ศาสตร์กษัตริย์
หลักการทรงงาน หลักการครองราชย์ แนวพระราชดาริ
และทฤษฎีในการพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร ที่ ท รงปฏิ บั ติ พ ระรำชกรณี ย กิ จ
นำนัปกำร เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรชำวไทยมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ ดำเนินกำรศึกษำและ
จัดทำหนั งสือ “ศำสตร์กษัตริย์ ” เพื่อร่ วมเฉลิ มพระเกียรติ และเผยแพร่ให้ประชำชนและทุกภำคส่ว น
ในสังคมไทยได้ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณของพระองค์ ตลอดจนดำเนินตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท
โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศและตนเองต่อไป
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหำสำระเกี่ยวกับหลักกำรทรงงำน หลักกำรครองรำชย์ แนวพระรำชดำริ
และทฤษฎี ในกำรพัฒ นำประเทศของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชำชน โดยแบ่งกำรนำเสนอออกเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

บทที่ ๑ บทนำ : ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ประกอบด้วย
๑.๑ สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำแห่งแผ่นดิน
นับแต่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จขึ้นครอง
สิริรำชสมบัติ เมื่อปี ๒๔๘๙ พระองค์ทรงอุทิศเวลำส่วนใหญ่ อยู่กับประชำชนของพระองค์ โดยกำรเสด็จ
พระรำชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดำรห่ำงไกลทุกหนแห่ง เพื่อทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข และทอดพระเนตร
ชีวิตควำมเป็นอยูข่ องรำษฎร ตำมหลักกำรทรงงำนและศำสตร์แห่งกำรพัฒนำ คือ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
พระองค์จึงทรงทรำบปัญหำ ควำมเป็นอยู่ และอุปสรรคในกำรประกอบอำชีพของพสกนิกร ซึ่งแตกต่ำงกัน
ไปตำมท้องถิ่น พระองค์ทรงนำมำประมวล ศึกษำไตร่ตรอง ค้นคว้ำอย่ำงลึกซึ้ง ทดลองจนแน่พระรำชหฤทัย
ในผลที่ได้รับ แล้วจึงพระรำชทำนแนวทำงแก้ไขให้เหมำะสมไปตำมพื้นที่ เพื่อให้ประชำชนมีกินมีใช้
หลุ ดพ้น จำกควำมยำกจน และมุ่งไปสู่ กำรพึ่งตนเองได้ ในที่สุ ด ตลอดจนยังทรงติดตำมทอดพระเนตร
โครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้พระรำชทำนไปแล้วอย่ำงใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิ ทธิภำพยิ่งๆ ขึ้นไป
และไม่มีพระรำชวังไหนในโลกเหมือนพระตำหนักจิตรลดำรโหฐำนที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลำ ไร่นำทดลอง
โรงสี โรงงำน ฯลฯ ที่ล้ว นทรงทำเพื่อ พสกนิกรของพระองค์ อันก่อให้ เกิดโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริมำกถึง ๔,๗๔๑ โครงกำร
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงงำนหนักเคียงบ่ำเคียงไหล่กับประชำชน
ตลอดมำ ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงยอมตรำกตรำพระวรกำยทรงงำนเพื่อประชำชนมำกที่สุดในโลก
โดยไม่มีพระรำชประสงค์สิ่งใดเป็นกำรตอบแทน นอกจำกทรงปรำรถนำที่จะได้เห็นรำษฎรพออยู่ พอกิน
มีค วำมร่ มเย็น เป็นสุข สำมัค คี รักใคร่ปรองดองกัน ทรงสอนข้ำรำชบริพำรใกล้ ชิดว่ำ ควำมทุกข์ของ
ประชำชนไม่มีวันหยุด เขำทุกข์เดี๋ยวนี้ ต้องไปเดี๋ยวนี้
๗๐ ปีที่ทรงงำนเพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของรำษฎรให้ดีขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจำก
น้ ำพระรำชหฤทัย ที่ห ลำกมำชั่ว ครั้ ง ชั่ว ครำว หำกแต่เ กิดจำกพระรำชปณิ ธ ำนอัน มั่นคงและสม่ ำเสมอ
โดยทรงตระหนักว่ำกำรพัฒนำนั้นจำเป็นต้องสร้ำงพื้นฐำนคือ ควำมพอมี พอกิน พอใช้ของประชำชน
ส่วนใหญ่ จนเกิด ควำมเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ก่อน จึงค่อยสร้ำ งควำมเจริญและเศรษฐกิจขั้ นสูง
ในลำดับต่อไป รวมทั้งทรงเปรียบกำรพัฒนำนั้นเสมือนกำรทำสงครำมกับควำมยำกจนเพื่อควำมอยู่ดีกินดี
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ของประชำชน เมื่อใดก็ตำมที่ประชำชนมีควำมอยู่ดีกินดี และประเทศชำติมีควำมสงบ มีควำมเจริญ
เมื่อนั้นกำรพัฒนำจึงจะถือได้ว่ำประสบควำมสำเร็จ เป็นชัยชนะของกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง
พสกนิ ก รทั่ ว แผ่ น ดิ น จึ ง ล้ ว นมี ค วำมจงรั ก ภั ก ดี เลื่ อ มใสศรั ท ธำอย่ ำ งไม่ เ สื่ อ มคลำย
ด้วยพระองค์ทรงขจัดปัดเป่ำควำมทุกข์ยำกของปวงชนให้กลับมำมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น และทรงชี้นำ
แนวทำงกำรพัฒนำประเทศสู่ค วำมยั่งยืน อันส่ งผลต่อควำมเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงของประเทศชำติ
จึงนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมำเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภำยใต้พระบรมโพธิสมภำร
ของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในทศพิธรำชธรรม ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ประเสริฐอย่ำงหำที่สุดมิได้
วันนี้ถึงแม้ว่ำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ เสด็จสวรรคตแล้ว แต่พระองค์
ยังคงสถิตอยู่ในใจชำวไทยตรำบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นหำที่สุดมิได้ จึงขอเชิญชวน
ประชำชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวำยสัจจะ ทำควำมดี รู้ รัก สำมัคคี มีสติ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้ เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ ตนเอง ผู้ อื่ น ชุมชน สั งคม และประเทศชำติ เป็นกำรสื บสำนพระรำชปณิธ ำน
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลอย่ำงพร้อมเพรียงกัน
ท่ำ มกลำงควำมเศร้ ำ โศกอำดู ร อย่ำ งยิ่ ง ในกำรเสด็จ สู่ ส วรรคำลั ย ของพระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ที่เปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชำวไทยทั้งประเทศนั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิ ร ำลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรำงกู ร เสด็ จ ขึ้ น ครองรำชย์ เ ป็ น พระมหำกษั ต ริ ย์ รั ช กำลที่ ๑๐
แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ พสกนิกรต่ำงปลื้มปีติและมีควำมอบอุ่นใจ ด้วยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน
ชำวไทย และทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจสืบสำนพระรำชปณิธำนและงำนต่ำง ๆ ที่พระรำชบิดำทรงริเริ่ม
ดำเนินกำรไว้ โดยกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ” เพื่อให้ปวงชนชำวไทยสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ มีคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี และนำประเทศสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป
๑.๒ ศำสตร์ แห่งกษัตริย์นักพัฒนำ บทสัมภำษณ์ ดร.สุเ มธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิ
ชัยพัฒนำ ผู้ถวำยงำนใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบำท เป็นเวลำ ๓๕ ปี อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ (ชื่ อ ตำแหน่ ง ในขณะนั้ น) และอดี ต เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรพิเ ศษเพื่ อ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกำรประสำนงำนโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เมื่อครั้งปฏิบัติงำนที่สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช. ชื่อในขณะนั้น) ต่อมำได้ออกระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้ มีองค์กรระดับชำติ มีห น้ำ ที่รับผิ ด ชอบกำรดำเนิ นกำรโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ” มี น ำยกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธำนกรรมกำร และ ดร.สุ เมธ เป็น กรรมกำรและเลขำนุ กำร
ท ำหน้ ำ ที่ อ ำนวยกำร ก ำกั บ ดู แ ล ติ ด ตำมผล ประสำนกำรด ำเนิ น งำน โดยมี ส ำนั ก งำนเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (สำนักงำนเลขำนุกำร กปร.)
สังกัด สศช. ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรฯ ต่อมำในปี ๒๕๓๖ ได้แยกสำนักงำนเลขำนุกำร กปร.
ออกจำก สศช. โดย ดร.สุเมธ ดำรงตำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (กปร.) เป็นคนแรก
