร	 ด้วยทรงตระหนักว่ำหำกพสกนิกรทั้งปวง 

มีสุขภำพแข็งแรงพร้อมด้วยสุขภำพจิตที่ดีแล้ว	ย่อมมีแรงก�ำลังในกำรประกอบอำชีพ	ยกระดับควำมเป็น

อยู่ของตนเอง	ส่งผลให้เป็นบุคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรร่วมเสริมสร้ำง	และพัฒนำประเทศให้มีควำม

เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นต่อไป	 รวมทั้งขจัดปัญหำสังคมด้ำนต่ำง	 ๆ	ดังพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำน

ปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยมหิดล	 ณ	 อำคำรใหม่	 สวนอัมพร	 วันจันทร์	 ที่	 ๒๒	 ตุลำคม	 ๒๕๒๒	 

ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...กำรรักษำควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำยเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคม 

ที่มั่นคง เพรำะร่ำงกำยที่แข็งแรงนั้น โดยปรกติ จะอ�ำนวยผลให้สุขภำพจิตใจสมบูรณ ์

ด้วย และเมื่อมีสุขภำพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่ำงกำยและจิตใจแล้ว ย่อมมีก�ำลังท�ำ 

ประโยชน์ สร้ำงสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้ำนเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภำระแก ่

สังคมด้วย คือเป็นแต่ผู้สร้ำง มิใช่ผู้ถ่วงควำมเจริญ...”

	 	 กำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้ เพื่อยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตด้วยโครงกำรต่ำง	 ๆ	

ให้รำษฎรสำมำรถเลี้ยงปำกเลี้ยงท้อง	 และสำมำรถยืนหยัดพึ่งตัวเองได้	 เช่น	 กำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำ 

กำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในภูมิภำคต่ำง ๆ	 เพื่อเป็นศูนย์รวมกำรศึกษำค้นคว้ำ	 ทดลอง	

วจิยั	และแสวงหำแนวทำงและวธิพีฒันำทีเ่หมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม	และกำรประกอบอำชพี

ของรำษฎรที่อำศัยในแถบนั้น	 และกำรจัดตั้งบริษัท สุวรรณชำด จ�ำกัด ในพระบรมรำชูปถัมภ ์ 

เพื่อจ�ำหน่ำยสินค้ำที่ผลิตจำกโครงกำรที่ทรงส่งเสริมไว้	เป็นต้น	
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และต่อเนื่อง	เป็นขบวนกำรเดียวกัน	เป็นเทคโนโลยีกำรผลิตที่ชำวบ้ำนรับได้	และสำมำรถน�ำไปปฏิบัติ
อย่ำงได้ผลจริง

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ทรงน�ำ
ควำมรู้ทำงสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในทุกสำขำวิชำมำใช้ในกำรพัฒนำทุกแขนง	 ไม่ทรงปิดกั้น
เทคโนโลยีใหม่	จำกต่ำงประเทศ	ทรงเน้นว่ำจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์	ในด้ำนประหยัด	โดย
น�ำมำปรับปรุงใช้ให้เหมำะกับสภำพและฐำนะของประชำชนและของประเทศ	ดังพระบรมรำโชวำทใน
พธิพีระรำชทำนปรญิญำบัตรแก่ผูส้�ำเร็จกำรศกึษำจำกสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ	ประจ�ำปีกำรศกึษำ	
๒๕๒๐	วันจันทร์	ที่	๓๐	ตุลำคม	๒๕๒๑	ควำม	ตอนหนึ่งว่ำ

“…กำรใช้เทคโนโลยีนั้นย่อมกระท�ำได้หลำยแง่หลำยมุม แง่หนึ่งที่ควรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ 
ก็คือใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนประหยัด เพรำะกำรประหยัดเป็นสิ่งพึงประสงค์อย่ำงยิ่ง 

ในที่ทุกแห่งและในกำลทุกเมื่อ เท่ำที่ปรำกฏแล้ว 
เทคโนโลยีช่วยให้ประหยัดได้อย่ำงดีเลิศ ในกำรสร้ำงเครื่องมืออิเลคโตรนิคส์ 

แต่ก่อนเครื่องมืออิเลคโตรนิคส์ท�ำได้ยำกยิ่งและมีรำคำสูงมำก คนส่วนน้อยเท่ำนั้น
ที่ได้รับประโยชน์จำกเครื่องมือดังกล่ำว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้สร้ำงและผลิตได้

โดยง่ำยและสะดวกด้วยรำคำต�่ำ อย่ำงเครื่องรับวิทยุทรำนซิสเตอร์ เวลำนี้ใช้กันได้อย่ำง
แพร่หลำย ท�ำให้คนทั่วไปได้รับประโยชน์ในด้ำนข่ำวสำรและกำรบันเทิงโดยทั่วถึง 
ในด้ำนอื่น ๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสำหกรรม แม้จะเป็นเพียงงำนระดับชำวบ้ำน 

เทคโนโลยีก็อำจช่วยได้เป็นอย่ำงดี ยกตัวอย่ำงเช่นกำรท�ำยำงพำรำ ถ้ำท�ำตำมแบบ
พื้นบ้ำน ซึ่งท�ำกันตำมมีตำมเกิด ขำดควำมระมัดระวังในควำมสะอำดเรียบร้อย ก็มัก

ได้ยำงแผ่นที่มีคุณภำพต�่ำ ท�ำให้ขำยไม่ได้เต็มรำคำ แต่ถ้ำน�ำเทคโนโลยีอย่ำงง่ำย ๆ มำใช้ 
ให้มีกำรใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องและแน่นอนสม�่ำเสมอ ก็จะได้ยำงแผ่นที่มีคุณภำพได้

มำตรฐำน ขำยได้เต็มรำคำ…”

	 	 กำรส่งเสริมหรือสร้ำงเสริม 
สิ่งที่ชำวชนบทขำดแคลนที่ส�ำคัญ 
คือ “ควำมรู้” ทรงเห็นว่ำชำวชนบท 
ควรมีควำมรู ้ เรื่ องกำรท�ำมำหำกิน	 
กำรท�ำกำรเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมำะสม	 จึงทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษำ 
กำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรขึิน้
ในทุกภูมิภำค	 เพื่อให้ชำวชนบทได้มี
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

	 	 ก ำ ร น� ำ ค ว ำ ม รู ้ ด ้ ำ น
เทคโนโลยีกำรเกษตรที่ เหมำะสม 
เข้ำไปถึงมือชำวบ้ำนอย่ำงเป็นระบบ
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(๒)  ประชำธิปไตย 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรง

เห็นว่ำ	 กำรจะสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตยให้กับ

ประชำชนและประเทศได้นัน้	จ�ำเป็นจะต้องต่อสูกั้บ

ควำมยำกจน	 เพรำะหำกประชำชนยังต้องต่อสู้เพื่อ

ควำมอยู่รอดของชีวิต	 จะท�ำให้ขำดอิสรภำพและ

เสรภีำพทีจ่ะแสดงควำมคดิเหน็หรอืเข้ำมำมส่ีวนร่วม

ในกำรพัฒนำประเทศ	 รวมทั้งระบบกำรบริหำร

ประเทศจะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและยตุธิรรม	

จงึจะช่วยให้เป็นประชำธปิไตยได้อย่ำงแท้จริง	ดังแนวพระรำชด�ำริ	ดังนี้

	  ประชำธปิไตยในฐำนะพระมหำกษตัริย์ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมิูพล

อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงมีแนวพระรำชด�ำริของค�ำว่ำ	“หน้ำที่ของพระมหำกษัตริย์ภำยใต้

ระบอบ	ประชำธปิไตย”	คอื	ท�ำอะไรกต็ำมทีเ่ป็นประโยชน์	ดังควำมตอนหนึง่ท่ีพระองค์ได้มพีระรำชด�ำรัส	 

ตอบค�ำถำมบรรษัทกำรกระจำยเสียงแห่งอังกฤษ	 หรือ	 British	 Broadcasting	 Corporation	 (BBC)	 

ซึ่งขอพระรำชทำนสัมภำษณ์เมื่อปี	๒๕๒๒	เกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ว่ำ

“...กำรที่จะอธิบำยว่ำ “พระมหำกษัตริย์” คืออะไรนั้น ดูเป็นปัญหำที่ค่อนข้ำงยำกพอสมควร 

โดยเฉพำะในกรณีของข้ำพเจ้ำ ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไปว่ำเป็นพระมหำกษัตริย์ 

แต่โดยหน้ำที่ที่แท้จริงแล้ว ดูจะห่ำงไกลจำกหน้ำที่พระมหำกษัตริย์ที่เคยรู้จัก 

หรือเข้ำใจกันมำแต่ก่อน หน้ำที่ของข้ำพเจ้ำในปัจจุบันก็คือ อะไรก็ตำมที่เป็นประโยชน์ 

ถ้ำจะถำมว่ำ ข้ำพเจ้ำมีแผนกำรอะไรบ้ำงในอนำคต ค�ำตอบก็คือไม่มี 

เรำไม่ทรำบว่ำอะไรจะเกิดขึ้นภำยภำคหน้ำ แต่ว่ำอะไรจะเกิดขึ้นก็ตำม 

เรำก็จะเลือกท�ำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ นั่นเป็นแผนกำรที่เพียงพอแล้วส�ำหรับเรำ…”

	 	 ประชำธิปไตยที่แท้จริง คือกำรที่ประชำชนมีควำมคิดท่ีจะให้ประเทศอยู่ได้อย่ำงม่ันคง 
โดยไม่เบียดเบียนกัน	 ดังพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 
ในโอกำสเสด็จ	ฯ	ไปทรงดนตรี	ณ	หอประชุมมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	วันเสำร์	ที่	๑	มีนำคม	๒๕๑๒	
ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ประชำธิปไตยนั้นที่แท้ก็คือ ประเทศที่มีประชำชนที่มีควำมคิด

ที่มีควำมพิจำรณำที่รอบคอบเพื่อให้บ้ำนเมืองมั่นคง ให้บ้ำนเมืองอยู่ได้โดย 

ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน...”
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	 	 ประชำธิปไตยในกำรปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ  มีอยู่ในทุกขั้นตอนกระบวนกำร	 ดังที่	

ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 กล่ำวถึงพระปรีชำสำมำรถและพระปรีชำญำณด้ำนกำรพัฒนำประชำธิปไตย	 

ของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ผ่ำนโครงกำร

ในพระรำชด�ำร	ิของพระองค์ว่ำ	เป็นสิง่ท่ีหลำยคนอำจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ำมไป	ในพระรำชกรณยีกจิ

ต่ำง	ๆ 	ทีม่คีนส่วนใหญ่เหน็ว่ำท�ำไปตำมพระรำชประสงค์หรือควำมปรำรถนำของพระองค์	ซ่ึงโดยแท้จริง

แล้วไม่ใช่	 เห็นได้จำกกำรตั้งชื่อโครงกำร	โดยโครงกำรในระยะแรก	ๆ	ที่เกิดขึ้น	เช่น	โครงกำรหุบกะพง

จะอยู่ภำยใต้ชื่อ	 “โครงกำรตำมพระรำชประสงค์”	 ต่อมำปี	 ๒๕๒๔	 เมื่อมีกำรจัดตั้งส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 (ส�ำนักงำน	กปร.)	ทรงเปลี่ยนใช้

ชื่อว่ำ	“โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ” หมำยควำมว่ำรับสั่งอะไรไปแล้ว	 เป็นหน้ำที่ของฝ่ำยที่

เกี่ยวข้องจะไปสังเครำะห์และด�ำเนินกำร

	 	 ประชำธิปไตยในกำรปกครอง ทรงยึดหลักควำมถูกต้องและยุติธรรม	 โดยทรงปฏิบัติ 

และด�ำรงพระองค์ในทศพิธรำชธรรมอย่ำงเคร่งครัด	 ซ่ึงตรงกับ	 “ธรรมำภิบำล”	 หรือ	 “Good 

Governance”	ตำมหลักสำกลในปัจจุบัน	โดย	ดร.สุเมธ	ได้กล่ำวถึงเรื่องประชำธิปไตยในกำรปกครอง 

ของพระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ว่ำ	“ตลอดเวลา

ทีผ่มได้รับใช้ใต้เบือ้งพระยคุลบาท พระองค์ทรงยดึหลกัต้องถกูต้องทกุอย่างแม้กระทัง่ชาวบ้านและเอกชน

ถวายเงินโดยเสด็จตามพระราชกุศล ซึ่งบางครั้งเราเห็นว่ามีเงินนี้อยู่ น่าจะน�าไปท�าโครงการ พระองค์จะ

ไม่ทรงอนุญาต ทรงตรัสว่าคนเขาให้ท�าบุญอย่างเดียว พระองค์จะทรงเคร่งครัดมาก

ส�าหรับปัญหาเรื่องการเมืองการปกครอง พระองค์จะทรงรักษาความเป็นกลาง หากตราบใด 

ทุกอย่างยังด�าเนินการไปได้โดยกลไกที่มีอยู ่ จะไม่ทรงเข้าไปยุ ่งเกี่ยว แม้แต่โครงการของมูลนิธิ 

ชัยพัฒนา พระองค์ทรงเตือนให้ระวังอยู ่เสมอ ไม่ให้ไปซ�้าซ้อนกับงานของรัฐบาล ในส่วนไหนที่ 

รัฐบาลเข้าไปดูแลแล้ว มูลนิธิก็จะไม่เข้าไปอีก และเมื่อคร้ังท่ีผมเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ และเป็น

เลขาธิการส�านักงาน กปร. ด้วย พระองค์จะทรงให้ตรวจสอบอยู่ตลอดว่าโครงการนี้รัฐบาล 

ท�าหรือยัง เพื่อไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อนโดยเด็ดขาด ยึดหลักว่า ไม่ซ�้าซ้อน ไม่แย่ง ไม่แข่ง แต่จะเป็น 

ทีมเสริม สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราในยามเกิดวิกฤตก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือบางอย่างที่ท�าให้

ประเทศเดินหน้าไปได้...”

ตัวอย่ำงพระรำชกรณยีกิจ

กำรต่อสู้กับควำมยำกจนตำมแนวพระรำชด�ำริและพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ดังกล่ำว	 ได้ก่อให้เกิดโครงกำร 

อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรด้ิำนต่ำง	ๆ 	มำกมำย	เพือ่ให้ประชำชนของพระองค์หลดุพ้นจำกควำมยำกจน

และควำมควำมทุกข์ยำก	 และพึ่งตนเองได้	 อันจะน�ำไปสู ่กำรมีอิสระและเสรีภำพที่จะน�ำพำ	

“ประชำธิปไตย”	มำสู่ประชำชนและประเทศชำติอย่ำงแท้จริง	
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พระรำชกรณียกิจและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่มุ ่งต่อสู ้ให้ประชำชนของ 

พระองค์หลุดพ้นจำกควำมทุกข์ยำกดังกล่ำว	 มีต้ังแต่กำรแก้ปัญหำเกษตรกรไม่มีที่ดินท�ำกินของ 

ตนเอง	 กำรส่งเสริมสุขภำพ	 กำรป้องกันโรคและรักษำพยำบำล	 กำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้ รวมทั้ง 

กำรน�ำควำมรู้และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำหรือเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร	อำทิ	

  กำรใช้พระรำชอ�ำนำจในกำรปกครองภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 

ทรงลงพระปรมำภิไธยพระรำชทำนรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 ซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดจ�ำกัด 

พระรำชอ�ำนำจของพระองค์เอง	 โดยทรงอยูภ่ำยใต้รฐัธรรมนญู	และพระรำชทำนอ�ำนำจสงูสดุไปสูป่วงชน

ชำวไทย	ในฐำนะองค์พระประมขุอนัเป็นทีเ่คำรพสงูสดุ	ทรงอยูเ่หนอืกำรเมืองและกำรล่วงละเมิดทัง้ปวง

พระองค์ทรงใช้อ�ำนำจอธิปไตยทำงรัฐสภำ	 คณะรัฐมนตรี	 และศำล	 ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 ในกำรใช้อ�ำนำจนิติบัญญัติโดยตรำกฎหมำยต่ำง	 ๆ	 นั้น	 เมื่อทรง 

ลงพระปรมำภิไธย	 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว	 จึงให้ใช้บังคับเป็นกฎหมำยได้	 นอกจำกนั้น	 

ยังทรงไว้ซึ่งพระรำชอ�ำนำจในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำต่ำง	ๆ	โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย

นอกจำกนี้	 พระองค์ทรงใช้พระรำชอ�ำนำจตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ 

พระมหำกษัตริย์ท่ัวโลก	 ดังค�ำกล่ำวของ	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	 ในกำร 

บรรยำยเรื่อง	 “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับควำมเป็นประชำธิปไตยที่ยั่งยืน”	 กำรอบรม 

หลักสูตรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๔	ณ	สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	เมื่อวันที่	๕	เมษำยน	๒๕๕๖	ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...ความจริงพระมหากษัตริย ์ท่ัวโลกมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู ่ ๓ ประการด้วยกัน  

ประกำรแรก คือ The Right to Advice หน้ำที่และสิทธิในกำรให้ค�ำแนะน�ำ ซึ่งหากรัฐบาลเห็นด้วย

ก็น�าไปปฏิบัติ และหากไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องน�าไปปฏิบัติ ซึ่งไม่ถือว่ามีความผิด ดังตัวอย่างที่พระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระราชทานแนวพระราชด�าริ

และค�าแนะน�า เรื่อง “การบริหารจัดการน�้า” ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ โดยทรงให้รายละเอียดการบริหารจัดการ  

เช่น พื้นที่ตรงไหนควรท�า Flood way เป็นต้น แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักถึงความส�าคัญของแนวพระราชด�าริ

ดงักล่าว จนเกดิเหตกุารณ์มหาอุทกภยัในปี ๒๕๕๔ จึงต่างระลกึได้ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน�ามาเป็นเวลาล่วงหน้าถึง ๑๖ ปีแล้ว 

ประกำรที่สอง คือ The Right to be consulted หน้ำที่และสิทธิในกำรทรงเป็นที่ปรึกษำ 

โดยใครมาขอพระราชทานค�าปรึกษา พระองค์ก็จะพระราชทานให้ทุกคร้ัง ดังท่ีนายกรัฐมนตรี  

ขอเข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานเรื่องน�้า และขอพระราชทานค�าปรึกษา ก็พระราชทานค�าปรึกษาให้ หรือ 

แม้แต่ลุงมี ลุงมาที่อยู่หัวไร่ปลายนาเขียนจดหมายมา พระองค์ยังทรงตอบ โดยพระองค์ทรงยึดถือว่า  
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ใครเขาถามหรือมาปรึกษาอะไร ต้องตอบ โดยเฉพาะฎีกาที่ชาวบ้านร้องเรียนมา หรือขอค�าแนะน�าเรื่อง

น�้า ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรือตัวเองต้องทนทุกข์อะไร ต้องตอบพร้อมทั้งหาทางแก้ไขให้เขาด้วย 

ประกำรสุดท้ำย คือ The Right to Warn หน้ำที่และสิทธิในกำรตักเตือน เมื่อมีพระบรมราช

วินิจฉัยว่าจะมีภัยอันตรายมาสู่ประเทศ พระองค์จะทรงเตือน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ “เหตุกำรณ์  

๑๔ ตุลำฯ” และ “พฤษภำทมิฬ”... ขอให้สังเกตว่าทั้ง ๒ เหตุการณ์ที่พระองค์มีพระราชด�ารัสนั้น  

ไม่เคยทรงระบุเลยว่าใครผิดใครถูก พระองค์รบัสัง่กบัผมว่า ไม่ทรงมอี�านาจทีจ่ะไปชีว่้าใครผิดใครถกู  

มีขบวนการทางกฎหมายอยู่แล้ว เพียงแต่พระองค์ทรงเรียกสติของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกลับคืนมา พระองค์ 

ไม่ทรงเข้าไปยุง่เกีย่ว ทรงระวงัพระองค์มาก...”