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริมีหลำกหลำยรูปแบบมำก ทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
อำชี พ ของประชำชน ปั ญ หำสั ง คม และพื้ น ที่ ด ำเนิ น กำรก็ ก ระจำยทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ ำค ซึ่ ง ในปี ห นึ่ ง ๆ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ จะเสด็จฯ ไปทรงงำนและประทับในภูมิภำคต่ำง ๆ ภูมิภำคละ
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ประมำณ ๒ เดือน ๔ ภำค รวม ๘ เดือน หน้ำที่กำรเป็นเลขำธิกำร กปร. ประกำรแรกจึงเป็นกำรตำมเสด็จ
ไปทรงงำนในท้องที่ต่ำง ๆ
สรุปประเด็นกำรสัมภำษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
๑.๒.๑ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงสอนเรื่องของแผ่นดิน สอนให้
รู้จักและเข้ำใจธรรมชำติ ดิน น้ำ ลม ไฟ สอนให้รู้จักกำรใช้ชีวิต และทำงำนเพื่อสร้ำงประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น เมื่อเริ่มแรกถวำยงำนนั้น ดร.สุเมธ ไม่มีพื้นฐำนควำมรู้เรื่องกำรเกษตร พระองค์ทรงสอนโดยรับสั่งให้ทำ
๓ ข้อ คือ (๑) “มองทุกอย่ำงที่ฉันทำ” คือ ให้มองเพื่อหำควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ (๒) “จดทุกอย่ำง
ที่ฉันพูด” ตอนแรกใช้จด เมื่อไม่ทันก็ใช้เทปบันทึกพระสุรเสียง แล้วกลับมำประมวล (๓) “สรุปสิ่งที่ฉันคิด”
ทรงให้จดบันทึกไว้เพื่อกันลืม และเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนในอนำคต ต้องสรุปบันทึกแล้วทูลเกล้ำฯ ถวำย
เป็น ทำงกำรทุกวัน โดยแนวทำงกำรสรุป ๓ ประกำร คือ กิจกรรม พระรำชกรณียกิจ พระรำชกระแส
มีอะไรบ้ำง และแนวพระรำชดำริของพระองค์ที่มีต่อพื้นที่ หรือกิจกรรมนั้น ๆ จะดำเนินกำรในทิศทำงใด
มีผลกระทบต่อประชำชนอย่ำงไร ต้องสรุปให้ครบถ้วน ถ้ำไม่มีอะไรแก้ไข พระองค์จะพระรำชทำนกลับมำ
ถือเป็นคัมภีร์นำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรทำงำนต่อไป
๑.๒.๒ พระองค์ทรงสอนงำนอย่ำงชำญฉลำด ต่อวิชำควำมรู้ให้คิดเป็น ให้เรำคิดตำม
ไปด้วย ใช้ดุลยพินิจ ใช้สติ และปัญญำ เปรียบเหมือนกำรลับมีดให้คมอยู่เสมอ สอนให้คนที่ไม่มีควำมรู้
สำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจได้ ทรงมีวิธีกำรสอนที่มีศิลปะสูง พระรำชทำนคำอธิบำยให้เข้ำใจในทุกแง่มุม
๑.๒.๓ หลั ก กำรสอนของพระองค์ จ ะทรงเน้ น กำรปฏิ บั ติ ใ ห้ ดู แ ละจู ง ใจให้ ส นใจ
ไม่ ท รงเคยสั่ ง หรื อ ทรงบั ง คั บ ให้ ท ำ และที่ ส ำคั ญ ทรงเน้ น เสมอว่ ำ กำรสอนควรยึ ด รำกฐำนเดิ ม ของ
สังคมไทยไว้ ไม่ควรคัดลอกจำกต่ำงประเทศมำกเกินไป แต่อำจนำหลักกำรมำเปรียบเทียบปรับปรุงได้
ไม่ เ ช่ น นั้ น จะท ำให้ ข ำดควำมเป็ น ตั ว ของตั ว เอง หำกสนใจศึ ก ษำโครงกำรฯ ที่ พ ระองค์ พ ระรำชทำน
พระรำชดำริ ที่มี ถึง ๔,๗๔๑ โครงกำร จะได้รับควำมรู้ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์มำกมำยและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตไทยและภูมิประเทศในบ้ำนเรำ
๑.๒.๔ พระองค์ทรงมีหลักในกำรดำเนินชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย บนทำงสำยกลำง
รักษำควำมพอดี และพอเพียง ทรงสอนให้เรำอยู่อย่ำงเรียบง่ำย พอเพียง และพระองค์ ทรงปฏิบัติเป็น
แบบอย่ำงให้ดู เช่น ฉลองพระองค์ ฉลองพระบำท พระองค์ไม่ได้ใช้ของรำคำแพง เป็นรองเท้ำผ้ำใบที่ผลิต
ในเมืองไทย ไม่ได้เป็นของต่ำงประเทศเหมือนพวกเรำที่ยึดติด
๑.๒.๕ พระองค์ทรงสอนให้คิดถึงส่วนรวมก่อน เพรำะเรำอยู่ในส่วนรวม หำกส่วนรวม
ไม่ดีเรำจะอยู่ ไม่ได้ จึ ง ต้ องรั กษำดิ น น้ำ ลม ไฟ ของประเทศไว้ เพรำะคนมำกขึ้น ทรัพยำกรน้อยลง
เกิดกำรแย่งชิงกัน ถ้ำไม่สร้ำงควำมพอดีตั้งแต่ตอนนี้ ควำมไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้น รับสั่งว่ำ อย่ำโลภ กำรนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ประโยชน์ต้องมีควำมพอดี เพื่อรักษำทรัพยำกรของประเทศเป็นมรดกตกทอด
จำกรุ่นลูกไปสู่รุ่นหลำน
๑.๒.๖ พระองค์ ทรงใช้ธรรมชำติใ นกำรแก้ปัญหำ ทรงคิดอย่ำงเรียบง่ำย ธรรมดำ
ใช้ธรรมชำติ ไม่ต้องลงทุนมำกมำย อย่ำงเช่นเรื่องน้ำเสีย พระองค์ทรงคิดแบบเรียบง่ำย ทรงนำสิ่งที่ อยู่รอบ ๆ
มำช่วยในกำรแก้ไขปัญหำ ทรงใช้ผักตบชวำ สำยลมแสงแดดมำบำบัด
๑.๒.๗ ในสั ง คมไทยพระเจ้ ำ แผ่ น ดิ น ทรงเป็ น เจ้ ำ ของแผ่ น ดิ น ผู้ ท รงบ ำรุ ง รั ก ษำ
แผ่นดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้ที่ดินในพระรำชอำณำเขตของพระองค์
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ให้เกิด ประโยชน์ พระองค์จึ งทรงดูแล ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สุ ขแก่ประชำชน พระองค์
ทรงทุ่มเทพระวรกำยและพระรำชหฤทัย ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อรักษำแผ่นดิน รักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
ให้ ฟื้ น ฟู ก ลั บ คื น มำ ดั ง ที่ ท รงก ำหนดเป้ ำ หมำยในกำรครองแผ่ น ดิ น ใน พระปฐมบรมรำชโองกำรว่ ำ
“เราจะครองแผ่น ดิ น โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยกำรพัฒ นำช่ว ยเหลื อ
ประชำชน ผลของกำรดำเนินกำรพัฒนำดังกล่ำวจะต้องนำมำซึ่งประโยชน์สุข นั่นคือประโยชน์ที่มำพร้อมกับ
ควำมสุขของประชำชนเป็นสำคัญ
๑.๒.๘ ๗๐ ปีที่ผ่ำนมำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงพยำยำมรักษำ
สิ่งที่มีอยู่และฟื้นฟูสิ่งที่เสียไป ไม่ใช่ทรงสอนเพียงคนไทย แต่ทรงสอนมนุษย์ทั้งโลกให้ควำมเคำรพปัจจัย
แห่งชีวิต คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สิ่งรอบตัว ต้องเดินทำงสำยกลำง แบ่งปัน ในชีวิตเรำต้องกำรปัจจัย ๔ ซึ่งได้
จำกดิน น้ำ ลม ไฟ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ “น้ำ” กำรทรงงำนส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ ๗๐ มุ่งไปที่เรื่องน้ำ
พระองค์ทรงคิดศิลปะกำรบริหำรจัดกำรน้ำหลำกหลำยวิธี เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อย่ำงพอเพียงตลอดปี
๑.๒.๙ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงงำน
หนักที่สุดในโลก และทรงงำนยำวนำนถึง ๗๐ ปี ในแต่ละปีทรงใช้เวลำ ๘ เดือนประทับอยู่ในชนบท
ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ทรงแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ มำกมำย เพื่อควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทย เวลำทรงงำนในชนบท
จะเสด็จพระรำชดำเนินทั้งครอบครัว โดยแต่ละพระองค์จะทรงมีหน้ำที่แตกต่ำงกันไป พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงงำน ทอดพระเนตรกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ส่วนสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินี นำถ ในรั ชกำลที่ ๙ เสด็จฯ ทรงช่ว ยเหล่ำแม่บ้ำน ส่ว นทูล กระหม่อมพระรำชโอรสและ
พระรำชธิดำทีต่ ำมเสด็จทรงแบ่งหน้ำที่กัน ทรงงำนทั้งครอบครัว ไม่มีสถำบันไหนในโลกนี้ที่ทำอย่ำงนี้
๑.๒.๑๐ พระองค์รับสั่งว่ำ พระองค์ทรงมีอำชีพทำรำชกำร จึงทรงงำนอย่ำงหนักและ
เหนื่อยยำก ทั้งในยำมกลำงวันและค่ำคืน เพื่อช่วยเหลือรำษฎรให้พ้นจำกควำมทุกข์ยำก และมีควำมสุข
ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ โดยไม่ทรงเลือกว่ำเขำเหล่ำนั้นเป็นใคร ด้วยทรงห่วงใยในชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของพสกนิกรทั่วหล้ำ พระองค์ทรงงำนไม่ มีวันหยุด ในพระรำชหฤทัยมีแต่งำน พระองค์
ไม่ทรงเคยนึกถึงพระองค์เองเลย
๑.๒.๑๑ พระองค์ทรงสอนให้ทำประโยชน์ให้คนอื่นก่อน พระองค์มักจะทรงให้พรที่จบลง
ด้วยงำน หรือกำรทำเพื่อคนอื่นว่ำ “ขอให้มีพละกาลังกายที่แข็งแรง เพื่อที่จะทาประโยชน์ให้คนอื่นได้ ”
หรือ “ขอให้มีความสุขในการทาประโยชน์เพื่อคนอื่น ”พระองค์ทรงห่วงเรื่องงำนอย่ำงแท้จริง เพรำะ
พรสุดท้ำยรับสั่งว่ำ “สุเมธ งานยังไม่เสร็จ”
๑.๒.๑๒ ตอนที่พระองค์ประทับอยู่ทโี่ รงพยำบำลศิริรำช ทรงติดตำมงำนในทุกเรื่องทุกด้ำน
ตลอดเวลำทุกวัน ครั้งใดที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ ลงพื้นที่ใด เมื่อเสด็จฯ
กลับมำจะถวำยรำยงำน พระองค์จะรับสั่งแนะนำทุกครั้ง ส่วนงำนอื่น ๆ จะทรงใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เข้ำมำเป็นเครื่องมือในกำรทรงงำน โดยทรงสำมำรถค้นหำข้อมูลและติดตำมงำนได้ตลอดเวลำ
๑.๒.๑๓ พระองค์ทรงวำงกลไกกำรทำงำนไว้อย่ำงรอบคอบ แม้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต
แล้ว งำนของพระองค์ก็ยังคงดำเนินต่อได้ โดยทรงตั้งหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นมูลนิธิ มูลนิธิในพระบรมรำชูปถัมภ์
มูลนิธิส่วนพระองค์ เมื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิตำมกฎหมำยจะมีกระบวนกำรดูแล ถ้ำยังมีคนบริจำคก็สำมำรถ
ดำเนินกำรต่อไปได้ ทรงแบ่งงำนของแต่ละมูลนิธิไว้ไม่ซ้ำซ้อนกัน อำทิ ถ้ำเกิดน้ำท่วม มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์จะไปแจกถุงพระรำชทำนก่อน เพื่อช่วยเหลือประชำชนในเบื้องต้น เมื่อน้ำลดแล้ว
มูลนิธิชัยพัฒนำจะเข้ำไปช่วยฟื้นฟู
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๑.๒.๑๔ ควำมประทั บใจที่ ไ ด้ถ วำยงำนพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ำ อยู่หั ว รั ชกำลที่ ๙
คือ ควำมรู้ที่พระองค์พระรำชทำนให้ ดร.สุเมธ ได้เรียนรู้เรื่องต่ำง ๆ มำกมำย ได้เรียนรู้ถึงกำรปฏิบัติ
ควำมเสียสละ ควำมรู้ที่จะอ่ำนธรรมชำติ ให้สำมำรถรักษำ อนุรักษ์ พัฒนำ ฟื้นฟูได้ ได้เรียนรู้ว่ำกำรขจัด
ควำมทุกข์ของประชำชนให้ได้รับควำมสุขนั้น เรำก็มีควำมสุขไปด้วย และเหนือสิ่งอื่นใด ได้เรียนรู้ชีวิต
เข้ำใจชีวิต ไม่เช่นนั้นแล้วคงหมกมุ่นอยู่กับกิเลส ตัณหำ ควำมอยำก และทุกข์ทรมำน
ดร.สุเมธ ประทับใจในควำมเสียสละ ควำมเมตตำ ควำมรับผิดชอบของพระองค์
ทีท่ รงดูแลประชำชนประดุจ “พ่อ” ดูแลลูกอย่ำงเอำใจใส่ และให้ควำมเมตตำกับลูกทุก ๆ คนอย่ำงแท้จริง
๑.๒.๑๕ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริทั้ง ๖ ศูนย์ ที่กระจำยอยู่
ทั่วประเทศไทย คือ สรุปแนวพระรำชดำริ และแนวทำงกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ ๙ ทุกเรื่ องที่ทรงทำมำรวมอยู่ใ นที่เดียวกัน ทั้งเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ และโครงกำรปลีกย่อย
รวมถึงบทเรียนต่ำง ๆ พระองค์ทรงกำหนดพื้นที่และภำรกิจ ทรงให้ควำมสำคัญในกำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำฯ มำก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชำชน ไม่ต้องเดินทำงไปศึกษำไกล ดำเนินกำรมำประมำณ
๔๐ ปีแล้ว
๑.๒.๑๖ พระองค์ ท รงพยำยำมชี้ วิ ธี ก ำรดูแ ล รั กษำ ฟื้ น ฟู ดิน น้ ำ ลม ไฟ ตัว อย่ ำ ง
ควำมสำเร็จมีอยู่ทั่วประเทศ ทรงสอนจนครบหมดแล้ว เพียงเรำปฏิบัติตำมพระองค์ นำสิ่งที่พระองค์ทรงทำ
ให้ดูและพิสูจน์ว่ำสำเร็จแล้วมำช่วยกันทำ ช่วยกันต่อยอด ทั้งเรื่องน้ำ ดิน และป่ำ จะช่วยให้ประเทศไทย
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้
๑.๒.๑๗ แม้พระองค์เสด็จสวรรตแล้ว คำสอนของพระองค์จะอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไป
สิ่งที่พระองค์พระรำชทำนให้กับคนไทยยังอยู่ นั่นคือ “ควำมรู้” องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ ถ้ำคนไทย
รั ก และคิ ด ถึ งพระองค์ ขอให้ ป ฏิ บัติ ต ำมค ำสอนของพระองค์ หำกเรำระลึ ก ถึง พระมหำกรุณ ำธิ คุ ณ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ขอให้น้อมนำคำสอนของพระองค์ และบทเรียนที่ทรงสอน
มำปฏิบัติ จึงจะถือว่ำเป็นกำรเคำรพพระองค์อย่ำงแท้จริง

บทที่ ๒ “ธรรมชำติ” ปัจจัยแห่งชีวิตตำมแนวพระรำชดำริ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงตระหนักว่ำ “ปัจจัยแห่งชีวิต”
คื อ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ อั น ได้ แ ก่ ดิ น น้ ำ ป่ ำ ไม้ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐำนของกำรผลิ ต เพื่ อ
กำรอุปโภคบริโภคทั้งปวง ประกอบกับที่ทรงเป็นนักพัฒนำบนพื้นฐำนของควำมยั่งยืน พระองค์จึงทรงมี
แนวทำงกำรพัฒนำที่เริ่มจำกพื้นฐำนลำดับแรกคือ เพื่อปำกท้องประชำชน ต่อมำคือเพื่อควำมมั่นคงของสังคม
และสุดท้ำยคือ เพื่อควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยสำยพระเนตรอันยำวไกล พระองค์จึงทรงมีแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดิน น้ำ ป่ำไม้ และ
สิ่งแวดล้อม ที่ทรงถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนสำคัญของกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยทรงมุ่ง
รักษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำ
มีส่ ว นร่ ว มในกำรด ำเนิ น กำร เพื่ อให้ “คน” และ “ธรรมชำติ ” อยู่ ร่ ว มกัน อย่ ำ งพึ่ งพำอำศัย และเอื้ อ
ประโยชน์ต่อกัน อันเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ได้แก่
๒.๑ ทรัพยำกรดิน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงเข้ำพระรำชหฤทัยถึงปัญหำ
ด้ำนปัจจัยกำรเกษตรของเกษตรกรไทย โดยเฉพำะปัญหำดินเพื่อกำรเพำะปลูกที่เกิดจำกสำเหตุกำรมุ่ง
เปิ ดพื้นที่ทำกำรเกษตรด้ว ยควำมรู้ เท่ำไม่ถึงกำรณ์ ขำดควำมระมัดระวังในกำรใช้ ขำดกำรบำรุงรักษำ
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คุณภำพดินอย่ำงยั่งยืน ดินในเขตพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศจึงกลำยสภำพเป็นดินไม่มีคุณภำพ และ
มีปัญหำของดินทรำย ดินดำน ดินลูกรัง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินพรุ และหน้ำดินถูกชะล้ ำง เป็นต้น พระองค์
ได้พระรำชทำนพระรำชดำริในกำรแก้ปัญหำดิน ดังนี้
๒.๑.๑ กำรจัดกำรและพัฒนำที่ดิน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงนำ
วิ ธี ก ำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น มำใช้ ใ นกำรจั ด และพั ฒ นำที่ ดิ น ที่ เ ป็ น ป่ ำ เสื่ อ มโทรม ทิ้ ง ร้ ำ ง ว่ ำ งเปล่ ำ มำจั ด สรร
ให้เกษตรกรที่ไร้ที่ทำกิน ได้ประกอบอำชีพในรูปของหมู่บ้ำนสหกรณ์ และโครงกำรจัดและพัฒ นำที่ดิน
ในรูปแบบอื่น ๆ โดยให้สิทธิทำกินชั่วลูกชั่วหลำน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในกำรถือครอง พร้อมกับจัดบริกำร
พื้นฐำนให้ตำมควำมเหมำะสม
๒.๑.๒ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน พระองค์ ตระหนักถึง ปัญหำที่รำษฎร
บุกรุกเข้ำไปครอบครองที่ดินของรัฐ จึง พระรำชทำนแนวพระรำชดำริเกี่ยวกับ กำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน
และป่ำไม้ สำหรับที่ดินป่ำสงวนที่เสื่อมโทรมและรำษฎรได้เข้ำไปทำกินอยู่แล้ว นั้น เพื่อแก้ปัญหำกำรบุกรุก
เข้ำไปครอบครองที่ดินของรัฐโดยรำษฎรที่ ไม่มีที่ดินทำกิน โดยให้ภำครัฐดำเนินกำรให้กรรมสิทธิ์แก่รำษฎร
ในกำรทำกินตำมกฎหมำย ตำมควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่นั้น ๆ แต่ไม่สำมำรถซื้อขำยได้
๒.๑.๓ กำรแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยำกรดิน ทรงให้ควำมสำคัญกับกำรฟื้นฟูที่ดินที่มีสภำพ
ธรรมชำติและปัญหำที่แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละภูมิภำค เพื่อให้พื้นที่ที่มีปัญหำเรื่องดินทั้งหลำย สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้อีก อำทิ ดินทรำย ดินดำน ดินแข็ง และดินลูกรัง ดินปนหินและกรวด ดินเค็ม
และดินเปรี้ยว ซึ่งพระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชดำริ “ทฤษฎีแกล้งดิน”
๒.๑.๔ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ดิน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงให้
ควำมสำคัญในงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรดิน โดยวิธีส่วนใหญ่เป็นวีธีกำรตำมธรรมชำติที่พยำยำมสร้ำงควำมสมดุล
ของระบบนิเวศและสภำพแวดล้อม เช่น กำรอนุรักษ์ดินด้วยหญ้ำแฝก และกำรห่มดิน เพื่อให้ดินมีควำมชุ่มชื้น
จุลินทรีย์ทำงำนได้ดี อันจะส่งผลให้ดินบริเวณนั้นทำกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น
๒.๒ ทรัพยำกรน้ำ พระองค์รับสั่งเสมอว่ำ “น้ำคือชีวิต” และทรงตระหนักว่ำประชำชนส่วนใหญ่
ยังคงประกอบอำชีพเกษตรกรรม แหล่งน้ำจึงมีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรจัดหำและพัฒนำให้มี
ปริมำณมำกเพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดปี พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ จึงทรงสนพระรำชหฤทัย
และทรงทุ่มเทพระวรกำยในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ำจำกทุกแหล่ง
ด้ วยพระองค์เ อง ทั้งจำกเอกสำรและรำยงำนทำงวิช ำกำรที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้ง ทรงศึกษำรำยละเอีย ด
จำกแผนที่ภ ำพถ่ำยทำงอำกำศ ตลอดจนเสด็จฯ ไปทรงตรวจสภำพพื้นที่ภูมิประเทศ จำกนั้นทรงร่ ำง
โครงกำรต่ ำ ง ๆ ขึ้ น บนแผนที่ และทรงวิ เ ครำะห์ อ ย่ ำ งถ้ ว นถี่ อี ก ครั้ ง ถึ ง ควำมคุ้ ม ค่ ำ ของโครงกำร