		กำรสร้ำงควำมมั่นคงเพื่อควำมเป็นประชำธิปไตยของประเทศ

เมื่อศึกษำถึงพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ที่ทรงปฏิบัติมำเป็นระยะเวลำยำวนำนแล้ว	จะพบว่ำสิ่งที่พระองค์ทรงค�ำนึงถึง

ตลอดเวลำ	 คือควำมสงบสุขและควำมมั่นคงของประเทศและสังคมไทย	 ดังที่	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	

เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ	กล่ำวไว้ในกำรบรรยำยเรื่องเดียวกันข้ำงต้น	ควำมตอนหนึ่งว่ำ	

“...บทบาทของพระองค์ในการสร้างความมั่นคงของประเทศ จะไม่ทรงลงไปรบ แต่พระองค ์

ทรงไปชี้แนะ จึงเป็นที่มาของแนวพระราชด�าริการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. (ส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ผู้ก่อการร้ายที่มามอบตัวได้มีที่ท�ากินในพื้นที ่

ป่าเส่ือมโทรม โดยทรงเห็นว่ารัฐน่าจะด�าเนินการตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้

กรรมสิทธิ์แก่ราษฎรได้ท�ากินอย่างถูกกฎหมาย แต่มิได้เป็นการออกโฉนดที่จะสามารถน�าไปซื้อขายได้ 
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เพียงแต่ให้ออกใบสัญญารับรองสิทธิท�ากิน (สทก.) แบบมรดกตกทอดแก่ทายาทให้สามารถท�ากิน 

ได้ตลอดไป และด้วยวธิกีารนีไ้ด้ช่วยให้ราษฎรมกีรรมสิทธิท์ีดิ่นเป็นของตนเองและครอบครัว โดยไม่อาจ 

น�าที่ดินนั้นไปขาย และไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอื่น ๆ...” 

นอกจำกนี้	นำยอำนันท์		ปันยำรชุน	อดีตนำยกรัฐมนตรี	ได้กล่ำวไว้ในหนังสือ	พระมหำกษัตริย์

นักวิทยำศำสตร์	 ควำมตอนหนึ่งว่ำ	 “...เมื่อติดตามถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ปฏิบัติตลอดระยะ 

เวลาที่ยาวนาน พบว่าสิ่งท่ีพระองค์ทรงค�านึงถึงตลอดเวลา ๓ ประการ คือ ประกำรแรก ควำมสงบ 

ของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจในเร่ืองโครงการหลวง โครงการในพระราชด�าริ ซ่ึงเมื่อ 

มองผวิเผนิแล้วจะเหน็ว่าเป็นการให้ความช่วยเหลอืต่อเกษตรกร แต่แท้ท่ีจรงิแล้วเป็นโครงการเสริมสร้าง

ความมั่นคง เสถียรภาพของประเทศให้อยู่ดีกินดี 

ประกำรที่สอง ทรงเน้นเตือนสติคนไทยให้รู ้รักสำมัคคี บ้านเมืองไทยไม่มีปัญหาในเรื่อง 

การแบ่งแยกเช้ือชาติ ดินแดน ศาสนา พระองค์จึงปลูกฝังให้คนไทยรู้จักปฏิบัติตนในหน้าที่ให้ถูกต้อง  

ใครมีปัญหาก็ให้แก้ไขกันไป ใครมีหน้าที่อะไรก็ปฏิบัติกันไป ส่วนประกำรสุดท้ำย พระองค์ทรงให้ 

ควำมช่วยเหลือต่อผู ้ด้อยโอกำส โดยเฉพาะกลุ ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ได้ม ี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้...”

  โครงกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค 

  และกำรรักษำพยำบำล 

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	ทรงปฏบิตัิ

พระรำชกรณยีกิจมำกมำย	เพือ่ให้ประชำชนมสีขุภำพร่ำงกำยท่ีสมบรูณ์แขง็แรง อำท	ิกำรส่งเสรมิสขุภำพ  

ทรงส่งเสริมกำรเลี้ยงปลำเพื่อเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนให้กับรำษฎร	 รวมทั้งทรงทดลองเล้ียงโคนม 
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ในบริเวณสวนจิตรลดำ	 ซึ่งต่อมำทรงส่งเสริมให้มีกำรเล้ียงโคนมอย่ำงกว้ำงขวำง	 ด้วยทรงตระหนักถึง

คุณค่ำของนมและทรงปรำรถนำให้คนไทยได้บริโภคนมอย่ำงเพียงพอ	

ด้ำนกำรป้องกนัโรค	เช่น	เมือ่ปี	๒๕๐๑	เกิดอหวิำตกโรคระบำดในกรงุเทพฯ	และอกี	๓๕	จงัหวดั	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้พระรำชทำน 

พระรำชทรัพย์ให้จัดตั้ง	“ทุนปรำบอหิวำตกโรค” ขึ้น	และพระรำชทำนเครื่องฉีดยำป้องกันแบบใหม่ที่

ทันสมัยและฉีดได้รวดเรว็	พร้อมอปุกรณ์ผลิตวคัซนีแก่สภำกำชำดไทย	และทรงให้จดัต้ัง “หน่วยยวุพุทธ

สงเครำะห์” ขึน้	เพื่อจัดอบรมเยำวชนให้มีควำมรู้และเข้ำใจพิษภัยของยำเสพติด	เป็นต้น

ส�ำหรับกำรรักษำพยำบำล ทุกครั้งที่ เสด็จฯ	 ทรงเยี่ยมรำษฎรในท้องถิ่นทุรกันดำร	 

จะพระรำชทำนแพทย์หลวงให้รักษำรำษฎรที่เจ็บป่วย	 โดยทรงให้จัดต้ัง	 “หน่วยแพทย์เคล่ือนที่

พระรำชทำน”	 ซึ่งมีกำรจัดบริกำรอย่ำงเป็นระบบเสมือนเป็นโรงพยำบำลเคลื่อนที่	 โดยไม่คิดค่ำรักษำ

พยำบำล	 และหำกมีผู้ใดเจ็บป่วยอำกำรร้ำยแรง	 จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมรำชำนุเครำะห	์ 

และ	 “โครงกำรแพทย์หลวงเรือเวชพำหน์”	 เป็นอีกโครงกำรหนึ่งที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	

พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ให้สภำกำชำดไทยจัดหำเรือใช้เป็นพำหนะน�ำหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีไปรักษำ

รำษฎรที่มีบ้ำนเรือนอยู่ตำมล�ำน�้ำ	และเดินทำงไปรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลในเมืองล�ำบำก	เป็นต้น

นอกจำกน้ี	 เพื่อให้รำษฎรได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์เป็นกำรถำวร	 พระบำทสมเด็จพระบรม 

ชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จึงพระรำชทำนพระรำชด�ำริ	 “โครงกำร 

หมอหมู่บ้ำน”	 โดยคัดเลือกคนหนุ่มสำวในหมู่บ้ำนมำรับกำรอบรมให้มีควำมรู้	สำมำรถให้ยำและรักษำ

พยำบำลเบื้องต้นเม่ือคนในหมู่บ้ำนเจ็บป่วย	 และติดต่อส่งตัวผู้ป่วยไปรักษำ	ณ	 โรงพยำบำลเมื่อจ�ำเป็น	

รวมทั้งให้ควำมรู้ด้ำนบ�ำรุงรักษำสุขภำพอนำมัยแก่คนในหมู่บ้ำน	 และทรงจัดตั้ง “คลินิกศูนย์แพทย์

พัฒนำ”	ให้บรกิำรตรวจรกัษำโรคแก่ประชำชนโดยไม่มุ่งผลก�ำไร	มแีพทย์ผูช้�ำนำญจำกโรงพยำบำลต่ำง	ๆ	

หมุนเวียนมำปฏิบัติงำน	 ในระยะแรกพระองค์พระรำชทำนพระรำชทรัพย์จ�ำนวนหนึ่งจัดตั้งบริษัทขึ้น

บริหำรงำน	ต่อมำได้โอนเป็นโรงพยำบำลของทำงรำชกำร

  โครงกำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงเน้น

เรือ่งกำรค้นคว้ำ	ทดลอง	และวจิยั	เพือ่น�ำควำมรูท้ีไ่ด้เผยแพร่แนะน�ำให้เกษตรกรน�ำไปปฏบิติัได้ด้วยรำคำ

ถูกและใช้เทคโนโลยีที่ง่ำย	 ๆ	 ไม่ซับซ้อน	 โดยเกษตรกรสำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง	 อำทิ	 พระองค ์

มีพระรำชด�ำรเิสรมิสร้ำงสิง่ท่ีชำวบ้ำนชนบทขำดแคลนและต้องกำรในด้ำนเกษตรกรรม	กำรใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่เหมำะสม	 รวมทั้งศึกษำค้นคว้ำและวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ชนิดต่ำง	 ๆ	 ตลอดจนกำรศึกษำ 

เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช	กำรศึกษำสภำพของดินและพัฒนำให้สำมำรถท�ำกำรเกษตรได้	ดังนี้

ด้ำนพลังงำนทดแทน พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพิตร	 ทรงห่วงใยเรื่องน�้ำมันในโลกซึ่งนับวันจะค่อย	 ๆ	 หมดไป	 จึงสนพระรำชหฤทัยเกี่ยวกับ
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พลังงำนทดแทนก่อนที่จะเกิดภำวะน�้ำมันขำดแคลน	ด้วยทรงเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของแหล่งพลังงำน

ทดแทนทีจ่ะน�ำมำใช้ภำยในประเทศ	 และช่วยเหลือให้เกษตรกรลดต้นทุนกำรผลิต	 รวมทั้งสำมำรถผลิต

พลังงำนขึ้นมำใช้ได้เอง	

พระองค์จึงทรงริเร่ิมกำรศึกษำวิจัยเรื่องพลังงำนทดแทนรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ผ่ำนโครงกำรส่วน
พระองค์สวนจิตรลดำอย่ำงเป็นรูปธรรมมำอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ	 ๓๐	 ปี	 โดยมีพระรำชด�ำริให้น�ำพืชผล
กำรเกษตรมำผลิตเป็นพลังงำนทดแทน	เพื่อให้คนไทยพึ่งตัวเองได้ในด้ำนพลังงำน	รวมทั้งรองรับปัญหำ
รำคำพืชผลเกษตรตกต�่ำ	 ตลอดจนเป็นกำรน�ำเศษวัสดุเหลือใช้มำท�ำประโยชน์ให้คุ้มค่ำที่สุด	 และ 
สร้ำงระบบนิเวศให้เกิดควำมสมดุล	อำทิ	ผลิตแก๊สชีวภำพจำกมูลโค	ทั้งท�ำเป็นปุ๋ยส�ำหรับปรับปรุงสภำพ
ดิน	 และท�ำเป็นเชื้อเพลิง	 โดยได้ทดลองน�ำวัสดุต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 แกลบบด	 ผักตบชวำ	 และขี้เลื่อยจำกถุง 
เพำะเห็ดมำอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่งที่ให้ควำมร้อนได้ดี	 ซ่ึงปัจจุบันมีจ�ำหน่ำยแก่บุคคลทั่วไป	 รวมทั้งผลิต 

แก๊สชีวภำพจำกมูลโคนม	ได้ก๊ำซมีเทนกว่ำ	๕๐	เปอร์เซ็นต์	และก๊ำซอื่น	ๆ	ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้	
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กำรวิจัยและพัฒนำโรงงำนแปรรูปปำล์มน�้ำมัน หรือไบโอดีเซล	 พระองค์ทรงค้นพบว่ำ	 

ปำล์มน�้ำมันเป็นพืชที่ให้ปริมำณน�้ำมันสูงกว่ำพืชน�้ำมันชนิดใด	ๆ	ในโลก	จึงมีพระรำชด�ำริให้ท�ำกำรวิจัย

และพัฒนำโรงงำนแปรรูปปำล์มน�้ำมัน	โดยทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ให้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำโรงงำนสกัดน�้ำมันปำล์มขนำดเล็กให้กลุ่มเกษตรกรสวนปำล์มรำยย่อย	 และ 

จัดสร้ำงโรงงำนทดลองขึ้นที่สหกรณ์นิคมอ่ำวลึก	จังหวัดกระบี่	ได้พัฒนำปรับปรุงเครื่องจักรหลำยครั้ง	

จนกระทัง่ปี	๒๕๓๑	ได้รบัสัง่ให้สร้ำงโรงงำนแปรรปูน�ำ้มนัปำล์มขนำดเลก็ครบวงจรทีศ่นูย์ศกึษำ

กำรพฒันำพกุิลทองอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิจงัหวดันรำธวิำส	และในปี	๒๕๔๓	โครงกำรส่วนพระองค์

สวนจติรลดำ	และกองงำนส่วนพระองค์	วงัไกลกงัวล	อ�ำเภอหวัหิน	จังหวดัประจวบครีีขนัธ์	เร่ิมกำรทดลอง

ใช้น�ำ้มันปำล์มเป็นเช้ือเพลิงส�ำหรับเครือ่งยนต์ดเีซล	และจำกกำรทดสอบพบว่ำ	น�ำ้มนัปำล์มกลัน่บรสิทุธ์ิ	

๑๐๐	 เปอร์เซ็นต์	 สำมำรถใช้เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล	 โดยไม่ต้องผสมกับน�้ำมัน 

เชื้อเพลิงอื่น	ๆ	หรืออำจใช้ผสมกับน�้ำมันดีเซลได้ตั้งแต่	๐.๐๑	เปอร์เซ็นต์ไปจนถึง	๙๙.๙๙	เปอร์เซ็นต์

จำกกำรจดุประกำยควำมคดิกำรพัฒนำพลงังำนทดแทนดงักล่ำว	ประกอบกบัเมือ่ครัง้ทีพ่ระบำท

สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรง

ประกอบพธิวีำงศลิำฤกษ์เขือ่นคลองท่ำด่ำน	จงัหวดันครนำยก	ในวนัที	่๒	มถุินำยน	๒๕๔๔	รถยนต์พระทีน่ัง่ 

ติดสติ๊กเกอร์ท้ำยรถว่ำ	 “รถคันนี้ใช้น�้ำมันปำล์ม ๑๐๐ %”	 ท�ำให้มีกำรเคล่ือนไหวและต่ืนตัว 

ในกำรศึกษำค้นคว้ำทดลอง	 และท�ำวิจัยเกี่ยวกับกำรน�ำน�้ำมันพืชมำใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอย่ำงกว้ำงขวำง	

ส่วนใหญ่เป็นกำรน�ำน�้ำมันพืชและน�้ำมันมะพร้ำวมำใช้ในเครื่องยนต์	 และเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จำก 

น�้ำมันพืชนี้รวม	ๆ	ว่ำ	“ไบโอดีเซล”

ต่อมำ	 สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ	 เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร	 
มหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี	 สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน	 รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ	 สยำมบรมรำชกุมำรี		 
ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ส�ำนักงำนมูลนิธิชัยพัฒนำประสำนกับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร	์ 
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จัดท�ำโครงกำรเกีย่วกบัปำล์มน�ำ้มนัและพชืพลงังำนทดแทน	ประกอบด้วย	โครงกำรจดัสร้ำงโรงงำนสกัด
น�ำ้มันพชืและผลติไบโอดเีซล	โครงกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลยด้ีำนไบโอดเีซลเพือ่กำรแข่งขนั	โครงกำร
วิจัยกำรทดสอบใช้น�้ำมันปำล์มดิบและไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล	 และโครงกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จำกอุตสำหกรรมปำล์มน�้ำมัน	ส�ำหรับใช้ในกำรศึกษำทดลองกำรผลิตน�้ำมันที่จะใช้
เป็นพลังงำนทดแทนจำกพืช	และผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลแบบครบวงจรจำกน�้ำมันพืชที่ใช้แล้ว	และน�้ำมัน
พืชพลังงำนชนิดต่ำง	ๆ	เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้แก่ชุมชนในโอกำสต่อไป	

นอกจำกนี้	 จำกบันทึกข้อมูลของส�ำนักรำชเลขำธิกำรในกำรเข้ำเฝ้ำฯ	 ของ	 ดร.สุเมธ		 
ตนัตเิวชกลุ	ประธำนกรรมกำรกติตมิศกัดิส์ถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน�ำ้และกำรเกษตร	และ	ดร.รอยล		
จิตรดอน	กรรมกำรและเลขำนุกำรสถำบันฯ	เมื่อวันที่	๙	กุมภำพันธ์	๒๕๔๙	พระองค์ได้รับสั่งเรื่องน�้ำมัน
ปำล์ม	 หรือกำรท�ำไบโอดีเซลว่ำ	 จะต้องคิดให้รอบด้ำน	 ไม่เช่นนั้นจะเป็นกำรน�ำน�้ำมันดีเซลมำท�ำ 
ไบโอดีเซล	 เนื่องจำกต้องน�ำดีเซลมำใช้เติมรถเพื่อขนไบโอดีเซล	 กำรน�ำไบโอดีเซลให้มำใช้ประโยชน์ 
ได้จริงควรท�ำเพื่อรองรับกำรใช้งำนในพื้นที่	 เพื่อไม่ต้องขนส่ง	 ตลอดจนสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ	 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ	เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสรินิธร	มหำวชริำลงกรณวรรำชภกัดี	สิริกจิกำริณพีีรยพัฒน	
รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ทรงเคยเล่ำถวำยว่ำ	ได้ให้ท�ำวจิยัส่วนอืน่ประกอบด้วย	เพื่อเป็น
ผลผลิตข้ำงเคียง	อำทิ	กลีเซอรีน	มำกำรีน	และถ่ำน	หำกท�ำได้ครบอย่ำงนี้	 เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้สูงขึ้น	
ผลผลิตเพิ่มขึ้น	และพึ่งตนเองได้

“แก๊สโซฮอล” พลงังำนทดแทนน�ำ้มนัเบนซนิ ส�ำหรับพลังงำนทดแทนน�ำ้มนัเบนซิน	พระองค์
มีพระรำชด�ำริให้ศึกษำต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลจำกอ้อย	 เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ในอนำคตที่อำจจะ 
เกิดภำวะน�้ำมันขำดแคลนหรือรำคำอ้อยตกต�่ำ	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๘	 กำรน�ำอ้อยมำแปรรูปเป็นเอทำนอล 
เพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทน	จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะแก้ปัญหำ	ซึ่งแม้ว่ำในช่วงปี	๒๕๒๘-๒๕๓๐	น�้ำมัน
เบนซินยังคงมีรำคำถูก	 แต่พระองค์ยังทรงให้ศึกษำวิจัย	 ปรับปรุงและพัฒนำเอทำนอลอย่ำงต่อเนื่อง 
มำตลอด	 ดังนั้น	 เมื่อเกิดวิกฤตรำคำน�้ำมันขึ้นสูง	 จึงได้มีกำรน�ำผลกำรศึกษำวิจัยพลังงำนทดแทน 
ตำมพระรำชด�ำริมำต่อยอดขยำยผลในเชิงพำณิชย์อย่ำงรวดเร็ว	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 
ได้พระรำชทำนเงนิทุนวจิยัส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนเพือ่ใช้จดัสร้ำงอำคำรและซ้ืออปุกรณ์ต่ำง	ๆ 	ในขัน้ต้น	โดย
ในปี	๒๕๔๐	โครงกำรส่วนพระองค์ฯ	ร่วมกับกำรปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย	(บริษทั	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ในปัจจบุนั)	และสถำบนัวจิยัวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	ด�ำเนินกำรปรับปรงุคณุภำพของ
เอทำนอลทีใ่ช้เตมิรถยนต์	โดยสำมำรถกลัน่เอทำนอลทีม่คีวำมบรสิทุธ์ิร้อยละ	๙๙.๕	แล้วน�ำกลบัมำผสมกบั
น�ำ้มนัเบนซนิธรรมดำในอตัรำส่วน	๑	:	๙	ได้แก๊สโซฮอลทีม่ค่ีำออกเทนเทียบเท่ำน�ำ้มนัเบนซนิ	๙๕	

ต่อมำ	บริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	ร่วมกับโครงกำรส่วนพระองค์ฯ	ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำมัน
แก๊สโซฮอล	 ซึ่งเปิดจ�ำหน่ำยแก่ประชำชนท่ัวไป	 และภำยในเวลำไม่ก่ีปี น�้ำมันแก๊สโซฮอลได้รับ 
ควำมนิยมในหมู่ประชำชนอยำ่งกว้ำงขวำง เป็นพลังงำนส�ำคัญในปัจจุบัน ซึ่งนอกจำกช่วยลดกำร 

น�ำเข้ำน�้ำมันได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังช่วยลดมลพิษในอำกำศได้อีกด้วย
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โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริทุกโครงกำร ล้วนทรงศึกษำและท�ำประชำพิจำรณ์  
เพื่อให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง อำทิ	 โครงกำรเข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชลอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ	 ที่บ้ำนท่ำด่ำน	 ต�ำบลหินตั้ง	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดนครนำยก	 ซ่ึงขณะที่พระองค์ 
ทรงรกัษำพระอำกำรประชวร	ณ	โรงพยำบำลศริริำช	ทรงเสดจ็ออก	ณ	ห้องประชมุสมเด็จพระเจ้ำพีน่ำงเธอ	
เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ	 กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์	 ชั้น	 ๑๔	 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ	 เมื่อวันท่ี	 
๑๙	กนัยำยน	๒๕๕๔	พระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให้	นำยธรีะ	วงศ์สมทุร	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น	 พร้อมคณะข้ำรำชกำรกรมชลประทำนเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท	 
กรำบบังคมทูลรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 และ 
รับพระรำชทำนพระรำชด�ำริเพ่ือเป็นแนวทำงกำรเชิญเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเปิดโครงกำรพัฒนำ 
แหล่งน�้ำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริดังกล่ำว	 พระองค์ได้มีพระรำชปรำรภเกี่ยวกับโครงกำรนี้ว่ำ 
โครงกำรขุนด่ำน	 เป็นโครงกำรที่น่ำสนใจ	 ถือว่ำเป็นเขื่อนที่มีควำมก้ำวหน้ำ	 สร้ำงขึ้นมำด้วยเทคนิค 
สมัยใหม่	 ใหม่ที่สุดที่มีอยู ่ในเมือง	 นับว่ำเป็นโครงกำรใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับกำรชลประทำนใน 
ภำคกลำง	 ซึ่งไม่เคยมีใหญ่โตขนำดนี้	 ใกล้กรุงเทพฯ	 ถือว่ำเป็นโครงกำรที่เรียกว่ำแหวกแนว	 เรำเลย 
สร้ำงเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 เป็นประโยชน์ต่อประชำชนทันทีเลย	 ซึ่งตำมปกติโครงกำรในภำคกลำงนี ้
สร้ำงยำก	 เพรำะว่ำหำที่ยำก	 และสถำนที่ที่สร้ำงเป็นที่จ�ำกัด	 แต่นี่นับว่ำเป็นโครงกำรที่น่ำดู	 แล้วก ็
โครงกำรท่ีมีประโยชน์อย่ำงมำกส�ำหรับหลำยจังหวัด	 รวมท้ังจังหวัดพระนคร	 ซ่ึงต้องกำรโครงกำร
ชลประทำนอย่ำงนี้	 ที่โครงกำรชลประทำนในภำคกลำง	 ใกล้กรุงเทพฯ	 ฝ่ำยชลประทำนน่ำจะอธิบำย 
กับประชำชนได้ว่ำเป็นโครงกำรที่ท�ำยำก	และเป็นโครงกำรที่ส�ำเร็จขึ้นได้โดยนับว่ำเร็ว	 จึงเป็นโครงกำร
ที่น่ำสนใจ	 ชำวบ้ำนในเขตโครงกำรนั้นย่อมทรำบดี	 ควำมส�ำคัญของโครงกำรนี้	 เพรำะว่ำคร้ังแรกที่ 
ไปเขตนั้นได้คุยกับชำวบ้ำน	ชำวบ้ำนเขำยินดีมำก	เขำสนับสนุนโครงกำรนี้อย่ำงยิ่ง	ซึ่งตำมปกติโครงกำร
แบบนี้จะมีกำรคัดค้ำนมำก	 เพรำะว่ำจะต้องมีปัญหำเรื่องที่ดิน	 มีปัญหำเรื่องที่ของชำวบ้ำน	 แต่นี ่
ไม่มีปัญหำ	 เขำเห็นด้วย	 และเขำอยู่ในท้องท่ีน้ันเขำเห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะท�ำโครงกำร	 

และโครงกำรมีประโยชน์จริง	ๆ	

บทสรุป :  ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ

    เพื่อควำมผำสุกและประชำธิปไตยของชำวไทย 

ตลอดระยะเวลำแห่งกำรครองรำชย์	พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภูมพิลอดลุยเดช
มหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรง	“ต่อสู้กับควำมยำกจน”	ด้วยกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ	เพื่อให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สุขสูงสุด	ช่วยให้รำษฎรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ห่ำงไกลควำมเจริญและยำกไร้	ได้
กนิดีอยูด่แีละมีคุณภำพชวีติทีด่ขีึน้	อำท	ิทรงดูแลรกัษำและส่งเสรมิสขุภำพประชำชน สร้ำงควำมเข้มแขง็ 
ให้ชุมชนด้วยกำรพระรำชทำนสิ่งจ�ำเป็นหรือสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนหลักที่จ�ำเป็นต่อกำรผลิต	 ส่งเสริม
อำชีพและรำยได้	 ฯลฯ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประชำชนสำมำรถพึ่งตนเองได้	 และเมื่อพึ่งตนเองได้ก็จะมีอิสระ 
และเสรีภำพ	อันน�ำไปสู่กำรเป็น	“ประชำธิปไตย”	อย่ำงแท้จริง
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๔. ทฤษฎีใหม่ :  แนวคิดแห่งกำรพึ่งตนเองตำมแนว 

 พระรำชด�ำริ

กำรเสดจ็พระรำชด�ำเนนิเพ่ือทรงเยีย่มเยยีนพสกนกิรทัว่ประเทศ	ช่วยให้พระบำทสมเดจ็พระบรม

ชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร		ได้ทรงสัมผัสกับสภำพดินฟ้ำ	อำกำศ	และ

ภมูปิระเทศในภมูภิำคต่ำง	ๆ 	รวมทัง้ได้ทอดพระเนตรเหน็ควำมทกุข์ยำกแร้นแค้น	ตลอดจนปัญหำอปุสรรค

ในกำรด�ำรงชีวิตของประชำชนทั่วประเทศ	พระองค์ทรงซักถำมรำษฎรเพื่อทรำบถึงปัญหำอุปสรรคใน

กำรด�ำรงชวีติด้วยพระองค์เอง	พระองค์จงึทรงเข้ำพระรำชหฤทยัถงึสภำพควำมเป็นจรงิและพบว่ำปัญหำ

หลกัทีเ่กษตรกรประสบอยูน่ัน้	คอื กำรขำดแคลนน�ำ้ส�ำหรบัใช้ในกำรเพำะปลูก	โดยเฉพำะกำรปลกูข้ำว 

ที่ต้องใช้น�้ำปริมำณมำก	

เมื่อปี	 ๒๕๓๕	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 

บรมนำถบพิตร	 ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเยี่ยมรำษฎรบริเวณพื้นที่บ้ำนกุดสิม	 อ�ำเภอเขำวง	 จังหวัด

กำฬสนิธุ	์ทรงพบว่ำบริเวณที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ	“กุดทิง”	เป็นเวิ้งน�้ำของลุ่มน�้ำล�ำพะยัง	ซึ่งในหน้ำแล้งจะ

มีลักษณะเป็นโขดหินแห้งแล้งเป็นบริเวณกว้ำง	ภำยหลังจำกท่ีได้เสด็จฯ	 ไปทอดพระเนตรสถำนที่จริง	

ทรงเห็นควำมทุกข์ยำกของชำวบ้ำนที่ปลูกข้ำวได้ผลผลิตไม่พอยังชีพ	เพรำะต้องท�ำนำในพื้นที่แห้งแล้ง	

ในคืนนั้นพระองค์จึงทรงกำงแผนที่โดยทรงใช้ไฟฉำยส่อง	และทรงวำงแผนหำน�้ำให้รำษฎรด้วย

พระองค์เอง	 เกิดเป็นพระรำชด�ำริให้สร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำล�ำพะยังตอนบน	 เพื่อให้ชำวบ้ำนแถวนั้นได้มีน�้ำใช้

ยำมหน้ำแล้ง	และทรงให้สร้ำงอ่ำงเก็บน�ำ้ห้วยไผ่ในพืน้ทีจ่งัหวดัมุกดำหำร	ซ่ึงจะเป็นอ่ำงเกบ็น�ำ้ทีบ่รรจนุ�ำ้	
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ได้มำก	 ส�ำหรับน�ำน�้ำมำเติมในกรณีที่น�้ำไม่พอ	 โดยกำรเติมน�้ำเข้ำพื้นที่ใช้วิธีเจำะอุโมงค์ผันน�้ำยำว	 

๗๐๐	 เมตร	 ลอดใต้ภูเขำส่งตรงไปยังไร่นำของรำษฎร	 ซึ่งเหตุกำรณ์นี้น�ำมำสู่กำรพัฒนำพระรำชด�ำริ 

เรื่อง “ทฤษฎีใหม่” ในเวลำต่อมำ

พระองค์ทรงเล็งเห็นว่ำกำรมีพ้ืนที่ส�ำหรับกักเก็บน�้ำไว้ใช้ภำยในชุมชน	 จะเกิดประโยชน์เป็น 

อย่ำงมำก	แต่ครัน้จะสร้ำงอ่ำงเกบ็น�ำ้ขนำดใหญ่กจ็ะเป็นกำรยำก	เนือ่งจำกจะต้องใช้พ้ืนท่ีเป็นจ�ำนวนมำก	

ซึ่งอำจมีปัญหำกับพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อำศัยของเกษตรกร	ดังนั้น	หำกเกษตรกรแต่ละรำยสร้ำงที่เก็บกักน�้ำ

ขึ้นภำยในพื้นที่ของตนเอง	 ก็จะท�ำให้มีน�้ำส�ำรองใช้อย่ำงเพียงพอส�ำหรับกำรเพำะปลูก	 และยังเสียค่ำ 

ใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรสร้ำงบ่อเก็บกักน�้ำขนำดใหญ่	 อีกทั้งยังเกิดประโยชน์โดยตรงมำกกว่ำอีกด้วย	 

จึงพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริ	“ทฤษฎีใหม่”	ให้แก่เกษตรกร	

๔.๑  หลักกำรของทฤษฎีใหม ่
ก่อนที่พระองค์จะพระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริ	“ทฤษฎีใหม่”	 ให้เกษตรกรน�ำไปปฏิบัตินั้น	

พระองค์มีพระรำชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนำจัดซื้อที่ดินบริเวณวัดมงคล	 (ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	

พระรำชทำนนำมใหม่ว่ำวัดมงคลชัยพัฒนำ	 เมื่อวันที่	 ๓	 ตุลำคม	 ๒๕๓๕)	 ต�ำบลห้วยบง	 อ�ำเภอเมอืง	 

จังหวัดสระบุรี	 และเมื่อต้นปี	 ๒๕๓๖	 ได้โปรดเกล้ำฯ	 ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรทดสอบ	 

“ทฤษฎีใหม่” ด้วยกำรท�ำแปลงสำธิตในพื้นที่ดังกล่ำวจ�ำนวน	๑๕	ไร่	๒	งำน	๒๔	ตำรำงวำ	โดยมีกำร

บริหำรจัดกำรที่ดินและแหล่งน�้ำเพื่อกำรเกษตรในรูปแบบใหม่	 อันเป็นแนวทำงในกำรช่วยเหลือ 

เกษตรกรรำยย่อยที่มีพื้นที่ถือครองขนำดเล็กโดยเฉล่ียประมำณ	 ๑๐	 –	 ๑๕	 ไร่	 ท่ีมีสภำพแห้งแล้ง	 

ขำดน�้ำ	 และธำตุอำหำรในดิน	 ให้มีสภำพท่ีสมบูรณ์ขึ้นจนสำมำรถน�ำไปท�ำประโยชน์ได้สูงสุด	 เพื่อให ้

พออยู่พอกินตลอดทั้งปี	โดยมีหลักกำรที่ส�ำคัญ	ดังนี้
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หลักกำรที่หนึ่ง ต้องเป็นระบบกำรผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสำมำรถเลี้ยงตัวเองได้ใน

ระดับท่ีประหยัดก่อน	 โดยชุมชนต้องมีควำมสำมัคคี	 เพรำะควำมร่วมมือร่วมใจในกำรช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรปฏิบัติ	เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงแรงงำนได้อีกด้วย

หลักกำรที่สอง ก�ำหนดให้ทุกครัวเรือนท�ำนำ ๕ ไร่ เพรำะข้ำวเป็นอำหำรหลักของชุมชน	 

ต้องปลูกเพื่อให้มีข้ำวเพียงพอต่อกำรบริโภคท้ังปี	 และสำมำรถพึ่งตนเองได้อยำ่งมีประสิทธิภำพไม่ต้อง

ซื้อหำในรำคำแพง	

หลักกำรที่สำม ต้องมีน�้ำเพื่อเพำะปลูกส�ำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่ำง 

พอเพียง	 ซึ่งพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ได้

พระรำชทำนพระรำชด�ำริเป็นแนวทำงไว้ว่ำต้องมีน�้ำ	๑,๐๐๐	ลูกบำศก์เมตรต่อกำรเพำะปลูก	๑	ไร่	หำก

ท�ำนำ	๕	ไร่	และปลูกพืชผลอีก	๕	ไร่	รวมเป็น	๑๐	ไร่	จึงต้องมีน�้ำ	๑๐,๐๐๐	ลูกบำศก์เมตรต่อปี	ดังนั้น	

จึงจ�ำเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน�้ำ	เพื่อให้มีน�้ำพอเพียงต่อกำรท�ำกำรเพำะปลูกได้ตลอดปี

หลักกำรที่สี่ คือ เป็นกำรจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	โดยกำรถือครองที่ดิน

ถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ	๑๕	ไร่	แต่หำกเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่ำหรือมำกกว่ำนี้	สำมำรถพิจำรณำ

จำกสัดส่วนกำรบริหำรพ้ืนที่	 ๓๐	 :	 ๓๐	 :	 ๓๐	 :	 ๑๐	 โดยปรับใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมกับพ้ืนท่ีและ 

ตำมสภำพของทีด่นิ	ปรมิำณน�ำ้ฝน	และสภำพแวดล้อม	ซึง่สดัส่วนกำรบริหำรพืน้ทีด่งักล่ำวมีรำยละเอยีด

ในแต่ละสัดส่วน	ดังนี้	

	ส่วนแรก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นพ้ืนท่ีส�ำหรับขุดสระน�้ำ	 เพื่อกักเก็บน�้ำฝนในฤดูฝนไว้ใช	้ 

โดยยึดหลักให้มีน�้ำ	 ๑,๐๐๐	 ลูกบำศก์เมตรต่อไร่	 ส�ำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง	 เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพิงน�้ำ 

จำกธรรมชำติเพียงอย่ำงเดียว	 และสระน�้ำนี้ยังสำมำรถใช้ปลูกพืชน�้ำ	 อำทิ	 ผักบุ้ง	 ผักกระเฉด	 ฯลฯ	 

และใช้เลี้ยงปลำ	เพื่อเป็นอำหำรโปรตีนรำคำถูกและขำยเป็นอำชีพเสริมได้อีกด้วย

	ส่วนที่สอง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว เพื่อไว้กินเป็นอำหำรหลักของครอบครัว

อย่ำงพอเพยีงตลอดปี	และใช้ร�ำข้ำวไว้เลีย้งหม	ูซึง่พืน้ท่ีส่วนนีช่้วงหลงัฤดเูกบ็เกีย่วสำมำรถปรบัสภำพดนิ

เพื่อปลูกพืชไร่	พืชผักอำยุสั้นต่ำง	ๆ	เพิ่มเติมเป็นรำยได้เสริมอีกทำงหนึ่ง

	ส่วนที่สำม ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสมุนไพร 

และผกัสวนครวั	อำท	ิหอม	มะม่วง	มะพร้ำว	มะขำม	ขนนุ	ตะไคร้	กระเทยีม	ผกับุง้	พรกิ	โหระพำ	กระเพรำ	

ฯลฯ	ส�ำหรับบริโภคในครัวเรือนและขำยได้อีกด้วย	เป็นกำรลดรำยจ่ำย	และเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง	

	ส่วนที่สี่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ให้กันไว้เป็นบริเวณที่อยู่อำศัย	 โรงเรือน	ยุ้งฉำง	 โรงเก็บ

เครื่องมือ	 รวมทั้งไว้เป็นพื้นที่ปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน	 ตลอดจนให้ใช้วิธี

ธรรมชำตทิัง้หมดในกำรฟ้ืนฟคูวำมอดุมสมบรูณ์ของดิน	กำรควบคมุวชัพชืและกำรควบคมุแมลงศตัรูพืช	

ขณะที่ระบบกำรผลิตจะเน้นกำรเกื้อกูลกันระหว่ำงสัตว์เลี้ยงและพืชผล	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
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ต้นแบบกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระรำชทำนข้ำงต้นนี้ สำมำรถแก้ไขปัญหำจำกกำรปลูก

พืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกรที่ด�ำเนินกำรมำหลำยชั่วอำยุคนได้	เพรำะเป็นกำรปรับแนวคิดกำรท�ำเกษตร

จำกเดิมที่เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 ท�ำให้ต้องพึ่งพำสำรเคมีและอิงกับควำมไม่แน่นอนของตลำด 

มำกเกินไป	 แต่กำรท�ำเกษตรในรูปแบบใหม่นี้	 ช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนน�้ำ	 และเป็นวิธีกำรที่ท�ำให้ 

เกษตรกรพึ่งตนเองได้		มีผลผลิตหมุนเวียนตลอดปีเนื่องจำกปลูกพืชหลำกหลำย

 ๔.๒  ทฤษฎีใหม่ : จำกกำรพึ่งพำตนเอง สู่กำรรวมกลุ่มในชุมชน 

    และขยำยควำมร่วมมือกับภำยนอก

แนวคิดกำรพึ่งตนเองตำมกำรท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้	 มิได้หมำยถึงกำรอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว	 

ไม่ติดต่อกับภำยนอก	 แต่เป็นแนวทำงกำรพึ่งตนเองให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงม่ันคงและเป็นขั้น 

เป็นตอน	โดยแบ่งออกเป็น	๓	ระดับ	ได้แก่	

ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เป็นกำรพึ่งตนเองในลักษณะของกำรเสริมสร้ำงพื้นฐำนให้เกษตรกรยืน 

อยู่ได้บนล�ำแข้งของตนเอง	ให้พออยู่	พอกิน	โดยกำรจัดสรรพื้นที่อยู่อำศัยและท�ำกินออกเป็น	๔	ส่วน	

ตำมอัตรำส่วน	 ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐	 ตำมหลักกำรของทฤษฎีใหม่	 เพ่ือให้มีผลผลิตเพียงพอท่ีจะบริโภค 

ภำยในครัวเรือนก่อน	 หำกมีส่วนเกินจึงน�ำไปแลกเปล่ียน	 ซ้ือขำยในตลำดท้องถ่ิน	 เข้ำสู่กำรพัฒนำ 

ร่วมกันในระดับที่สองต่อไป

ทฤษฎีใหม่ขั้นกลำง เป็นกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองในระดับชุมชน  

หลงัจำกทีเ่กษตรกรเข้ำใจในหลกักำรและได้ปฏิบัตใินทีด่นิของตนเองจนได้ผลแล้ว	ไปสูก่ำรเพิม่กำรผลติ

และท�ำให้มีสินค้ำและบริกำรในท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น	 ด้วยกำรน�ำเอำผลผลิตส่วนเกินในแต่ละครอบครัว 

เกษตรทฤษฎีใหม่
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มำจัดกำรร่วมกันในระดับชุมชน	 ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำยทำง	 เช่น	 ผ่ำนกำรจัดตั้งกลุ่มกำรผลิต 

ร่วมกัน	รวมกลุม่กนัในรูปสหกรณ์ออมทรพัย์ของชมุชน	ร่วมมอืกนัด้ำนกำรผลติ	จดักำรตลำดและพฒันำ

สวัสดิกำรของชุมชนในรูปแบบต่ำง	ๆ 	ที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมสำมัคคีในท้องถิ่น	เป็นต้น	โดยมีพื้นฐำน

แนวคิดหลัก	 คือ	 มุ่งผลิตสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้นในชุมชนด้วยกำรแบ่งงำนกันท�ำ	 เพื่อควำมประหยัด 

และคุม้ค่ำ	ลดต้นทุน	โดยกำรใช้ควำมสำมำรถและทรพัยำกรทีม่อียูใ่นชุมชน	ตลอดจนเน้นกำรแลกเปลีย่น

กันเองภำยในชุมชนเป็นหลักเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งขั้นพ้ืนฐำนในชุมชนก่อน	 แม้ว่ำชุมชนจะเร่ิมมี 

ควำมสัมพันธ์กับภำยนอกมำกขึ้นบ้ำงแล้วก็ตำม	

ทฤษฎีใหม่ขั้นก้ำวหน้ำ	 เมื่อชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้แล้ว	 และด�ำเนินกำรผ่ำนพ้น 
ข้ันกลำง	 เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนำไปสู่ขั้นก้ำวหน้ำ	 โดยกำรพัฒนำชุมชนให้สำมำรถ 
ติดต่อสัมพันธ์กับระบบตลำดและเศรษฐกิจนอกหมู่บ้ำน	 เพ่ือจ�ำหน่ำยผลผลิตส่วนเกิน	 จัดหำทุน	 
วิชำกำร	 และแสวงหำควำมรู้ทำงเทคโนโลยีและทรัพยำกรจำกภำยนอกเพ่ือใช้ในกิจกำรของชุมชน	 
ซึ่งหำกชุมชนมีควำมเข้มแข็งเพิ่มขึ้น	 ก็อำจมีกำรเจรจำต่อรองควำมร่วมมือกับบรรษัทต่ำง	 ๆ	 
เพื่อประโยชน์ของชุมชนและธุรกิจระหว่ำงประเทศเหล่ำนั้นได้

๔.๓  กำรน�ำทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้  

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ทรงแนะน�ำ
กำรน�ำหลักกำรของทฤษฎใีหม่ไปประยกุต์ใช้ว่ำต้องมกีำรปรบัให้เข้ำกบัพืน้ที	่โอกำส	และงบประมำณ	จงึ
ไม่ใช่สิง่ทีน่�ำไปใช้ง่ำยแบบส�ำเรจ็รปูได้เลยทนัท	ีดงัพระรำชด�ำรสัพระรำชทำนแก่คณะบคุคลต่ำง	ๆ	ทีเ่ข้ำเฝ้ำ	ฯ	
ถวำยชัยมงคล	เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	ณ	ศำลำดุสิดำลัย	สวนจิตรลดำ	พระรำชวังดุสิต	
วันจันทร์	ที่	๔	ธันวำคม	๒๕๓๘	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...กำรท�ำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่เป็นของที่ง่ำย ๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกำส  

และแล้วแต่งบประมำณ.  เดี๋ยวนี้ประชำชนทรำบถึงทฤษฎีใหม่นี้อย่ำงกว้ำงขวำง.   