โดยเปรียบเทียบค่ำลงทุนกับประโยชน์ที่รำษฎรในท้องถิ่นจะได้รับ เพื่อมีพระบรมรำชวินิจฉัยว่ำสมควร
ดำเนินกำรหรือไม่ จำกนั้นจึงพระรำชทำนพระรำชดำริให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบรับไปพิจำรณำดำเนินกำร
ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งโครงกำรต่ำง ๆ ได้ช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำของรำษฎร โดยช่วยให้มีน้ำเพื่อ
อุปโภคบริโภคและทำกำรเกษตรตำมควำมต้องกำรอย่ำงเพียงพอในทุกฤดูกำล
พระองค์ทรงมีหลักและวิธีกำรสำคัญ คือ กำรพัฒนำแหล่งน้ำจะเป็นรูปแบบใด ต้องเหมำะสม
กับสภำพภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละท้องที่ หลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปสร้ำงปัญหำควำมเดือดร้อน
ให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้ำงประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมุ่งขจัดปัญหำควำมแห้งแล้งอันเนื่องมำจำก
สภำพของป่ำไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรม และลักษณะดินที่เป็นปัญหำ โดยทรงคิดค้นวิธีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสำมำรถนำน้ำนั้นมำใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่รำษฎรได้ ไม่ว่ำจะเป็นน้ำที่มีมำก
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จนท่วมล้น หรือน้ำเสียที่ต้องได้รับกำรฟื้นฟู รวมถึงกำรดำเนินกำรต่อพื้นที่ที่ขำดแคลนน้ำ ตั้งแต่เป็น
เม็ดฝนจำกฟ้ำสู่ดิน
พระองค์ได้พระรำชทำนแนวพระรำชดำริไว้มำกมำย นับเป็นกำรจัดกำรน้ำอย่ำงครบวงจร
รวมทั้งทรงคิดค้นนวัตกรรมที่หลำกหลำย เพื่อแก้ไขปัญหำบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่รำษฎร ดังนี้
๒.๒.๑ หลั ก กำรบริ ห ำรจั ด กำรน้ ำเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ ำ งสู ง สุ ด ตำมแนว
พระรำชดำริ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรน้ำแล้ง ประกอบด้วย กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ ฝำยทดน้ำ และอุโมงค์
ผันน้ำ ฝนหลวง เครื่องดักหมอก กำรบริหำรจัดกำรน้ำท่วม ประกอบด้วย กำรสร้ำงเขื่อนเก็บกักน้ำ
กำรก่อสร้ำงทำงผันน้ำ กำรสร้ำงคันกั้นน้ำ กำรปรับปรุงสภำพลำน้ำ กำรระบำยน้ำออกจำกพื้นที่ลุ่ม แก้มลิง
กำรจัดกำรน้ำเน่ำเสีย ประกอบด้วย กำรบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทำงธรรมชำติ โดยใช้วิธีน้ำดีไล่น้ำเสีย เครื่อง
กรองน้ำธรรมชำติ และกำรบ้ำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบ้ำบัดและพืชน้ำ กำรบำบัดน้ำเสียโดยใช้เครื่องกล
เติมอำกำศ กำรบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีผสมผสำน โดยใช้กำรผสมผสำนระหว่ำงพืชน้ำกับระบบเติมอำกำศ
และระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ กำรจัดกำรน้ำเค็มและน้ำกร่อย อำทิ
พระองค์พระรำชทำนพระรำชดำริให้พิจำรณำสร้ำงประตูบังคับน้ำปิดกั้นปำกแม่น้ำ เพื่อกันน้ำเค็มไม่ให้ไหล
เข้ำไปในพื้น ที่เ พำะปลู ก และเก็บ กัก น้ ำจืดไว้ในแม่ น้ำหรือ ล ำธำร เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรและ
กำรอุปโภคบริโภค
๒.๒.๒ หลักกำรสร้ำงแหล่งเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พระองค์ได้ พระรำชทำน
พระรำชดำริในกำรสร้ำงแหล่งเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมว่ำ ควรควบคุมปริมำณและคุณภำพน้ำ
ให้พอดี ไม่มำกและไม่น้อยเกินไป หำกปริมำณน้ำมำกเกินไป ก็ต้องหำทำงระบำยออกให้ทัน กำรณ์ และ
ในขณะที่เกิดภำวะขำดแคลนก็จ ะต้องมีน้ำกักเก็บไว้ใช้อย่ำงเพียงพอ หลั กในกำรสร้ำงแหล่งเก็บน้ำ
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรกักเก็บน้ำไว้บนที่สูงให้มำกที่สุด แล้วจ่ำยปันลดหลั่นลงมำ กำรจ่ำยปันน้ำ
เพื่อแผ่ขยำยควำมชุ่มชื้นแก่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กำรอุปโภค บริโภค และกำรเพำะปลูก กำรสร้ำงฝำยทดน้ำ
ส ำหรั บ พื้ น ที่ ท ำกิ น ที่ อ ยู่ สู ง กว่ ำ ล ำห้ ว ย เพื่ อ ผั น น้ ำเข้ ำ ไปตำมคลองหรื อ คู ส่ ง น้ ำให้ แ ก่ พื้ น ที่ เ พำะปลู ก