และแต่ละคนก็อยำกได้ ให้ทำงรำชกำรขุดสระแล้วช่วย.  แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ำยนัก.

บำงแห่งขดุแล้วไม่มนี�ำ้ แม้จะมฝีน น�ำ้อยูไ่ม่ได้ เพรำะว่ำมนัรัว่.  หรอืบำงทกีเ็ป็นทีท่ีร่บัน�ำ้ไม่ได้.  ทฤษฎใีหม่

นี้จึงต้องมีที่ที่เหมำะสมด้วย.  ...”

นอกจำกนี้	พระองค์ยังทรงสอนว่ำ	ทฤษฎีใหม่นี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้ที่น�ำไปปฏิบัติ

จะต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ	 มีควำมเพียร	 และควำมอดทน	 และไม่ใช่เรื่องที่จะท�ำได้ง่ำย	 ๆ	 ในพื้นที่ทุกแห่ง	 

จะต้องน�ำประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้	 เพื่อดัดแปลงกำรปฏิบัติตำมทฤษฎีให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที	่ 

ดังพระรำชด�ำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง	ๆ	ที่เข้ำเฝ้ำ	ฯ	ถวำยชัยมงคล	 เนื่องในโอกำสวันเฉลิม

พระชนมพรรษำ	ณ	 ศำลำดุสิดำลัย	 สวนจิตรลดำ	 พระรำชวังดุสิต	 วันศุกร์	 ที่	 ๔	 ธันวำคม	 ๒๕๔๑	 

ควำมตอนหนึ่งว่ำ
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“...เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่แล้ว ก็มำเข้ำเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง.  คนที่ท�ำนี ้

ต้องไม่ฟุ้งซ่ำน ไม่ฟุ้งเฟ้อ.  ได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่ำล�ำบำก เพรำะผู้ที่ปฏิบัติ ต้องม ี

ควำมเพียร และต้องอดทน.  ไม่ใช่ว่ำท�ำง่ำย ๆ ไม่ใช่บอกว่ำเป็นทฤษฎีของในหลวง 

แล้วจะท�ำได้สะดวก.  และไม่ใช่ว่ำท�ำได้ทุกแห่ง ต้องเลือกที่.  ถ้ำค่อย ๆ ท�ำไป ก็จะ 

สำมำรถขยำยควำมคิดของทฤษฎีใหม่นี้ไปได้ โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้ แล้วแต่สภำพของภูมิประเทศ 

หรืออำจจะช่วยสภำพภูมิประเทศ โดยหำแหล่งน�้ำเพิ่มเติม.  ...”

อีกทั้งพระองค์ทรงเน้นย�้ำว่ำ	 ทฤษฎีใหม่เป็นเรื่องที่สำมำรถยืดหยุ่นได้	 อย่ำงเช่นกำรจัดสรร 

พื้นท่ีอยู่อำศัยและพื้นที่ท�ำกินในอัตรำส่วน	 ๓๐	 :	 ๓๐	 :	 ๓๐	 :	 ๑๐	 ตำมหลักทฤษฎีใหม่	 ไม่ใช่สูตร 

ตำยตัว	 สำมำรถปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นที่แต่ละแห่ง	 และควำมถนัด 

ในกำรท�ำกำรเกษตรของเกษตรกรด้วย	 เช่นเดียวกับกำรด�ำเนินชีวิตของคนเรำทุกคนที่ต้องมียืดหยุ่น	 

ดงัปรำกฏในหนังสอืทฤษฎใีหม่	หลกักำรพึง่ตนเองท่ียัง่ยนื	โดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำน

งำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริว่ำ	“...ทฤษฎีใหม่...ยืดหยุ่นได้และต้องยืดหยุ่น เหมือนชีวิต

ของเรำทุกคน ต้องมียืดหยุ่น...”
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 ๔.๔   แนวทำงกำรจัดกำรที่ดินและน�้ำเพื่อกำรเกษตรที่ยั่งยืน 

     ช่วยฟื้นชีวิตเกษตรกร

ทฤษฎใีหม่ จึงนบัเป็นองค์ควำมรูต้ำมแนวพระรำชด�ำรใินพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร 

มหำภมูพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ท่ีมุง่เน้นให้เกดิกำรพึง่พำตนเอง ด้วยกำรบรหิำรจดักำร

ที่ดินและแหล่งน�้ำ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่ขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด	และมีประสิทธิภำพมำก

ท่ีสดุ	เป็นรปูแบบกำรเกษตรทีเ่หมำะสมกบัเกษตรกรทีแ่ม้จะมฐีำนะยำกจน	มทีีดิ่นและทนุน้อย	สำมำรถ

น�ำไปปฏิบัติและพัฒนำรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุขและได้ผลจริง	

กล่ำวคือ	 มีกำรบริหำรและจัดแบ่งที่ดินไม่ว่ำจะเป็นแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วน 

ที่ชัดเจน	 มีกำรค�ำนวณโดยหลักวิชำกำรเกี่ยวกับปริมำณน�้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อกำรเพำะปลูก 

ได้ตลอดปี	 และมีกำรวำงแผนที่สมบูรณ์แบบส�ำหรับเกษตรกรเป็น	 ๓	 ระดับ	 เพ่ือให้พอเพียง	 พออยู่	 

พอกิน	 และมีรำยได้ส�ำหรับเลี้ยงตนเอง	 พึ่งตนเองได้ในข้ันต้น	 และพัฒนำไปสู่ทฤษฎีใหม่ในข้ันกลำง 

และขั้นก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นล�ำดับ	

พระองค์ได้พระรำชทำนทฤษฎใีหม่ส�ำหรับเกษตรกรเพ่ือเดินทำงไปสู่ควำมพอเพียง สำมำรถ

ก้ำวข้ำมอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดจำกระบบทุนนิยม	 ซึ่งมีกำรกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 

เพรำะมีรำยได้ดี	แทนที่จะปลูกหลำย	ๆ	อย่ำงไว้กินและใช้เองในครอบครัว	รวมถึงไว้ขำย	หำกพืชที่ปลูก
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๕.  ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 

    แหล่งศกึษำและเผยแพร่ควำมรู้กำรเกษตรครบวงจร

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 
ทรงตระหนกัถึงปัญหำพืน้ฐำนของเกษตรกรไทยทีว่นเวียนอยูก่บัเรือ่งของปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้	ทีท่�ำกิน 
และควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ	เช่น	ปัญหำดินเสื่อม	ดินเปรี้ยว	ดินเค็ม	ฯลฯ	และปัญหำ
เรื่องควำมรู้พื้นฐำนในด้ำนกำรท�ำเกษตรกรรม	ซึ่งในแต่ละภูมิภำคจะมีปัญหำ	“เฉพำะ”	แตกต่ำงกันไป
ตำมสภำพภูมิศำสตร์	

ด้วยเหตุนี้	 พระองค์จึงมีพระรำชด�ำริให้จัดตั้ง	 “ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำก 

พระรำชด�ำร”ิ ขึน้	โดยมแีนวคดิทีส่�ำคญัคือเป็น	ศนูย์ศกึษำ	และ	พฒันำ	(Research	&	Development)	

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่และภูมิภำคนั้น	ๆ 	ได้เรียนรู้เทคนิค	วิธีกำรแก้ปัญหำจำกของจริง	ณ	สถำนที่จริง

ซ่ึงได้จ�ำลองสภำพโดยรวมทำงกำยภำพของแต่ละภูมิภำคมำย่อส่วนไว้	 ตลอดจนเพ่ือให้เป็น	“ต้นแบบ

ของควำมส�ำเร็จ”	 หรือตัวอย่ำงของแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละพ้ืนท่ีให้เกษตรกรและบุคคลท่ัวไป 

ที่มีควำมสนใจสำมำรถเรียนรู้และท�ำตำมตัวอย่ำงได้โดยง่ำย	 และขยำยผลควำมส�ำเร็จสู่เกษตรกร 

และชุมชน

๕.๑   พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต ต้นแบบควำมส�ำเร็จ 

“ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ”	 จึงก�ำเนิดขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน ์

ทีเ่ฉยีบแหลม	ลุม่ลกึ	และกว้ำงไกลของพระองค์	ทีท่รงมพีระรำชประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวชิำ	

มีปัญหำล้นตลำด	รำคำตกต�ำ่	กไ็ม่สำมำรถมรีำยได้จำกทำงอืน่	และยงัต้องซ้ือพืชอืน่	ๆ 	มำบริโภคอกีด้วย	

เกษตรกรก็จะไม่สำมำรถหลุดพ้นจำกวงจรของกำรพึ่งพิงตลำดหรือนำยทุนไปได้	

แต่หำกเกษตรกรได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริทฤษฎีใหม่นี้ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจัง	 ด้วยควำม 

อดทน	 ขยันหม่ันเพียร	 และไม่ใจร้อน	 จะเป็นกำรพัฒนำท่ีน�ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง 

ได้อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน	 ช่วยลดควำมเสี่ยงจำกควำมผันแปรของธรรมชำติ	 และผลกระทบของกำร

เปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยต่ำง	ๆ	ได้เป็นอย่ำงดี		

ทฤษฎีใหม่นี้	 เป็นแนวพระรำชด�ำริท่ีได้รับกำรพิสูจน์และยอมรับกันอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่

เกษตรกรไทยแล้วว่ำ	พระรำชด�ำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภำพสูงที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติ

ได้อย่ำงแท้จริง ควำมสมบูรณ์พูนสุขแห่งรำชอำณำจักรไทยจึงได้บังเกิดขึ้นด้วยพระปรีชำสำมำรถ 

อันเฉียบแหลม	 และน�้ำพระรำชหฤทัยอันเปี ่ยมล้นด้วยพระเมตตำและพระมหำกรุณำธิคุณของ 

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ที่มิเคยทรงหยุดนิ่ง

ในแนวพระรำชด�ำริเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชำ
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กำรค้นคว้ำทดลอง	และกำรสำธติทำงด้ำนเกษตรกรรม	เป็นระบบบริกำรเบด็เสรจ็ทีจ่ดุเดียว	ทีใ่ห้บริกำร

แก่ประชำชนและเกษตรกร	 เป็นเสมือน	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต”	 คือมิได้เป็นเพียงสถำนที ่

ที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของเท่ำนั้น	หำกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีควำมเคลื่อนไหว	มีกิจกรรมต่อเนื่อง	

โดยมีกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำภำยใต้ปัญหำ	 ข้อจ�ำกัด	 และสภำพทำงภูมิศำสตร์	 

ตลอดจนลักษณะทำงสังคม	 วัฒนธรรม	 ของผู้คนในชุมชนนั้น	 ๆ	 ดังพระรำชด�ำรัสในโอกำสที่ประธำน

คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 น�ำผู ้เข้ำร่วมสัมมนำ 

และบุคคลต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องเฝ้ำ	 ฯ	 เพื่อรับพระรำชทำนพระบรมรำโชบำยเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน 

ในช่วงต่อไป	ณ	ศำลำดุสิดำลัย	วันศุกร์	ที่	๒๖	สิงหำคม	๒๕๓๑	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

“...ที่พูดถึงว่ำศูนย์ศึกษำไม่ใช่ก็คือไม่ใช่วิทยำลัยไม่ใช่โรงเรียน แต่ว่ำเป็น 

สถำนที่แห่งหนึ่งที่คนทุกระดับสำมำรถที่จะมำดู จะว่ำเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่ แต่ว่ำ 

เป็นที่มำดูมำศึกษำก็ได้ คือเป็นทัศนศึกษำ พำนักเรียนนักศึกษำวิทยำลัยก็ตำมหรือไม่ใช่นักเรียน 

เป็นข้ำรำชกำรทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นผู้น้อยขึ้นมำจนถึงชั้นผู้ใหญ่ ทุกระดับ ทุกอย่ำง คือ 

หมำยควำมว่ำทุกหน้ำที่สำมำรถมำดูในแห่งเดยีวกนั วธิกีำรทีจ่ะพฒันำในสำขำต่ำง ๆ  

ของวชิำกำร อนันีก้เ็ท่ำกบัเป็นเหมอืนทีพ่พิธิภณัฑ์ที่จะมำดูอะไร มีวิชำกำรใดที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรพัฒนำ นอกจำกนั้นไปดูศูนย์ศึกษำก็ไปหย่อนใจก็ได้ เพรำะว่ำท�ำงำนมำเครียด 

ก็ไปเที่ยวศูนย์ศึกษำเหมือนไปเที่ยวสวนสำธำรณะก็ได้ ได้ควำมรู้ด้วย นี่แหละเป็นหลัก 

ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ…”
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ยิ่งไปกว่ำนั้น “ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ”	 ยังเป็น	 “ต้นแบบ”  

ของกำรบริหำรที่เป็นกำร	 “รวมศูนย์” โดยน�ำเอำส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องหลำกหลำยหน่วยงำน 

มำรวมไว้	ณ	ที่แห่งเดียว	 และร่วมกันด�ำเนินงำนโดยมิได้มีหน่วยงำนใดเป็นเจ้ำของ	 เพื่อเป็นจุดบริกำร

เบ็ดเสร็จให้แก่เกษตรกร	 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินไทยที่ได้มีกำรน�ำ 

หน่วยงำนต่ำงกอง ต่ำงกรม ต่ำงกระทรวง มำท�ำงำนร่วมกัน	 แลกเปล่ียนแนวคิดประสบกำรณ ์

ซ่ึงกันและกัน	 เป็นกำรผสมผสำนควำมร่วมมือร่วมใจในกำรท�ำงำนเพื่อประชำชน	 โดยอำศัยกำร 

มีส่วนร่วมของประชำชน	

กล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ	เป็นกำรผนึกก�ำลังระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เข้ำไปด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ

และพัฒนำด้วยควำมพร้อมเพรียง	 เดินหน้ำไปพร้อมกันทั้งหน่วยงำนของรัฐและประชำชน	 

โดยมิอำจด�ำเนินกำรในลักษณะต่ำงคนต่ำงท�ำ	 ดังทรงพระรำชด�ำริท่ีเขียนไว้ในวำรสำร	 สลค.สำร	 

ปีที่	๒๓	ฉบับที่	๓	เดือนกันยำยน	-	ธันวำคม	๒๕๕๘	ว่ำ	กรม	กองต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชำชน

ทุกด้ำนได้สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นปรองดองกัน	 ประสำรกัน	 ตำมธรรมดำแต่ละฝ่ำยต้อง 

มีศูนย์ของตนเอง	 แต่ว่ำอำจจะมีงำนถือว่ำเป็นศูนย์ของตัวเอง	 คนอื่นไม่เกี่ยวข้อง	 และศูนย์ศึกษำ 

กำรพัฒนำเป็นศูนย์ทีร่วบรวมก�ำลงัทัง้หมดของเจ้ำหน้ำทีท่กุกรม	กอง	ทัง้ในด้ำนเกษตรหรอืในด้ำนสงัคม	

ทั้งในด้ำนหำงำน	 กำรส่งเสริมกำรศึกษำมำอยู่ด้วยกันก็หมำยควำมว่ำประชำชนก็มำอยู่พร้อมกันใน 

ท่ีเดียวเหมือนกัน	 ซึ่งเป็นสองด้ำน	 ก็หมำยถึงว่ำ	 ท่ีส�ำคัญปลำยทำงคือ	 ประชำชนจะได้รับประโยชน ์

และต้นทำงขอผู้ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่จะให้ประโยชน์

นอกจำกกำรประสำนกำรปฏบัิตเิพือ่น�ำไปสูเ่ป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้	โดยอำศัยควำมร่วมมอืร่วมใจ

จำกส่วนรำชกำรต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องแล้ว	 สิ่งส�ำคัญอีกประกำรหน่ึงส�ำหรับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้	 คือ	 

กำรติดตำมดูแล	 แก้ไข	 ตรวจสอบ	 และปรับปรุงวิธีกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ	 ทั้งในส่วนของกำรบริหำร 

จัดกำรและกำรปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดควำมผสมกลมกลืน	 ซึ่งจะช่วยให้กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่น 

สู่เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	 สิ่งที่หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ได้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนนั้น	 จะส่งผลให้รำษฎร 

ที่รับผลของกำรพัฒนำเกิดกำรเรียนรู้	 และน�ำไปสู่กำรด�ำเนินกำรด้วยตนเอง	 เกิดกำรพึ่งพำตนเอง 

และเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในที่สุด

๕.๒   แนวทำงและวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ

	 		 	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	ได้มี

พระรำชประสงค์ให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เป็นศูนย์รวมของกำรศึกษำ 

ค้นคว้ำ ทดลอง ทดสอบ และปฏิบัติกำรพัฒนำในแขนงต่ำง ๆ  โดยยึดข้อเท็จจริงและปัญหำในแต่ละ

ภมูภิำคท่ีมคีวำมแตกต่ำงกนั	ทัง้สภำพพืน้ที	่ทรพัยำกรธรรมชำต	ิสิง่แวดล้อม	ตลอดจนสงัคม	วฒันธรรม	 

และวิถีชีวิตของผู้คน	 เพื่อแสวงหำรูปแบบกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับสภำพ	 “ภูมิสังคม”	 เป็นหลัก	 

โดยมีแนวทำงและวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้
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  เป็นสถำนที่ศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลอง วิจัย	เพื่อแสวงหำแนวทำงกำรพัฒนำ	วิธีกำรแก้ปัญหำ	

ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม	 และกำรประกอบอำชีพของ 

รำษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้น	 รวมทั้งขยำยผลจำกควำมรู้	 หรือกำรทดลอง	 และกำรวิจัยให้กระจำยไปสู่ 

ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำงด้วยเทคนคิวธิกีำรอย่ำงง่ำย	โดยผ่ำนกำรสำธติและกำรอบรมในรปูแบบต่ำง	ๆ 	

ในขณะเดียวกันก็มีผลกำรศึกษำทดลองที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ	 แต่มีคุณประโยชน์ในฐำนะเป็นตัวอย่ำง 

ที่ไม่ควรด�ำเนินกำรตำม	 นอกจำกนี้	 ยังมีส่วนของกำรสำธิตเทียบเคียง	 ระหว่ำงพื้นที่ก่อนและ 

หลังกำรพัฒนำ	และกำรปรับปรุงดัดแปลงด้วย

เป็นแหล่งแลกเปล่ียนส่ือสำรระหว่ำงนักวิชำกำร นักปฏิบัติ และประชำชน	 โดยให้ 

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	 เป็นแหล่งผสมผสำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ	 โดยเป็นแหล่งควำมรู้ของรำษฎร	

แหล่งศึกษำทดลองของเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำน	 และแหล่งแลกเปลี่ยนถ่ำยทอดประสบกำรณ์และ 

แนวทำงแก้ไขปัญหำระหว่ำงคน	๓	กลุ่ม	คือ	นักวิชำกำร	เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน	และรำษฎร

เป็นกำรพัฒนำแบบผสมผสำน	 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	 เป็นตัวอย่ำงที่ดีของแนวควำมคิด 

ที่ควรจะเป็น	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่นั้น	 ๆ	 อันจะเป็นตัวอย่ำงว่ำ	 ในพื้นที่และรูปแบบ 

กำรพัฒนำพื้นที่ลักษณะหนึ่ง	 ๆ	 นั้น	 จะสำมำรถใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มท่ีได้โดยวิธีใดบ้ำง	 โดยใช้ควำมรู้ 

ทุกสำขำให้เป็นประโยชน์เก้ือหนุนกันอย่ำงท่ีสุด	 มิใช่กำรพัฒนำเฉพำะทำงใดทำงหนึ่ง	 และระบบ 

ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	 จะเป็นกำรผสมผสำน	 ไม่เพียงเฉพำะเรื่องควำมรู้เท่ำนั้น	 แต่ต้องมีกำร 

ผสมผสำนเทคนิคกำรด�ำเนินงำน	และกำรบริหำรที่เป็นระบบด้วย

เน้นกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร	แนวทำงกำรด�ำเนนิงำนของศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำฯ	

ทุกแห่งเน้นกำรประสำนงำน	 กำรประสำนแผน	 และกำรจัดกำรระหว่ำงกรม	 กอง	 และส่วนรำชกำร 

ต่ำง	ๆ	เพื่อแก้ไขปัญหำระบบรำชกำร
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เป็นศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ	 (One	 Stop	 Service)	 กล่ำวคือ	 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	 

มีกำรศึกษำ	 ทดลอง	 และสำธิต	 ให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำนพร้อม	 ๆ	 กันในทุกด้ำน	 

ทั้งด้ำนกำรเพำะปลูก	ปศุสัตว์	ประมง	ตลอดจนกำรพัฒนำทำงด้ำนสังคม	และงำนศิลปำชีพ	ในลักษณะ

ของ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต”	 เมื่อผู้สนใจเข้ำไปศึกษำดูงำนจะมีให้ดูได้ทุกเรื่อง	 ผู้สนใจหรือ

เกษตรกรจะได้รับควำมรู้รอบด้ำน	อีกทั้งมีควำมสะดวกรวดเร็ว	ซึ่งน�ำไปสู่กำรได้รับประโยชน์สูงสุด

เม่ือผลกำรศึกษำของแต่ละศูนย์ประสบผลส�ำเร็จ	 จะขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่รอบ	 ๆ	 

ศูนย์ฯ	 ซึ่งเมื่อก่อนน้ีเรียกว่ำ	 “หมู่บ้ำนบริวำร”	 แต่ปัจจุบันเรียกว่ำ	 “หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ”	 ซ่ึงเป็น 

หมู่บ้ำนเป้ำหมำยอันดับแรก	 โดยให้เกษตรกรเข้ำมำรับกำรอบรม	 หรือศึกษำดูงำนในศูนย์ฯ	 หรือ 

จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ออกไปให้ค�ำแนะน�ำ	 เมื่อส่งเสริมให้กับหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ	 จนได้ผลในระดับหนึ่งแล้ว	

หมู่บ้ำนเหล่ำน้ีจะท�ำหน้ำท่ีเป็นหมู่บ้ำนตัวอย่ำงให้เกษตรกรพื้นที่อื่น	 ๆ	 ที่ห่ำงออกไปได้เข้ำมำศึกษำ 

และดูงำนได้	เพื่อสำมำรถขยำยขอบเขตกว้ำงขวำงออกไปเรื่อย	ๆ	

นอกจำกนี้	 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	 ยังได้ขยำยผลกำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพแล้วไปสู ่

พื้นที่แห่งอื่นในลักษณะของ	 “ศูนย์สำขำ”	 เพื่อท�ำกำรศึกษำเป็นกำรเฉพำะเรื่องในพื้นที่นั้น	 ๆ	 

แล้วน�ำผลกำรศึกษำไปส่งเสริมให้เกษตรกรน�ำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	มีอยู่	๖	แห่ง	กระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ	แต่ละศูนย์

มีสภำพปัญหำที่แตกต่ำงกันตำมสภำพภูมิศำสตร์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภำค	 ซึ่งพระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธเิบศร มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร มพีระรำชวนิิจฉัยเก่ียวกับสภำพ

ปัญหำของแต่ละแห่งไว้อย่ำงชดัเจน และทรงให้ท�ำกำรศกึษำ วจิยั และหำแนวทำงกำรพฒันำทีเ่หมำะสม 

กับพื้นที่นั้น ๆ	เพื่อพัฒนำให้มีสภำพสมบูรณ์สำมำรถท�ำกำรเกษตรได้	ดังนี้
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๑.   ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

   “ป่ำหำย น�้ำแห้ง ดินเลว... ก็พัฒนำได้”

“ปัญหำที่เกิดจำกกำรตัดป่ำแล้วปลูกพืชไร่ เช่น ข้ำวโพดและมันส�ำปะหลัง  

ท�ำให้ดินจืดและกลำยเป็นทรำย ในฤดูแล้งจะมีกำรชะล้ำงเนื่องจำกลมพัด  

ในฤดูฝนจะมีกำรชะล้ำงเนื่องจำกน�้ำเซำะ”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 เป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ 

แห่งแรกทีม่พีระรำชด�ำรใิห้จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่๘	สงิหำคม	๒๕๒๒	ท่ีต�ำบลเขำหนิซ้อน	อ�ำเภอพนมสำรคำม	

จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 เนื่องจำกสภำพพื้นที่เสื่อมโทรมไม่สำมำรถท�ำกำรเกษตรได้	 เนื้อดินเป็นทรำย	 

มีกำรชะล้ำงพังทลำยของดินสูง	 ขำดควำมอุดมสมบูรณ์	 เนื่องจำกกำรบุกเบิกป่ำท่ีสมบูรณ์เพ่ือปลูกพืช

ชนิดเดียว	 อำทิ	 อ้อย	 มันส�ำปะหลัง	 และยูคำลิปตัส	 ติดต่อกันเป็นเวลำนำน	 โดยไม่มีกำรปรับปรุง 

บ�ำรุงดิน	ท�ำให้ดินแปรสภำพเป็นทรำย	ผลผลิตพืชต�่ำ
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พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จึงมี 

พระรำชด�ำริให้จัดตั้งศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรขิึน้	 เพือ่พฒันำให้เป็น

ศูนย์ตวัอย่ำงด้ำนเกษตรกรรม ที่สมบูรณ์แบบ มีกำรค้นคว้ำ	ทดลอง	และสำธิตกำรพัฒนำที่ท�ำกินของ

รำษฎรให้มีควำมอุดมสมบูรณ์	โดยกำรพัฒนำที่ดินและแหล่งน�้ำ	ฟื้นฟูสภำพป่ำและพืชพรรณธรรมชำติ	

วำงแผนกำรเพำะปลูกและกำรเลี้ยงสัตว์	 และส่งเสริมศิลปำชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้ำนและอุตสำหกรรมใน

ครวัเรอืน	พระองค์ทรงมพีระมหำกรณุำธคิณุโปรดเกล้ำฯ	 ให้จดัตัง้โรงสข้ีำวพระรำชทำนไว้ที่ศูนย์ศึกษำ

กำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ	เพื่อให้มีกำรศึกษำกำรสีข้ำวแบบสหกรณ์	และให้บริกำรช่วยเหลือเกษตรกรใน

หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ	และบริเวณใกล้เคียง	อีกทั้งเป็นแหล่งปลูกและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร	๙๐๐	กว่ำ

ชนิด	โดยมีกรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่	

ผลส�ำเร็จของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ	 ได้ขยำยผลไปสู ่พื้นที่ต�ำบลเขำหินซ้อน	 

ต�ำบลเกำะขนุน	 และต�ำบลบ้ำนซ่อง	 อ�ำเภอพนมสำรคำม	 และต�ำบลเสม็ดเหนือ	 อ�ำเภอบำงคล้ำ	 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ	 รวม	 ๑๙	 หมู่บ้ำน	 เนื้อที่	 ๑๔๐,๗๘๙	 ไร่	 

ด�ำเนินกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในกำรปลูกพืชผสมผสำนและใช้ปุ๋ยหมักชีวภำพ	 สนับสนุน 

และช่วยเหลือดูแลให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร	 จนมีควำมเข้มแข็งและมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 

นอกจำกนี้	 ปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรน�ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมใน 

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ	 ไปประกอบอำชีพ	 ยังได้ใช้บ้ำนของตัวเองเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่ำง

ควำมส�ำเร็จตำมแนวพระรำชด�ำริ	แก่คณะผู้สนใจที่เข้ำเยี่ยมชมศึกษำดูงำน

๒.  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

   “กำรพัฒนำจำกยอดเขำสู่ท้องทะเล”

“ปัญหำดินเค็มเพรำะน�้ำทะเลขึ้นถึง ป่ำชำยเลนและทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรม 

อย่ำงรุนแรงจำกกำรบุกรุก”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ ้งกระเบนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 

๒๘	ธันวำคม	๒๕๒๔	ที่ต�ำบลคลองขุด	อ�ำเภอท่ำใหม่	จังหวัดจันทบุรี	ในอดีตที่ผ่ำนมำประชำชนได้รับ

ควำมเดือดร้อนในกำรท�ำมำหำกิน	 เน่ืองจำกพื้นที่บริเวณนี้และทะเลชำยฝั่งใกล้เคียงอันเป็นแหล่ง

ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรมอย่ำงรุนแรง	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดช

มหำรำช	บรมนำถบพติร	จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	ให้ส�ำรวจข้อเท็จจรงิ	ทรงพบว่ำ	สภำพป่ำชำยเลน

รอบชำยฝั่งอ่ำวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นเขตป่ำสงวนนั้น	พื้นที่บำงส่วนมีสภำพป่ำเสื่อมโทรมลง	และรำษฎรได้

บุกรุกเข้ำไปจับจองและประกอบอำชีพอยู่จ�ำนวนหนึ่ง	 พระองค์จึงมีพระรำชด�ำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษำ 

กำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนฯ	 ขึ้น	 เพื่อศึกษำค้นคว้ำปรับปรุงสภำพแวดล้อมด้ำนประมงชำยฝั่ง	 เพ่ือให้

เกษตรกรสำมำรถเพิ่มผลผลิตเพื่อกำรพึ่งตนเองในระยะยำว
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ศูนย์ฯ	 แห่งนี้ด�ำเนินงำนในลักษณะ	 “สหวิทยำกำร”	 โดยควำมร่วมมือจำกหลำยหน่วยงำน	 

เพ่ือสร้ำงรำยได้และใช้ทรัพยำกรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์	 หลำยกิจกรรมครอบคลุมถึงกำรดูแลรักษำ

สภำพป่ำ	โดยกำรส่งเสรมิกำรปลกูพชื	เลีย้งปลำ	หอย	กุง้ระบบปิด	ทีไ่ม่ท�ำลำยสิง่แวดล้อม	รวมถงึน�ำเลน

จำกกำรเลี้ยงกุ้งมำใช้ประโยชน์ด้ำนเกษตรกรรมต่อ	 โดยมีกำรด�ำเนินงำนในกิจกรรมที่ส�ำคัญ	 อำทิ	 

กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมในพื้นที่รอยต่อป่ำชำยเลนและเชิงเขำ	กำรอนุรักษ์ป่ำชำยเลน

ท่ีสมบรูณ์รอบอ่ำวคุง้กระเบน	กำรส่งเสรมิและพฒันำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น�ำ้ชำยฝ่ัง	โดยมกีรมประมงเป็น

หน่วยงำนหลักในกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

ผลส�ำเรจ็ของศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำอ่ำวคุง้กระเบนฯ ท�ำให้สำมำรถพฒันำและฟ้ืนฟทูรพัยำกร

ชำยฝั่งให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ มีควำมหลำกหลำยของนกเพิ่มข้ึน	 หญ้ำทะเลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น	 

ควำมหนำแน่นของสัตว์น�้ำกลุ่มหอยเพิ่มขึ้น	ปริมำณสัตว์น�้ำที่จับได้เพิ่มขึ้น	ปลำพะยูนหวนคืนกลับมำสู่

อ่ำวคุ้งกระเบน	 คุณภำพน�้ำและดินอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน	 เป็นผลให้ระบบนิเวศในอ่ำวคุ้งกระเบน	 

มีควำมสมบูรณ์ทั้งชนิดและปริมำณสัตว์น�้ำ	 ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของชำวประมงขนำดเล็กดีขึ้น	 

อีกทั้งเป็นสถำนที่ดึงดูดควำมสนใจสำมำรถสร้ำงกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงพัฒนำ 

ได้ในระยะยำว	 นอกจำกนี้	 ประชำชนได้น�ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้จำกศนูย์ฯ	 ไปปรบัใช้จนประสบควำมส�ำเรจ็	 

และเกดิเป็นศูนย์เรยีนรูต้วัอย่ำงควำมส�ำเรจ็ตำมแนวพระรำชด�ำร	ิในจังหวัดจันทบุรี
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๓.   ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

   “ป่ำพรุเสือ่มโทรม สะสมดนิเปร้ียว แกล้งดินอย่ำงเดียว พฒันำได้ย่ังยืน”

“เนื่องจำกเป็นสภำพพรุเก่ำ ดินประกอบด้วยพืชที่ทับถมลงมำเป็นเวลำนำน 

และผสมกับน�้ำทะเล มีผลให้เป็นดินที่มีแร่ก�ำมะถัน เมื่อสัมผัสกับอำกำศก็กลำยเป็นอ๊อกไซด์ 

และเมื่อผสมกับน�้ำก็กลำยเป็นกรดก�ำมะถัน (Sulfuric Acid)”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่	 ๖	 มกรำคม	

๒๕๒๕	 ที่ต�ำบลกะลุวอเหนือ	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดนรำธิวำส	 สภำพพื้นที่เดิมเป็น	 “ดินพรุ”	 ซึ่งเป็น 

ดินเปรี้ยวและคุณภำพต�่ำ	 ศูนย์ฯ	 แห่งน้ีจึงท�ำหน้ำที่ศึกษำวิจัยดินพรุและพัฒนำดินอินทรีย์	 ให้สำมำรถ

น�ำมำใช้ประโยชน์ทำงด้ำนเกษตรกรรมได้มำกที่สุด	 ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 “โครงกำรแกล้งดิน”	 

พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนำอำชีพ	 ในสำขำต่ำง	 ๆ	 ทั้งกำรเกษตร	 เลี้ยงสัตว์	 และกำรเกษตรอุตสำหกรรม 

ที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่	 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และ 

รักษำระบบนิเวศวิทยำให้คงควำมสมบูรณ์เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถพึ่งตนเองได้

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ทดลองท�ำไบโอดีเซล น�ำน�้ำมันปำล์มบริสุทธ์ิมำใช้กับ

เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร ต่อมำส�ำนักวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 ร่วมกับ 

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ	 น�ำผลปำล์มน�้ำมัน	 และน�้ำมันพืชที่ใช้แล้วมำผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล	 

เป็นพลังงำนทดแทนน�้ำมันเชื้อเพลิง	 โดยมีกรมพัฒนำท่ีดินเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำน 

กำรด�ำเนินงำนในพื้นที่
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ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ	 ได้ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรแกล้งดินให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่ต่ำง	 ๆ	 ที่ประสบปัญหำดินเปรี้ยวจัด	 จนสำมำรถปลูกพืชตำมหลักเกษตรทฤษฎีใหม ่

ได้	 นอกจำกน้ีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ	 ยังได้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 

จ�ำนวน	๒๑	จุด	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โดยปรำชญ์ชำวบ้ำนของโครงกำร

๔.   ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

   “สร้ำงน�้ำ เพิ่มป่ำ พัฒนำชีวิตที่พอเพียง”

“ต้นเหตุจำกกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ ท�ำให้ขำดน�้ำในหน้ำแล้ง  

ส่วนฤดูฝนน�้ำไหลแรงจึงชะล้ำงหน้ำดิน ดินผิวบำงลงและเกิดเกลือในดิน”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกำยน	

๒๕๒๕	 ที่ต�ำบลห้วยยำง	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	 สภำพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือมักประสบปัญหำดินคุณภำพต�่ำ	 ไม่สำมำรถอุ้มน�้ำไว้ได้และมีควำมเค็ม	 เนื่องจำกขำดควำม

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม้	 น�้ำ	 และแร่ธำตุ	 แหล่งน�้ำธรรมชำติมีไม่เพียงพอ	 ท�ำให้ดินขำด 

ควำมชุ่มช้ืน	 ส่งผลต่อกำรเพำะปลูก	 และมีกำรแผ้วถำงป่ำเพื่อประกอบอำชีพ	 จนท�ำให้แหล่งต้นน�้ำ 

และระบบนิเวศถูกท�ำลำย
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พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จึงมี 

พระรำชด�ำรใิห้จดัตัง้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรขิึน้	เพือ่เป็นแบบจ�ำลองของ

ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื และเป็นพ้ืนทีส่่วนย่อท่ีสอดคล้องกบักำรแก้ปัญหำ และศกึษำวธิกีำรพฒันำ

ของภูมิภำคนี้ได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยมุ่งศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรท�ำเกษตรกรรมท่ีเหมำะสมกับสภำพ

แวดล้อมของภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เน้นในด้ำนกำรปรับปรุงบ�ำรุงดิน	กำรเร่งรัดพัฒนำป่ำไม้โดยอำศยั

ระบบชลประทำน	และกำรปลูกพชืเศรษฐกจิที่มผีลต่อกำรเพิ่มรำยไดข้องเกษตรกร	ส�ำหรบัเป็นตวัอย่ำง 

อันจะน�ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองได้ต่อไป	และให้รำษฎรน�ำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้	

กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำรในศูนย์ฯ	 อำทิ	 กำรพัฒนำป่ำไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ฯ	 

ด้วยระบบชลประทำน	กำรพัฒนำแหล่งน�้ำเพื่อกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค	กำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพ

กำรเกษตร	ปศุสัตว	์และประมง	รวมถงึกำรปลกูยำงพำรำ	 ส่วนด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน	 เน้นกำรจัดกำรดิน

ลกูรงัเพือ่ปลกูไม้ผล	โดยมกีรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

ผลกำรศึกษำ วิจัย ทดลอง ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ประสบควำมส�ำเร็จและ 

มีควำมโดดเด่นมำอย่ำงต่อเนื่อง มีผลกำรทดลองกว่ำ ๒๐๐ เรื่อง	สำมำรถพลิกฟื้นป่ำ	๑๑,๐๐๐	 ไร่	 

ท่ีเคยแห้งแล้งกลับชุ่มชื้นเป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย	 จำกพื้นท่ีแล้งน�้ำ	 ๒,๓๐๐	 ไร	่ 

กลับมีน�้ำเพียงพอตลอดปี	จำกผืนดินที่เป็นทรำยเปลี่ยนกลำยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์	จำกไม่มีเทคโนโลยี

กลับเป็นแหล่งรวบรวมวิทยำกำรที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของท้องถิ่น	 ซ่ึงสำมำรถน�ำมำขยำยผล 

เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินชีวิตและประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้	

ได้มีกำรขยำยผลสู ่ศูนย์สำขำ	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ ่มน�้ำห้วยบำงทรำย 

ตอนบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 จังหวัดมุกดำหำร	 โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำก�่ำอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ	 จังหวัดนครพนม	 และโครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ ่มน�้ำล�ำพะยังตอนบนอันเนื่องมำจำก 

พระรำชด�ำริ	 จังหวัดกำฬสินธุ ์	 และศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด�ำริในจังหวัด 

สกลนคร	 นอกจำกนี้	 ประชำชนที่เข้ำมำฝึกอบรมได้น�ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพจน 

ประสบควำมส�ำเร็จ	
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๕.    ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

    “ต้นทำงเป็นป่ำไม้ ปลำยทำงเป็นประมง ระหว่ำงทำงเป็นเกษตรกรรม”

“ปัญหำจำกกำรลักลอบตัดไม้และไฟไหม้ป่ำ ในฤดูฝนจะมีกำรชะล้ำงเนื่องจำกน�้ำเซำะ 

จนเหลือแต่ หิน กรวด ไม่สำมำรถรักษำควำมชุ่มชื้นของพื้นดินไว้ได้”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่	 ๑๑	 

ธันวำคม	๒๕๒๕	ที่บริเวณป่ำขุนแม่กวง	อ�ำเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	ในครำวที่พระบำทสมเด็จ

พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช	บรมนำถบพติร	เสดจ็ฯ	ไปทรงตรวจเข่ือนห้วยฮ่องไคร้

ตอนล่ำง	 ทรงพบว่ำผืนดินดังกล่ำวเป็นพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม	 ซึ่งเกิดจำกกำรลักลอบตัดไม้และจำกไฟไหม้

ป่ำ	และดินส่วนใหญ่ถูกชะล้ำงเหลือเป็นหินลูกรังและกรวด	

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	จึงทรงขอ

ใช้บริเวณลุ่มน�้ำห้วยฮ่องไคร้ทั้งลุ ่มน�้ำจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมำจำก 

พระรำชด�ำริ	 และได้พระรำชทำนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเน้นกำรศึกษำค้นคว้ำรูปแบบที่เหมำะสม

ของกำรพัฒนำพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำร เพื่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบกำรพัฒนำต่ำง ๆ  

ที่ท�ำให้เกษตรกรพ่ึงตนเองได้โดยไม่ท�ำลำยสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ	 อำทิ	 กำรพัฒนำให้เน้นเรื่อง

กำรอนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธำรเป็นพิเศษ	 ได้แก	่ กำรปลูกป่ำในพื้นที่ที่มีกำรน�ำระบบชลประทำนภำยนอกเข้ำ

มำเสริม	 กำรปลูกป่ำตำมแนวร่องเขำโดยใช้ฝำยกักเก็บน�้ำขนำดเล็กรักษำควำมชุ่มชื้นหรือที่เรียกว่ำ	 
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ฝำยชะลอควำมชุ่มชี้น	(Check	Dam)	ซึ่งจะช่วยชะลอกำรไหลของน�้ำและเก็บกักน�้ำ	รวมถึงตะกอนดิน	 

เพื่อรักษำควำมชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน�้ำไว้	 โดยเฉพำะในฤดูแล้ง	 วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงฝำยเป็นวัสด ุ

ท่ีหำได้ในท้องถิน่	คอื	ไม้ไผ่และก้อนหนิ	

กำรพัฒนำโดยกำรปลูกป่ำในเขตพ้ืนท่ีรับน�้ำฝน	 ศึกษำระบบกำรควบคุมไฟป่ำด้วยระบบ 

ป่ำเปียก	 หรือที่เรียกว่ำ	 แนวป้องกันไฟป่ำเปียก	 (Wet	 Fire	 Break)	 ซึ่งเป็นผลจำกกำรท�ำงำน 

ของระบบก้ำงปลำ	 หรือคูน�้ำท่ีขุดต่อเชื่อมจำกล�ำห้วยธรรมชำติในลักษณะแผ่กระจำยเป็นก้ำงปลำ	 

ที่ช่วยกระจำยควำมชื้นเข้ำสู่ผืนป่ำ	 จนสำมำรถท�ำหน้ำที่เป็นแนวป้องกันไฟป่ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ควบคู่กับงำนศึกษำพัฒนำป่ำต้นน�้ำล�ำธำร

นอกจำกนี้	 ยังส่งเสริมให้รำษฎรในหมู่บ้ำนที่อยู่บริเวณรอบอ่ำงเก็บน�้ำห้วยฮ่องไคร้เข้ำมำ 

อยู่ในแผนงำนโครงกำร	 โดยให้กรมประมงวำงแผนจัดระบบกำรจับสัตว์น�้ำ	 ให้พัฒนำพื้นที่ส่วนหนึ่ง 

เป็นทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์	 และให้ศึกษำผลผลิตเกษตรเพื่ออุตสำหกรรม	 เช่น	 หอม	 กระเทียม	 หญ้ำหวำน	 

รวมทั้งสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพอนำมัยและไม้หอม	 โดยมีกรมชลประทำนเป็นหน่วยงำนหลัก 

ในกำรประสำนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

ผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ฯ	 ได้ขยำยผลให้มีกำรก่อสร้ำงฝำยท้ังในรูปแบบฝำยผสมผสำน	 

ฝำยก่ึงถำวร	 และฝำยถำวร	 รวมท้ังสิ้นกว่ำ	 ๒๖,๓๙๑	 แห่งในพื้นที่ต่ำง	 ๆ	 นอกจำกนี้	 ได้ถ่ำยทอด 

ควำมรู้จำกผลกำรศึกษำแก่ผู ้สนใจผ่ำนกระบวนกำรศึกษำและฝึกอบรมท้ังในด้ำนกำรพัฒนำและ 

อนุรักษ์ล�ำธำรต้นน�้ำ	 กำรท�ำประมงน�้ำจืด	 กำรเกษตร	 และกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ	 ขยำยเป็นเครือข่ำย

เกิดศูนย์เรียนรู้ตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จตำมแนวพระรำชด�ำริเป็นจ�ำนวนมำก
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๖.   ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

   “ฟื้นดิน คืนป่ำ พัฒนำคุณภำพชีวิต”

“สำเหตุเกิดจำกกำรตัดไม้และกำรปลูกพืชไร่ จนดินจืดกลำยเป็นทรำย 

เมื่อถูกลมและน�้ำชะล้ำงไปหมด จึงเหลือแต่ดินดำนแข็งไร้ประโยชน์”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จัดต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี	 ๕	 เมษำยน	

๒๕๒๖	 ในเขตพ้ืนท่ีของพระรำชนิเวศน์มฤคทำยวัน	 ท่ีต�ำบลห้วยทรำยและต�ำบลชะอ�ำ	 อ�ำเภอชะอ�ำ	

จังหวัดเพชรบุรี	 ในอดีตพื้นท่ีน้ีมีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์	 มีสัตว์ป่ำโดยเฉพำะเนื้อทรำย 

อำศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมำก	 จึงได้ชื่อว่ำ	 “ห้วยทรำย”	 ภำยหลังรำษฎรจำกพื้นที่ต่ำง	 ๆ	 อพยพเข้ำมำ 

อำศัยท�ำกินโดยบุกรุกแผ้วถำงป่ำ	ท�ำกำรเกษตรอย่ำงผิดวิธี	ท�ำให้พื้นที่บริเวณนี้แปรสภำพอย่ำงรวดเร็ว	

ดินกลำยเป็นดินทรำยและดินดำนที่ไม่มีแร่ธำตุ	ส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่ำงรวดเร็ว

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 จึงมี 

พระรำชด�ำริให้พัฒนำพื้นที่ห้วยทรำยให้เป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ	 เพ่ือฟื้นฟูสภำพแวดล้อม	 ด้วยกำร

ปลูกปำ่และจัดหำแหล่งน�้ำ	โดยจัดให้รำษฎรทีท่�ำกนิเดิมได้มส่ีวนร่วมในกำรรักษำป่ำไม้และได้ประโยชน์

จำกป่ำไม้	 ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำเกษตรกรรมที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำอำชีพ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพืชจำก 

พระรำชด�ำริ	ที่น�ำไปสู่ทฤษฎีกำรป้องกันกำรเสื่อมโทรมและพังทลำยของดิน	โดยทรงศึกษำถึงศักยภำพ	

“หญ้ำแฝก”	และได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้ด�ำเนนิกำรศกึษำทีศ่นูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยทรำยฯ	ซึง่
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มทีรำยแขง็	ดนิเหนียว	หนิปนู	และแร่ธำตตุ่ำง	ๆ 	รวมตวักนัเป็นแผ่นแขง็คล้ำยหนิ	ยำกทีพ่ชืชัน้สงูจะเจรญิ

เติบโต	 เมื่อปลูกหญ้ำแฝกในดินดำนพบว่ำ	 รำกหญ้ำแฝกสำมำรถหยั่งลึกลงไปในเนื้อดินดำนท�ำให้ดิน 

แตกร่วนขึ้น	ส่วนหน้ำดินจะมีควำมชื้นเพิ่มขึ้น

ศูนย์ฯ	 แห่งนี้จึงเป็นแบบอย่ำงของกำรฟื้นดินโดยปลูกหญ้ำแฝก เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและ 

น�้ำในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 และกำรพัฒนำฟื้นฟูสภำพป่ำเสื่อมโทรม	 โดยวิธีกำร 

ให้เกษตรกรมีส่วนในกำรปลูก	 ปรับปรุง	 และรักษำสภำพป่ำ	 พร้อม	 ๆ	 กับมีรำยได้และผลประโยชน ์

จำกป่ำด้วย	โดยมกีองบญัชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนเป็นหน่วยงำนหลักในกำรประสำนกำรด�ำเนนิงำน

ในพื้นที่

ผลส�ำเร็จยิ่งของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ คือกำรพลิกฟื้นผืนดินทรำยที่เสื่อมโทรม 

ซึ่งยำกต่อกำรปลูกพืชผลใด ๆ กลับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกำรปลูก “หญ้ำแฝก”	 อันเป็น 

แนวพระรำชด�ำริทฤษฎีกำรป้องกันกำรเสื่อมโทรมและพังทลำยของดิน	 ซึ่งประชำชนและหน่วยงำน 

ต่ำง	ๆ	ที่ได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริน�ำหญ้ำแฝกไปปลูกต่ำงพบว่ำ	นอกจำกหญ้ำแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดิน

และน�้ำแล้ว	ยังสำมำรถแก้ปัญหำควำมแห้งแล้ง	ใบใช้เป็นปุ๋ย	เป็นอำหำรให้โค	กระบือ	และน�ำไปท�ำเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่ำง	ๆ	รวมทั้งปลูกเป็นพันธุ์ไว้ขำยได้	ตลอดจนสำมำรถป้องกันน�้ำท่วมได้	เนื่องจำกคุณสมบัติ

ของหญ้ำแฝกที่สำมำรถดูดซับและชะลอกำรไหลบ่ำของน�้ำได้	 นับเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ผืนดินท่ีเคยแห้งแล้งจำกกำรถูกท�ำลำยมำเป็นเวลำหลำยสิบป	ี 

ได้พลิกฟื้นกลับคืนสู่ควำมอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นเดิมอีกครั้ง	

นอกจำกนี้	 ประชำชนที่อำศัยโดยรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ	 จ�ำนวน	 ๒๒	 

หมู่บ้ำนและในภูมิภำคอื่น	ๆ	ที่มีปัญหำในลักษณะใกล้เคียงกัน	ได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริมำด�ำรงชีวิต	

อำทิ	หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	เกษตรทฤษฎีใหม่	และกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมแนวพระรำชด�ำริ	 

โดยน�ำมำปรับใช้ในพื้นที่ของตนและประสบควำมส�ำเร็จ	 สำมำรถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่	 จนมี 

ควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตำมล�ำดับ	 โดยบำงรำยเป็นต้นแบบถ่ำยทอดควำมรู ้ให้เกษตรกรในพื้นท่ีและ 

ประชำชนทั่วไปได้เข้ำมำศึกษำดูงำนและน�ำไปประยุกต์ใช้

ต้นแบบควำมส�ำเร็จ น�ำมำซึ่งกำรศึกษำ พัฒนำ และเรียนรู้อย่ำงครบวงจร

ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรทิัง้ ๖ แห่ง ได้ด�ำเนนิงำนสนองพระรำชด�ำริ

เพื่อเป็นแหล่งศึกษำ	 ทดลอง	 สำธิต	 และเผยแพร่แนวพระรำชด�ำริมำกว่ำ	 ๓	 ทศวรรษ	 ผลส�ำเร็จ 

ที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่ง	 ได้แสดงให้เห็นถึงกำรน�ำแนวพระรำชด�ำริในเร่ืองต่ำง	 ๆ	 รวมถึงปรัชญำ 

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู ่กำรปฏิบัติอย่ำงได้ผลเป็นรูปธรรม	 เป็นส่ิงที่จับต้องมองเห็นได้ใน 

พื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริทั้ง	๖	แห่ง	
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กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนนั้น	 ท�ำให้พื้นดินมีสภำพที่ดีขึ้น	 ป่ำไม ้

มีควำมสมบรูณ์	พรรณไม้และสตัว์นำนำชนดิมปีรมิำณเพิม่ขึน้	อกีทัง้น�ำ้ฝนในพ้ืนทีก่ม็ปีรมิำณเพ่ิมขึน้ด้วย	 

ส่งผลให้สำมำรถท�ำกำรเกษตรกรรมได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

ในวันนี้	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จึงเป็นแหล่งศึกษำและเผยแพร่

ควำมรู้อย่ำงครบวงจร	 ท่ีสร้ำงประโยชน์ให้แก่ผืนแผ่นดินไทย	 และรำษฎรได้น�ำไปปรับใช้ในกำรด�ำรง

ชีวิตและประกอบอำชีพอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมในแต่ละพื้นที่	 ส่งผลให้รำษฎรได้รับประโยชน ์

อย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน	 จำกควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 มีรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย	 และมีเงินออมในครัวเรือน	 

รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติของประเทศให้ 

มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย

ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำฯ เป็นตวัอย่ำงแห่งควำมส�ำเรจ็ในกำรประสำนเช่ือมโยงด้ำนกำรบรกิำร

อย่ำงแท้จริง ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริหำรจัดกำรคน	 กำรบริหำรงบประมำณ	 รวมทั้งกำรวำงแผนเพ่ือ 

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน	 เป็นวิธีกำรที่ทรงใช้มำกว่ำ	 ๓๐	 ปี	 เป็นตัวอย่ำงให้แก่ 

หน่วยงำนของรัฐน�ำไปใช้ปฏิบัติและด�ำเนินกำรในปัจจุบัน	 อำทิ	 โครงกำรเรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท	

โครงกำรทฤษฎีใหม่	กำรบรหิำรงำนโดยกำรประสำนเชือ่มโยงกนัของผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั	และกำรพฒันำ

ประเทศ	 โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ	 และมีเป้ำหมำยส�ำคัญคือ	 เพ่ือ	 “ประโยชน์สุข 

ของประชำชน”	 ยิ่งไปกว่ำนั้นพระองค์ได้	 “ทรงวำงรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”	 ให้แก่กำร 

ด�ำรงชีวิตของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศไทยไว้อย่ำงรอบคอบและครบถ้วน
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“ปลื้มปีติยินดีที่ ได้พบท่าน และได้ยินคำาปฏิญาณด้วยความปรารถนาดีของคณะรัฐมนตรี

ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน 

และเพื่อความสุข ความมั่นคง ตลอดจนความก้าวหน้าของประเทศ.  

ก็ขอให้พรให้ทุกท่านมีกำาลังกาย กำาลังใจ และกำาลังปัญญา 

ตลอดจนขวัญ และความสุข ที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศและประชาชน. 

ถ้าปฏิบัติได้ดี มีความตั้งใจและมีขันติ มีความอดทน 

ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ปัญหา 

ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญหรือเป็นกุศลท่ีท่านได้ทำาให้กับตนเองด้วย. 

เพราะว่าการปฏิบัติงานนั้น ไม่ว่าจะปฏิบัติงานใด ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค  

ซึ่งปัญหาและอุปสรรคนั้น คือบททดสอบ.  

แล้วก็บททดสอบอันนี้จะเป็นบทเรียน และเป็นสิ่งที่จะเพิ่มความสามารถให้แก่ท่าน. 

มีอะไรก็ปรึกษากันหาข้อมูลที่ถูกต้อง 

แล้วก็ปฏิบัติด้วยความรอบคอบทันการณ์สมกับสถานการณ์และเหตุผล.  ...”

พระรำชด�ำรัส  
ในโอกำสที่นำยกรัฐมนตรี น�ำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ แต่งตั้ง 

เข้ำเฝ้ำ ฯ ถวำยสัตย์ปฏิญำณก่อนเข้ำรับหน้ำที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต  

วันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๙
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๔ สืบสำน รักษำ ต่อยอด

สร้ำงสุขปวงประชำ
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ส่วนที่ ๔ 

สืบสำน รักษำ ต่อยอด

สร้ำงสุขปวงประชำ

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้ังแต ่

เม่ือครั้งทรงพระเยาว์ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและ 

เข้าพระราชหฤทัยในความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร โดยเฉพาะในท้องถ่ินทุรกันดาร ทรงส่ังสม

ประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและหลักการทรงงานต่าง ๆ ที่ล้วนน�ามาซ่ึงความผาสุกสงบแก่ปวงชน

ชาวไทย และความมั่นคงมาสู่ชาติบ้านเมือง 

สืบสำนพระรำชปณิธำน เพื่อประโยชน์ของปวงชนชำวไทย 

เมื่อทรงเจริญวัยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เพื่อประเทศชาติและประชาชน 

ชาวไทยโดยมไิด้ทรงย่อท้อ ท้ังท่ีทรงปฏิบัตแิทนพระองค์และทรงปฏบิตัใินส่วนของพระองค์เองนานปัการ 

หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เสดจ็สวรรคต และพระองค์ได้เสดจ็ข้ึนครองราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่๑๐ แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และเพือ่ประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทัง้ปวง จงึทรงตอบรบั 

การเสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษตัริย์ ดงัพระราชด�ารสัในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ วนัพฤหัสบด ีที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ความว่า

“ตำมที่ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปฏิบัติหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ ได้กล่ำว

ในนำมของปวงชนชำวไทย เชิญข้ำพเจ้ำขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ว่ำเป็น

ไปตำมพระรำชประสงค์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนำถบพิตร และเป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำช

สันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยนั้น ข้ำพเจ้ำขอตอบรับ เพื่อสนอง

พระรำชปณิธำน และเพื่อประโยชน์ของประชำชนชำวไทยทั้งปวง.”  

พระรำโชบำย สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภในครั้งเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานวีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  

ดังความตอนหนึง่ในเวบ็ไซต์มตชิน หัวข้อข่าวในพระราชส�านกัว่า “พระมหากรุณาธคิณุในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ของเรามีมากหลายด้วยพระบารมี และพระเมตตาได้ทรงพระราชทานแนวความคิด 

พระราชด�าริ และข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญ และความสุขให้แก่ประเทศชาติ และประชาชน 

มาหลายด้านหลายสิ่ง หากจะได้ศึกษาและน้อมน�า พระราชด�าริต่าง ๆ นี้มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม 

และพอเพียงต่อสถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และท�าให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  

ประเทศชาติ และตนเอง ซึ่งจะน�าพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุก ๆ คนตามพระราชปณิธาน 

ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดไป…” 
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พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ ่งมั่นที่จะ

สืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดา โดยการ 

“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ดังนี้

สบืสำน น�าองค์ความรูข้องพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร มาสบืสานในการทรงงาน เช่น โครงการ

ทีเ่กิดจากฎกีา โครงการพฒันาแหล่งน�า้ เป็นต้น 

รกัษำ พระราชทานพระราชด�ารแิก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการดูแลรักษาโครงการอนัเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เกิดความยั่งยืน 

ต่อยอด สานต่อโครงการตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เช่น โครงการอ่างเกบ็น�า้นฤบดนิทรจนิดา โครงการพฒันา

แหล่งเก็บน�้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการเพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และ

โครงการบริหารจัดการน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงน้อมน�าพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ไปด�าเนินการ 

ตามรอยพระยุคลบาทของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และขยายผล 

ต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

๔.๑ ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข

พระองค์ทรงตระหนักถึงสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงทรงให้ความส�าคัญด้านการแพทย์ 

และสาธารณสขุ และทรงใส่พระราชหฤทยักบัการออกก�าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและคณุภาพชวีติ

ที่ดีของคนไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปสู่ความยั่งยืน 

(๑)  โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเพื่อปวงชน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๙ ให้จัดสร้างโรงพยาบาลข้ึนน้อมเกล้าฯ  

ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  เม่ือครัง้ทรงด�ารงพระราชอสิริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร โดยประชาชนผู้จงรักภักดีจากทั่วประเทศพร้อมใจกันบริจาคเงิน ทรัพย์สิน  

และที่ดิน สมทบทุนเป็นจ�านวนมาก

พร้อมทั้งได้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐  

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมูลนิธิ และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขด�าเนินการจัดสร้าง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นในท้องที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถ่ินท่ีห่างไกล 

และทุรกันดาร จ�านวน ๒๐ แห่ง ใน ๒๐ จังหวัด โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง 
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ในการก่อสร้างครั้งแรกใช้เงินของ “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ท้ัง ๒๐ แห่ง เป็นเงิน 

๑๖๔,๔๖๒,๕๑๕ บาท และได้จัดสร้างเพิ่มอีก ๑ แห่งรวมเป็น ๒๑ แห่ง ได้แก่ 

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ�าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อ�าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ�าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อ�าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ�าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ�าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ�าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ�าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

• โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทหาร ต�ารวจ และ 

พลเรือนได้อย่างกว้างขวาง จึงท�าให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบค่าก่อสร้างในการขยายโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ข้ึน และได้มีการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

ข้ึนเป็นล�าดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยุพราช ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดโรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทั้ง ๒๑ แห่ง  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้ทรงเน้นย�้าให้ผู ้ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลให้ความ 
ใส่ใจในการรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดีและเสมอภาคกัน ซึ่งปรากฏในเวปไซต์ส�านักงานทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย์ ว่าทุกคนท่ีท�างานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ 



282

ก�าเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ใน 

ท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจาก 

ความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

นอกจากนี้ ยังทรงติดตามกิจการและผลการด�าเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

อย่างสม�่าเสมอ เมื่อปี ๒๕๒๙ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ทัง้ ๔ ภาค เพือ่ทรงศึกษาปัญหาและหาแนวทางพฒันาโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชให้มปีระสิทธภิาพ

สามารถบริการให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน 

 ในปี ๒๕๓๐ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

ทัง้ ๒๑ แห่ง และได้พระราชทานพระราโชบาย ๑๒ ประการแก่กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือใช้ในการพัฒนา

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชต่อไป ได้แก่ (๑) พระราชประสงค์ในโอกาสเสดจ็ฯ ตรวจเยีย่มโรงพยาบาลฯ 

เพื่อทรงรับทราบขอบขีดความสามารถ และปัญหาขัดข้องของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อพระราชทาน

พระราชด�ารใินการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (๒) พฒันาขดีความสามารถตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

แต่ละขนาด เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ  

 (๓) บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการควบคุม 

ก�ากับการและการประเมนิผลงาน (๔) ต้องเชญิชวนภาคเอกชนมามส่ีวนร่วมให้มากขึน้ เพราะงบประมาณ

ของกระทรวงสาธารณสุขมีจ�ากัด (๕) พัฒนาบุคลากรทุกประเภทของโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมขีด 

ความสามารถของการท�างาน ท้ังด้านการบริหารจัดการบริการสาธารณสุข เทคนิควิชาการต่าง ๆ  

ให้ทันสมัย และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมท้องถิ่น (๖) พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลย ี

ท่ีเหมาะสมในการปฎิบัติงาน (๗) ต้องสร้างสรรมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันทุกระดับทุกรูปแบบ  

และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โดยสื่อมวลชนและเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
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(๘) เน้นหนักเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็น

ตัวอย่างที่ดี (๙) ปรับปรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีบทบาทมากขึ้น (๑๐) จัดให้มีการประชุม

ปรึกษาหารือกันระหว่างคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผู้บริหารระดับสูงของ

กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และเจ้าหน้าที่ในกองงานในพระองค์ 

เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความร่วมมือที่ดี (๑๑) สร้างสิ่งจูงใจ ขวัญ ก�าลังใจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา 

โรงพยาบาล และจัดให้มีการประกวดโรงพยาบาลดีเด่นเป็นประจ�าทุกปี และ (๑๒) ส่งเสริมการศึกษา 

ค้นคว้า วจิยัระบบงานสาธารณสขุท้ังด้านบรกิาร วชิาการ และบริหาร เพือ่พฒันาเทคโนโลยแีละคณุภาพ

ของระบบงานดังกล่าวให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นตามล�าดับ 

(๒) กิจกรรมปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ และสร้ำงเสริมสุขภำพ

   ประชำชน

ในปี ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชปณิธานในการจัดกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง และเน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

พระองค์ได้ทรงจักรยานพระที่นั่งน�าประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike for 

Mom ปั่นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประชาชนได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

โดยเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก ตลอดเส้นทางมีพสกนิกรเฝ้าฯ  

รับเสด็จอย่างเนืองแน่น

กจิกรรมทัง้ ๒ ครัง้ดงักล่าว นอกจากเป็นการแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์แล้ว 
ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในการออกก�าลังกาย 

และการมีน�้าใจนักกีฬาอีกด้วย 
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๔.๒ ด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพเด็กไทย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ทรงสนพระราชหฤทยัด้านการศกึษามาเป็นเวลานาน ทรงเห็นว่า 

การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทย

ให้มีคุณสมบัติที่ดี คือ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงเข้มแข็ง มีงานท�า มีอาชีพ และ 

เป็นพลเมอืงด ีมรีะเบียบวนิยั และด้วยน�า้พระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธคิณุต่อเด็กและเยาวชนไทย 

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตลอดจน

มีพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานขึ้น ส�าหรับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า  

๑๐ ปีแล้ว  

(๑) โรงเรียนในพระรำชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล ประถม 

ศึกษา และมัธยมศึกษา พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าว  

รวมถึงทรงรับโรงเรียนบางแห่งเข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ ์

การก่อสร้างอาคารเรียนด้วยพระองค์เอง ถึงแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ ยังพระราชทาน 

ความช่วยเหลอืแก่ครแูละนกัเรยีนในด้านอปุกรณ์การเรยีนและทรงตดิตามการด�าเนนิงานของโรงเรยีนใน

พระราชูปถัมภ์อย่างสม�่าเสมออีกด้วย ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ๑๔ แห่ง ได้แก่

• โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

• โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ ก�าแพงเพชร

• โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

• โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี

• โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา

• โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

• โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

• โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (จังหวัดนนทบุรี)

• โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย (จังหวัดระยอง)
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(๒) โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 

   สยำมมกุฎรำชกุมำร

จุดเริ่มต้นของทุนกำรศึกษำพระรำชทำน มุ่งสร้ำงโอกำสให้เด็กนักเรียนยำกไร ้

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เมือ่ครัง้ทรงด�ารงพระราชอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ	์พระบรมรำชนินีำถ	พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง ไปในท้องถิน่ 
ทุรกันดารในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทรงพบเห็นเยาวชนท่ีเรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน  
ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจ�านวนมาก 

 ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ท่ีมุง่สร้างความรู ้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย จงึได้มพีระราชด�าริ
ให้ด�าเนิน “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” 
ขึน้เมือ่ปี ๒๕๕๒ เพือ่พฒันาความรูค้วามสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย โดยทรงน�าพระราชทรพัย์
ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลมาพระราชทานเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก 
นักเรียนที่มีฐานะยากจน และมีชีวิตความเป็นอยู ่ยากล�าบาก แต่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม  
ขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจนส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน  

ในปีต่อมาได้มีพระราชด�าริให้จัดต้ัง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร (ม.ท.ศ.)” ข้ึนเมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๓ โดยทรงเป็นองค์ประธาน
กรรมการ ม.ท.ศ. และให้น�าโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มาอยู่ภายใต้มูลนิธิฯ เพื่อให้การด�าเนิน
งานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นก�าลังส�าคัญของชาติที่จะกลับไปสร้างประโยชน์
ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

 การด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก�ากับดูแล
อ�านวยการระดับนโยบาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ 
ด้วยพระองค์เอง และมีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนงาน ม.ท.ศ. และการติดตามประเมินผลฯ  
ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด
จากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมด�าเนินกระบวนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าเฝ้าฯ รับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ  

โดยมีส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยหลักประสานความ 
ร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิ ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
ร่วมสนบัสนนุด�าเนนิโครงการฯ ด้านต่าง ๆ รวมท้ังพฒันาศกัยภาพและเครอืข่ายนักเรยีนทนุฯ โดยได้รับ
การสนับสนนุความร่วมมอืจากมลูนธิสิถาบนัวจิยัและพฒันาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานหลักการให้กระจายทุนครบในทุกจังหวัด และด�าเนินการ 

แสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู ้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุน  

และทรงเน้นย�้า ดังพระราโชวาทเมื่อคร้ังทรงด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกฎุราชกุมาร ในโอกาสทีน่กัเรยีนทนุเข้าเฝ้า ฯ รบัพระราชทานทนุการศกึษา ณ ศาลามติราภิรมย์ 

วงัศโุขทยั วนัเสาร์ ที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ความตอนหนึง่ว่า

“…ข้ำพเจ้ำใคร่จะกล่ำวย�้ำกับท่ำนทั้งหลำยว่ำ งำนของมูลนิธ ิ

ทุนกำรศึกษำนั้น เป็นภำรกิจที่ต่อเนื่องและยำวนำน จ�ำเป็นต้องเอำใจใส่ปรับปรุง 

อยู่ตลอดเวลำ และต้องติดตำมประเมินผลอย่ำงสม�่ำเสมอด้วย จึงจะส�ำเร็จผล

ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้.  …” 

 การด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ ได้จัดสรร
ทุนพระราชทานให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยผ่านกระบวนการคัดเลือก คัดสรร จากระดับจังหวัด 
มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ และสอบทานจากส่วนกลาง จนสามารถกล่ันกรองได้นักเรียนทุนฯ 
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘ ไปแล้วรวม ๑,๒๒๘ ราย และต่อมาในปี ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงหลักการ 
แนวคิดแนวทางหลักเกณฑ์การด�าเนินงานโครงการทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นตาม 
พระบรมราโชบาย ยึด ๓ หลักเกณฑ์ส�าคัญ ได้แก่ เกณฑ์เรียนดี เกณฑ์ความประพฤติดี และเกณฑ์ 
ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งปรับเพ่ิมให้มีการคัดกรองขั้นสุดท้าย  
และก�าหนดให้มีการท�าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน นอกจากนี้ ได้ปรับให้เช่ือมโยงกับโครงการกองทุน 
การศึกษา โดยเพิม่กลุ่มเป้าหมายนกัเรยีนจากโครงการกองทนุการศกึษา ให้เข้ามาสูก่ารเป็นนกัเรียนทนุ 
ม.ท.ศ. โดยเริ่มใช้ในการคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เป็นต้นมา

 นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๒ มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานแล้ว รวม ๑๑ รุ่น  
จ�านวน ๑,๗๖๔ คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมเงินทุนพระราชทานไปแล้วจ�านวน 
๔๖๑,๗๓๙,๙๒๕ บาท ซึ่งขณะนี้นักเรียนทุนรุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๕ ได้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแล้ว ท้ังในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว และ 
บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
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ก้ำวต่อไปของทุนกำรศึกษำพระรำชทำนฯ มุ่งสร้ำงพลเมืองดี มีควำมพร้อม  

เป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นชุมชน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. ทรงตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของการสร้างพลเมืองไทยให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล  

มีวินัยและความรับผิดชอบ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีศักยภาพพร้อมเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ และมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นก�าลังที่ส�าคัญของการพัฒนา 

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน การด�าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน  

ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๓ ยึดหลักการแนวคิด และแนวทางการด�าเนินงานที่ได้มีการทบทวนตาม 

พระบรมราโชบายองค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑. ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นสาขาความต้องการของประเทศ สาขา

ขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมท้ังสาขาด้านความมัน่คง ไม่ยดึไม่ก�าหนดสดัส่วนชายหญงิ ไม่ก�าหนด

สัดส่วนจ�านวนทุนแต่ละจังหวัด และเพิ่มให้มีกระบวนการฝึกพัฒนาศักยภาพเพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย

๒. ยึดหลักการท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ  

บ่มเพาะความมวีนิยั สร้างศกัยภาพความสามารถในการเรยีนรู ้ให้นกัเรยีนทนุฯ เตบิโตเป็นคนดมีคีณุภาพ 

เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปท�างานช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

๓. ยดึหลกัการทีก่�าหนดให้มกีารท�าสญัญารบัทนุและชดใช้ทนุ ภายใต้เงือ่นไขเมือ่จบการศกึษา

ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสูเ่ส้นทางอาชพีอย่างมัน่คงตามทีโ่ครงการทนุการศกึษาพระราชทาน 

ม.ท.ศ. จะเชื่อมโยงต�าแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการท�างานในภาครัฐ 

(ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการท�างานในสายงานความมั่นคง ทหาร ต�ารวจ 
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 ส�าหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. ยึดตาม ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์

เรยีนดี จบช้ันมัธยมศกึษาปีที ่๓ ด้วยผลการเรยีนด ีมคีะแนนเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า ๓.๐๐ เป็นผูม้คีวามประสงค์ 

มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึดเกณฑ์ความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติ 

ที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อม 

ที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู ้ เข้าใจ 

และพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  

ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจัดสรรทุนการศกึษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ก�าหนดให้ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อปีในสายสามัญ และทุนละ ๒๒,๐๐๐ บาทต่อปีใน 

สายอาชีพ ส�าหรับทุนศึกษาต่อเน่ืองไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะครอบคลุมทั้งค่าเรียนและ 

ค่าหอพักตามที่จ่ายจริง ส่วนค่าครองชีพและค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนจัดสรรให้เท่ากันทุกคน ๆ  

ละ ๕๘,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี

 นอกจากนี้ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้ให้ความส�าคัญกับการติดตามดูแล 

นักเรียนทุนฯ อย่างเป็นระบบตลอดช่วงการเป็นนักเรียนทุนฯ และเมื่อจบการศึกษา ทั้งในด้านการเรียน 

ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน การช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานฯ เป็น 

กรณีเฉพาะ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ และพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุน ม.ท.ศ.  

ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสามารถช่วยเหลือดูแลกันในรูปแบบ “พี่ช่วยน้อง พี่ดูแลน้อง เพืื่อนช่วยเพื่อน” 

เรียนดี ควำมรู้ด ีกำรงำนดี ชวีติสดใส ท�ำประโยชน์ให้กับประเทศชำติ มีควำมสขุ

 นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ทุกคนล้วนมีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น 

อย่างยิง่ ทีไ่ด้รบัโอกาสในการศึกษาอย่างมัน่คงและต่อเนือ่ง ช่วยให้รอดพ้นจากอปุสรรคทีข่ดัสน ยากจน 

ส่งผลให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมุ่งหวังในอนาคต นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ต่างน้อมน�า

ยึดมั่นปฏิบัติตนตามแนวพระราชด�ารัส “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ท�าประโยชน์ให้กับ

ประเทศชาติ มีความสุข” มาเป็นเป้าหมายในการด�ารงตนในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มีความ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เติบโตเป็นก�าลังคุณภาพของประเทศ ที่พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน ดังส่วนหนึ่ง 

ของบทเพลงต้นกล้าของแผ่นดินท่ีเป็นเสียงจากหัวใจและความมุ ่งมั่นของนักเรียนทุนการศึกษา 

พระราชทานฯ ว่า 

“…เราจะก้าวเดินตามรอยแห่งศีลธรรม จะขอสืบสานปณิธานที่ทรงชี้น�า ลูกจะจดจ�า น้อมน�า 

ไปเป็นแนวทาง ขอสัญญาจะรักษาคุณความดี มีศักด์ิศรี เป็นคนดีของแผ่นดิน ขอยึดมั่นสถาบัน 

ชั่วชีวิน ตอบแทนแผ่นดิน ตราบสิ้นลมหายใจ…”
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(๓)  โครงกำรจักรยำนพระรำชทำน   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชด�าริพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน

และด้อยโอกาส โดยมีพระบรมราชโองการให้กองกิจการในพระองค์จัดจักรยานพระราชทานให้แก่

นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ครอบครัวยากจน และมีความจ�าเป็นต้องใช้จักรยาน 

เป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ เขตพื้นที่การศึกษาละ ๕๐ คัน รวมทั้งหมดจ�านวนมากกว่า 

๑๐,๐๐๐ คัน โดยจัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ด้วยการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน

ระยะทาง ๓ กิโลเมตรขึ้นไป และเดินทางพื้นที่ราบ 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนท่ีอยู ่ห่างไกล 

ให้มีจักรยานเป็นพาหนะเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านไป

โรงเรียน ช่วยให้เด็กนักเรียนมีเวลาในการเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อีกทางหนึ่ง

๔.๓  ด้ำนศำสนำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นองค ์

อัครศาสนูปถัมภก และได้ทรงพระผนวชเมื่อวันที่  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ ณ พระอุโบสถ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดระยะเวลา ๑๕ วันแห่งการ

ผนวช ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการ อาทิ ทรงร่วมท�าวัตรเช้า-เย็น ท�าสังฆกรรม  

สดับพระธรรมเทศนา เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงรับภัตตาหารบิณฑบาตจากพระบรมวงศานุวงศ์ 

ข้าราชการ และประชาชน ณ สถานที่ต่าง ๆ และทรงศึกษาพระธรรมวินัยร่วมกับพระภิกษุอื่น ๆ 

นอกจากน้ี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เช่น การพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร การพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง และการพระราชพิธีในวัน 

ส�าคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคล 
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บ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษตัรยิาธริาช พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
ณ พระลานพระราชวงัดสุติ เนือ่งในโอกาสวนัส�าคญัต่าง ๆ  โดยพระองค์ได้ทรงร้อยเรียงบทเจริญพระพุทธมนต์ 
และโปรดให้จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชาและธรรมราชินี
พระราชทานแก่ประชาชนเพ่ือเป็นสริิมงคล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความส�าคัญกับศาสนาอื่น ๆ ตามกาละอันสมควรด้วย  
เช่นพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นงานฉลองส�าคัญ
ของชาวไทยมสุลมิ และร่วมกิจกรรมส่งเสรมิครสิต์ศาสนา ศาสนาพราหมณ์ฮนิดู และศาสนาซิกซ์ เป็นต้น  

๔.๔ ด้ำนกำรทหำร

 นับแต่ยังทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงมีพระอุปนิสัยโปรดความม ี
ระเบียบวินัยและทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการเกี่ยวกับกองทัพอยู่เสมอ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมที่ต้ัง
กองทหารหน่วยต่าง ๆ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่ของทหารและต�ารวจเป็นนิจ พระองค์
ทรงศึกษาด้านวิชาการทหารท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทรงส�าเร็จการศึกษาด้านการทหาร 
และวิชาการทหารชั้นสูงจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต้องผ่านการทดสอบและการฝึกอย่างหนัก 

 เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทย ทรงรับราชการทหารเป็นนายทหารประจ�าการ และทรงศึกษา 
ต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๔๖ หลังจากพระองค์ทรงเข้าประจ�าการเมื่อปี ๒๕๑๙ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ประเทศไทยเกิดปัญหาการก่อความไม่สงบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ท�าให้ม ี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ�านวนมาก พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมให้ก�าลังใจแก่ทหาร ต�ารวจ และ

เจ้าหน้าที่อาสารกัษาดนิแดน (อส.) บรเิวณพืน้ทีอ่นัตราย และทรงเข้าร่วมปฏบิตักิารรบในการต่อต้าน 
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การก่อการร้าย ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ พระองค์ทรงร่วมรบเคียงบ่า

เคียงไหล่กับทหารหาญแนวหน้าอย่างกล้าหาญ โดยมิได้ทรงหวาดหวั่น

นอกจากนี้ พระองค์ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรอื่น ๆ โดยเฉพาะหลักสูตรการบิน ทรงมีชั่วโมง

ฝึกบินอย่างต่อเนื่องที่สูงมาก ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่น” พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี 

ท่ีท�าการบินกับเครื่องบินกองทัพอากาศเกือบทุกรูปแบบ และทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะพัฒนา 

กองทัพอากาศให้แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ 

เม่ือปี ๒๕๕๓ พระองค์ได้ทรงท�าการบนิเทีย่วบนิมหากศุล ในต�าแหน่งนกับนิที ่๑ เทีย่วบนิพเิศษ

ของบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะพุทธศาสนิกชนไปกราบสักการะบูชาสังเวชนียสถาน  

ณ ต�าบลพุทธคยา (สถานที่ตรัสรู ้) สาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสนี้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพ่ือ 

ประโยชน์ทางศาสนา จงึมผีูท้ลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเงินสมทบทนุเพ่ือการกศุลอืน่ ๆ  เป็นจ�านวนมาก  

และเนื่องในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงท�าการบินเที่ยวบินมหากุศล เส้นทางไปกลับกรุงเทพฯ – ขอนแก่น  

น�าคณะพุทธศาสนิกชนจ�านวน ๑๑๓ คน ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม  

อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรและเงินบริจาคสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาครั้งนี้ 

บริษัท การบินไทยฯ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ” 

จากการทีไ่ด้ทรงศึกษาด้านวชิาทหารมานาน ทรงมคีวามรูเ้ชีย่วชาญอย่างมาก ทรงพระวริยิอตุสาหะ 

เพ่ิมพูนความรู ้และประสบการณ์ด้านการทหารอยู ่เสมอ และได้พระราชทานความรู ้เหล่านั้น 

ให้แก่ทหาร ๓ เหล่าทพั ทรงปฏบัิตพิระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหาร เอาพระทยัใส่ในความเป็นอยู่  

ทุกข์สุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  

เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเทิดทูนและความจงรักภักดีของเหล่า 

ทหารเป็นอย่างยิ่ง   
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๔.๕ ด้ำนสังคมสงเครำะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาและทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่  

ของราษฎรเสมอ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานครหลายแห่ง พร้อมทั้ง 

ให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ก�าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางเดินของน�้าในแหล่งน�้า

ตามชุมชนต่าง ๆ และเมื่อมีราษฎรต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัย  

ดินถล่ม คลื่นยักษ์สึนามิ และอัคคีภัย ฯลฯ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ราษฎร 

ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตลอด ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมในสถานที่เกิด 

ภัยพิบัติด้วยพระองค์เอง แม้ในพื้นท่ีท่ีเสี่ยงภัยมาก ทรงติดตามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่าง 

ใกล้ชิด พระราชทานก�าลังใจ อาหาร น�้า ถุงยังชีพ และพระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่เด็กก�าพร้า 

อันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ผู้ขาดที่พึ่ง ให้มีบ้านและมีการศึกษาต่อไป  

ในส่วนของมิตรประเทศซึ่งประสบภัยพิบัติ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์เช่นกัน 

อาทิ ได้เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปสาธารณรัฐปากีสถาน พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ และพระราชทานความช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีส สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อปี ๒๕๕๑ จากแผ่นดินไหว 

สาธารณรฐัเฮต ิเมือ่ปี ๒๕๕๓ และจากคลืน่ยกัษ์สนึาม ิประเทศญีปุ่น่ เมือ่ปี ๒๕๕๔ ตลอดจนพระราชทาน

ความช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง ๑๓ คนที่สูญหายในถ�้าหลวง วนอุทยานถ�้าหลวง ขุนน�้านางนอน 

อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อปี ๒๕๖๑ เป็นต้น

๔.๖  ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาการเกษตรมาโดยตลอด เนือ่งจาก 

เป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ ตั้งแต่ 
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ยงัทรงพระเยาว์พระองค์ได้ตามเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร ไปทอดพระเนตรการท�านา พร้อมกับทรงขับรถไถนาและทรงหว่านเมลด็ข้าว ณ โครงการ

ส่วนพระองค์สวนจติรลดา 

ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว ทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาประสิทธิภาพ 

และเพิ่มผลผลิตการเกษตร รวมทั้งกิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจร โดยเฉพาะการเกษตรที่ไม่ท�าลาย

สิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงยึดแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการดูแลช่วยเหลือราษฎร ทรงสืบสานการสร้างความมั่นคงอาชีพ

เกษตรกรรม รวมทั้งปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น�้า และป่า เพื่อส่ง

ต่อทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้สืบเนื่องถึงลูกหลานไทยในอนาคต ดุจดังแนวทางที่สมเด็จพระบรม 

ชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงวางไว้ ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

หลาย ๆ โครงการที่ได้พระราชทาน อาทิ 

(๑)  โครงกำร “เกษตรวิชญำ” 

โครงการเกษตรวิชญาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ที่ต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี ๒๕๔๙ ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณ 
บ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔ ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จ�านวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�าไปท�าคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตร
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยชีมุชน เป็นศนูย์ฝึกอบรมและวจัิยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกบัพ้ืนที ่รวมทัง้เพ่ือ
การฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ 
และมกีารใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ซ่ึงพ้ืนท่ีป่าโดยรอบนัน้ ชาวบ้านได้รับการปลูก
ฝังให้ร่วมกันฟื้นฟูดูแลให้เป็นธนาคารอาหารชุมชน รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร
ธรรมชาติในป่า และสมุนไพรอย่างคุ้มคุณค่า  

ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ คือ เพาะช�ากล้าไม้โตเร็วจ�านวน ๕๐,๐๐๐ กล้า เพื่อแจกจ่าย 
ให้ราษฎรน�าไปปลูกขยายผลใช้ประโยชน์ในชุมชนและครัวเรือน ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไม้โตเร็ว จ�านวน  
๑๒๐ ไร่ เพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่ป่าไว้ใช้ประโยชน์ เป็นถ่านฟืนหุงต้มอาหาร และด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจ�านวน ๒ หมู่บ้าน อีกท้ังจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและ 
ใช้เช้ือเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่ราษฎร ช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติ ส่งผล 
ให้ราษฎรเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

(๒) โครงกำรคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา 

ด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง 
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หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ�าต�าบล 

ท้ังด้านพืช สัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถท�าการผลิตทาง 

การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเร่ิมด�าเนินโครงการฯ มาต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ และปัจจุบัน 

ได้น�าผลส�าเร็จในการด�าเนินงานไปเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา 

ด้านการท�ากินและการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกิจกรรมในโครงการ  

ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่

(๒.๑)  กิจกรรมด้านคลินิก ได้แก่ การให้ค�าปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และให้บริการ 

โดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร

เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้

• คลินิกพืช ให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับโรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุ

อาหารพืช วัตถุมีพิษทางการเกษตร ดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร

• คลินิกดิน ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย ดูแลโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

• คลินิกสัตว์ ให้บริการเกี่ยวกับโรคสัตว์ ควบคุมบ�าบัดโรคสัตว์ ตรวจรักษาพยาบาลและ 

ฉีดวัคซีนสัตว์ ดูแลโดยกรมปศุสัตว์

• คลินิกประมง ให้บริการเกี่ยวกับโรคสัตว์น�้า เพาะเล้ียงสัตว์น�้า คุณภาพน�้า ดูแลโดย 

กรมประมง

(๒.๒)  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การฝึกอบรม และจัดนิทรรศการ ที่เป็นความต้องการ 

ของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู้ อาทิ 

• คลินิกบัญชี ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีฟาร์ม รวมถึงบัญชีครัวเรือน ดูแลโดย 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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• คลนิกิชลประทาน ให้ค�าปรึกษาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการน�า้ ฯลฯ ดูแลโดยกรมชลประทาน

• คลินิกสหกรณ์ ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านสหกรณ์ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  

ดูแลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์

• คลินิกกฎหมาย ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน ดูแลโดยส�านักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 โดยในปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ การด�าเนินโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ได้ช่วยแก้ไขปัญหา 

ด้านการเกษตรให้เกษตรกรไปแล้วจ�านวนมากกว่า ๓.๓ ล้านคน สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตร

อย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

รวมทั้งมีรายได้ทางการเกษตรมากขึ้น 

 นอกจากนี้ รูปแบบกิจกรรมของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ได้จ�าลองแบบผลส�าเร็จของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 

จากโครงการฯ น�าไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยแบ่งเป็นคลินิกด้านต่าง ๆ ดังกล่าว 

ข้างต้น ซึ่งได้ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

(๓) โครงกำรพฒันำพืน้ท่ีแก้มลงิแบบเพิม่รำยได้ชมุชนคลองรงัสติ   

  จังหวัดปทุมธำนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่ทรง 

มุ่งมั่นในด้านการพัฒนาให้ “ประชาชนพึ่งตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งจากชุมชน เป็นการ

ระเบิดจากข้างใน” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐ พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทาน

เอกสารสิทธิ์แก่เกษตรกรในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้มี 

พระราชประสงค์ไว้แต่ต้น ณ พื้นท่ีบริเวณคลอง ๘ คลอง ๙ และ คลอง ๑๐ ท้องทุ ่งรังสิต  

จังหวัดปทุมธานี ที่ดินผืนนี้เกษตรกรจะได้ใช้ท�าเกษตรกรรม อันนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และมีพื้นที่

ท�ากินเป็นหลักแหล่งอย่างแท้จริง

 แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ ต้องประสบภาวะวิกฤติอุทกภัยมาหลายต่อหลายครั้ง 

ท่ามกลางความท้อแท้ ยังมีความหวัง ชุมชนบริเวณนี้จึงได้รวมตัวกันคิดร่วมกันบริหารจัดการพื้นที ่

แก้ปัญหาอุทกภัยตามแนวพระราชด�าริ “แก้มลิง” จนสามารถสร้างตนเองเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

ในรูปแบบที่เรียกว่า โครงการพัฒนาพื้นท่ีแก้มลิงแบบเพิ่มรายได้ชุมชนคลองรังสิต อ�าเภอหนองเสือ  

จังหวัดปทุมธานี โดยมีการพัฒนาพื้นท่ีปลูกปาล์มน�้ามันให้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน�้า และกักเก็บน�้า 

ในพื้นที่ร่องสวนปาล์มน�้ามัน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าในคูคลองต่าง ๆ อนุรักษ ์

และใช้ประโยชน์พืน้ทีร่มิคลองสาธารณะ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงตดิตามเรือ่งการรวมตัว

ของชุมชนคลองรังสิตแห่งนี้ตลอดมา 
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 จากที่ดินท่ีพระองค์ได้พระราชทานในครั้งนั้น ในวันนี้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนกว่า 

แต่เดิมมาก ชาวบ้านตัง้ตวัได้จากการท�าเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎใีหม่ทีม่ปีระสิทธภิาพ ด้วยการ

บริหารจัดการกันเอง โดยแทบไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากทางราชการ เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง

(๔) โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีบริเวณหนองอึ่งอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ  

  จังหวัดยโสธร 

 พื้นที่หนองอึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต�่า มีแม่น�้าสองสายมาบรรจบกันคือแม่น�้าชีและล�าน�้ายัง และเป็น

เส้นทางน�้าไหลผ่าน ท�าให้ประสบกับปัญหาน�้าท่วมในช่วงฤดูฝน ราษฎรจ�านวน ๗ หมู่บ้าน ประสบกับ

ปัญหาน�้าท่วมซ�้าซากทุก ๆ ปี เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดติดต่อไม่ได้ พื้นที่การเกษตรเพาะปลูกข้าวนาป ี

มีความเสียหาย เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งน�้าแห้ง ไม่มีน�้าเพียงพอเพ่ือการอุปโภคบริโภค ท�าการเกษตร 

ไม่ได้ผล เพื่อความอยู่รอด ชาวบ้านจึงท�าทุกอย่างแม้แต่การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และ

เพิ่มพื้นที่ท�าไร่เลื่อนลอย ท�าให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านโดยรวมจึงมีชีวิตยากล�าบากยิ่งขึ้น ราษฎร

ส่วนหนึ่งต้องพากันอพยพย้ายถิ่นออกไปรับจ้างเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชด�าริในปี ๒๕๔๓ ให้ขุดลอกหนองอึ่ง ซ่ึงมีพื้นที่  

๔๕๐ ไร่ ที่ต�าบลฆ้อเหนือ จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นแหล่งรับน�้า เก็บน�้า ป้องกันยามเกิดอุทกภัย  

และเป็นน�้าท�าการเกษตรในหน้าแล้ง พร้อมกับให้ฟื้นฟูป่าไม้โดยรอบพื้นที่ ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๔๖  

ได้จัดตั้งเป็น “ป่าชุมชนดงมัน” เพื่อสนองพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “ฟื้นฟู

สภาพป่าเพือ่ให้คนอยูก่บัป่าได้อย่างเกือ้กลู” โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มกนัช่วยฟ้ืนฟูดูแลผืนป่าให้เติบโต

งอกงาม อีกทั้งโครงการฯ ยังมีการศึกษาการเพาะเห็ดธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ไม้ เพื่อเพาะปลูก 

ในป่าชุมชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากป่า เช่น ได้รวมกลุ่มท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร 

จากป่าในชุมชนที่หลากหลาย ในชื่อ วนาทิพย์ โอทอป ชุมชนคนรักป่า สามารถสร้างรายได้ให้กับ 

กลุ่มได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ พระองค์มีพระราชด�าริให้การช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบปัญหาในลักษณะต่าง ๆ  

โดยเฉพาะการขาดแคลนน�า้เพือ่การเกษตรและอปุโภคบรโิภค รวมถงึสภาพพืน้ดนิขาดความอุดมสมบรูณ์ 

โดยการสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็ก ท�านบดิน และพัฒนาพ้ืนที่ อาทิ อ่างเก็บน�้าพร้อมระบบส่งน�้า 

เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน�้าให้ราษฎรหลายหมู ่บ้านในต�าบลหนองแคน และต�าบลดงมอน  

อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพ้ืนที่ 

ต�าบลยางหัก อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีรา ต�าบลกอล�า อ�าเภอยะรัง 

จังหวัดปัตตานี โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

และโครงการก่อสร้างท�านบดินบ้านไทรนอง ๒ ต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฯลฯ  

ซึง่ภายหลงัจากทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสด็จขึน้ครองราชย์แล้ว ได้พระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง 
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๔.๗ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ

ขณะทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงด�ารงพระราชอสิรยิยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ได ้เสด็จฯ ออกแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทตู 

ต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ 

ผู้มีอ�านาจเต็มประจ�าประเทศไทย รวมทั้งเสด็จออกรับพระประมุขและประมุขต่างประเทศที่เสด็จฯ  

มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอยู่เนือง ๆ 

อีกทั้งได้เสด็จพระราชด�าเนินเยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เพื่อเจริญสัมพันธไมตร ี

กับมิตรประเทศ โดยทรงเยือนมิตรประเทศท่ัวทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจ�าทุกปี เช่น  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือนประเทศอิตาลี และทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา เมื่อวันที่ ๑๔ 

กันยายน ๒๕๒๕ เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 

ถงึ ๘ มนีาคม ๒๕๓๐ และเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเยอืนประเทศญีปุ่น่ ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ 

และสมเด็จพระจักรพรรดินี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๐ และเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเจริญ

สัมพันธไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์อีกหลายครั้ง  

นอกจากนี้ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีในส่วนของพระองค์เองอีกเป็น

จ�านวนมาก อาทิ ประเทศอิหร่าน ประเทศเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา สหพันธ์เอกวาดอร์ 

ประเทศกรีซ และประเทศออสเตรเลีย โดยทุกคร้ังก่อนเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือนประเทศ 

ต่าง ๆ พระองค์ทรงศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จฯ ไปทรงเยือน และทอดพระเนตร 

กิจการต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ เพื่อน�ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้า
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๔.๘ โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำน “เรำท�ำควำมดี เพือ่ชำติ ศำสน์ 

กษัตริย์” 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ  

และประชาชนทุกหมู่เหล่าท่ีมีจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความ 

เดอืดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�า้ท่วมในเขตชมุชน ปัญหาการจราจร และอืน่ ๆ 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ท่ีทรงห่วงใยปัญหาน�้าท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ 

จังหวัดต่าง ๆ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  

หน่วยทหารรักษาพระองค์ ร่วมกับข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานราชการ  

รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “เราท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย”์ ด�าเนินการเก็บผักตบชวา วัชพืช 

ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สิ่งกีดขวางทางน�้า และขุดลอกคูคลองระบายน�้า รวมท้ังท�าความสะอาดพื้นที่

สาธารณะ วัด และตลาดในชุมชน โดยด�าเนินการเริ่มแรกในพื้นที่ต่างๆ บริเวณรอบพระราชวังดุสิต  

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชน 

ให้มีสภาพที่ดีขึ้น และได้ขยายผลการด�าเนินโครงการไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ   

ทั้งนี้ จัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยประชาชนจิตอาสา 

ที่เข ้าร ่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นก�าลังใจให้ท�าความดีต่อไป ได้แก่  

หมวกพระราชทาน ผ้าพนัคอประชาชนจติอาสาพระราชทาน และสมดุบนัทกึความดีประชาชนจิตอาสา 

พระราชทาน 

๔.๙ จิตอำสำเฉพำะกิจ งำนพระรำชพธีิถวำยพระเพลงิพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์ค�านึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงประจักษ์ถึงพลังแห่งความรัก ความศรัทธาเทิดทูน 

พลงัน�า้ใจ และความจงรกัภกัดีของปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่หล่าทีม่ต่ีอพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับต้ังแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเป็นต้นมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว จึงได ้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชน 

ทกุภาคส่วน ได้มส่ีวนร่วมแสดงความอาลยัรกัถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และร่วมบ�าเพญ็ประโยชน์ ในพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพ  

ในช่วงปลายเดอืนตลุาคม ๒๕๖๐ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั จึงได้พระราชทานพระบรมราชานญุาต
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ในพระปรมำภไิธยของพระมหำกษตัริย์คือ ในนำมของประชำชนชำวไทย 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้พิพากษาประจ�าศาล 

ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย เข้าใจกระจ่างถึงนิยามแห่งค�าว่าในพระปรมาภิไธยอย่างถูกต้อง  

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออ�านวยความยุติธรรม เป็นท่ีพ่ึงให้แก่ประชาชนได้ โดยทรงไขความเฉลย

พระราชทานไว้ว่า หมายถึงในนามของประชาชนชาวไทย ในนามสถาบันหลักของประเทศทั้ง ๓ สถาบัน 

เพ่ือความสุขร่มเย็นและความมั่นคงของประเทศ ดังพระราชด�ารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกา  

น�าผู้พิพากษาประจ�าศาล ส�านักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ความตอนหนึ่งว่า

“กำรที่ปฏิบัติ หรือถือปฏิบัติสืบต่อกันมำว่ำ 

ปฏิบัติหน้ำที่ในพระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์นั้น ควำมจริงควำมหมำย

ก็คือ ปฏิบัติหน้ำที่ในนำมของสถำบันทั้งสำมสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

และประชำชน.  ในพระปรมำภิไธย ในนัยนี้ หมำยถึงสถำบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย

ของชำติ และควำมสุข ควำมร่มเย็น และมั่นคงของรำชอำณำจักร ซึ่งเป็นบ้ำนของ

เรำทุกคน.  อันนี้ควำมหมำยที่จะขอไขให้ ในพระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ก็คือ  

ในนำมของประชำชนชำวไทย ในนำมของสถำบันสูงสุดทั้งหลำยของชำติและประชำชน คือให้

ควำมยุติธรรม ให้ควำมถูกต้อง โปร่งใส และเป็นที่พึ่งของประชำชนและสังคม.  ...”

ให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลัง

ความรักอันมีค่าและพลังน�้าใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีช่วง

เวลาการปฏบิตังิานระหว่างวนัท่ี ๑๘ – ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็นงาน ๘ ประเภท อาท ิงานดอกไม้จันทน์ 

งานด้านประชาสัมพันธ์  และงานบริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจครั้งนี้

เป็นจ�านวนหลายแสนคนด้วยใจรักและภักดียิ่ง 
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สบืสำน “พระรำชปณธิำน” ด่ังพระท่ีคุ้มครองและแสงสว่ำงน�ำทำงชวีติ

 ด้วยพระราชหฤทัยอันมุ ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในทุก ๆ ด้าน 
พระองค์ทรงสานต่อโครงการพฒันาของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนน ี รวมทัง้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานวุงศ์ อาทิ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงงานต่อเนื่อง 
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ด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ในโอกาสท่ีนายกรัฐมนตรี 

น�าคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ 

ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดุสติ วนัจนัทร์ ที ่๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

จึงทรงชี้แนะให้คณะรัฐมนตรีศึกษาแนวพระราชด�าริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การปฏิบัติตามแนวพระราชด�าริ

เป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ และเปรียบเสมือน

แสงสว่างที่จะคุ้มครองปวงชนชาวไทยและน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังพระราชด�ารัสในโอกาส 

ดังกล่าว ความตอนหนึ่งว่า

“...ขอพระบำรมีแห่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

ได้ทรงคุ้มครอง ทรงชี้แนะ และปกป้องรักษำพวกท่ำน เพรำะว่ำ

ตลอดระยะเวลำ ๗๐ ปี ได้มีพระมหำกรุณำธิคุณ ได้ทรงปฏิบัติมำมำก และ

หลำยอย่ำงก็ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ พระรำชทำนแนวทำงไว้.  จึงขอฝำกให้ท่ำน

ได้ศึกษำพระรำชด�ำริ ศึกษำวิเครำะห์พระรำชปณิธำน และศึกษำในพระรำชกิจ

พระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ ที่ทรงปฏิบัติมำ.  อันนี้จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้เป็นสิริมงคล และ

ถือว่ำพระองค์ท่ำนเป็นเทพที่คุ้มครองพวกเรำ.  กำรปฏิบัติตำมแนวพระรำชด�ำริ

เป็นกำรระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ เพื่อสนองตำมพระรำชปณิธำนของพระบำท

สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชนี้ จะเป็นทำงสว่ำง ที่คุ้มครองน�ำพำพวกเรำ 

ต่อไป.  ...”
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