กำรขุดลอกดิ นเพื่อเพิ่มพื้น ที่รองรับปริมำณน้ำฝน ในท้องที่ซึ่งมีห นองและบึงธรรมชำติที่ตื้นเขินหรือ
ถูกมนุษย์บุกรุกทำลำย สำมำรถนำมำใช้ในกำรทำกำรเกษตรฤดูแล้ง
สิ่งเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนและประเทศชำติโดยรวม อำทิ ช่วยให้พื้นที่
กำรเกษตรมีน้ำอุดมสมบูรณ์ สำมำรถทำกำรเพำะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยหลำยพื้นที่สำมำรถทำกำรเพำะปลูก
ได้มำกกว่ำ ๑ ครั้งต่อปี ช่วยให้ได้ผลผลิตมำกขึ้นและรำษฎรมีรำยได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทำอุทกภัยและ
ปัญหำน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรกรรมและในเขตชุมชนเมือง เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง กรุงเทพฯ
และปริมณฑล อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ซึ่งช่วยลดควำมเสียหำยต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ช่วยให้รำษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอำดอย่ำงเพียงพอตลอดปี ส่งผลให้รำษฎรมีสุขภำพ
พลำนำมัยดีขึ้น และยังสำมำรถใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ด้วย อันเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ในกำรดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชำวไทยทั่วประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
๒.๓ ทรัพยำกรป่ำไม้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงพยำยำมปกป้องพื้นที่ป่ำ
ส่วนที่เหลือและฟื้นฟูป่ำที่เสื่อมโทรม ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวพระรำชดำริ
ในกำรแก้ไขปั ญหำป่ ำไม้ถูกทำลำย และปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อมเสื่ อมโทรม ที่มิได้
ดำเนินกำรในด้ำนใดด้ำนหนึ่งอย่ำงโดด ๆ หำกแต่ทรงรวมงำนพัฒนำที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเข้ำไปทำงำน
ในพื้นที่อย่ำงประสำนสัมพันธ์กัน ดังนี้

ซ

๒.๓.๑ ป่ำไม้สำธิต ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้นำพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ทั่วประเทศมำปลูก
ในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดำในลักษณะป่ำไม้สำธิต นอกจำกนี้ยังได้สร้ำงพระตำหนักเรือนต้นในบริเวณ
ป่ำไม้สำธิตนั้น เพื่อทรงศึกษำธรรมชำติวิทยำของป่ำไม้ด้วยพระองค์เองอย่ำงใกล้ชิดและลึกซึ้ง
๒.๓.๒ กำรฟื้นฟูสภำพป่ำและกำรปลูกป่ำ พระองค์มีแนวพระรำชดำริให้ ปลูกป่ำในใจคน
ปลู กจิ ตส ำนึ กกำรรั กผื น ป่ ำให้ แก่ค นเสี ย ก่อน เพื่อให้ พวกเขำรั กและดูแลผื นป่ำ ของตนเองด้ว ยตนเอง
กำรปลูกป่ำทดแทน ในพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถำงและพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรม ตำมไหล่เขำ บริเวณต้นน้ำ
บนยอดเขำและเนินสูง และบนยอดเขำ กำรสร้ำงและรักษำ “ภูเขำป่ำ” แนวพระรำชดำริ คือ เมื่อฝนตกน้อย
จำเป็นต้องสร้ำงระบบกำรส่งน้ำ โดยวิธีกำรสูบน้ำไปพักไว้บนบ่อพักน้ำบนภูเขำ แล้วทำระบบกระจำยน้ำ
ด้วยระบบท่อส่งน้ำและฝำย เพื่อช่วยกระจำยน้ำไปยังพื้นที่ป่ำ ให้น้ำสำมำรถซึมลงดิน รักษำควำมชุ่มชื้นไว้
ในดินตลอดเวลำ ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงำม และเป็นกำรป้องกันไฟป่ำอีกทำงหนึ่ง กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก
คือ กำรสร้ำงสมดุลธรรมชำติด้วยวิธีปล่อยให้ต้นไม้เติบโตอย่ำงอิสระ ไม่เข้ำไปรบกวน ปล่อยให้ธรรมชำติ
ช่วยในกำรฟื้นฟูธรรมชำติ
๒.๓.๓ กำรอนุรักษ์ป่ำและสิ่งแวดล้อม พระองค์มีแนวพระรำชดำริ ได้แก่ กำรรักษำป่ำ
ต้นน้ำ ทรงเริ่มจำกกำรหำทำงยับยั้งรำษฎรชำวไทยภูเขำไม่ให้บุกรุกทำลำยป่ำบนภูเขำ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธำร
จึงพระรำชทำนพระรำชดำริให้จัดตั้งโครงกำรหลวงพัฒนำชำวเขำขึ้น เพื่อให้ ตั้งถิ่นฐำนทำมำหำกินอย่ำง
ถำวรเป็นหลักแหล่ง ต่อมำได้มีกำรดำเนินงำนกระจำยไปทั่ว ทุกภูมิภำค ทฤษฎีป่าเปียก ได้พระราชทาน
ค้าแนะน้าให้หาวิธีให้น้าจากป่าไหลผ่านลึกลงไปใต้ดินเพื่อรักษาหน้าดินให้มีความชื้น รากของต้นไม้และพืช
จะได้รับอาหารจากน้้า ด้วยวิธีนี้ไม่เพียงป่าจะชุ่มชื้นขึ้นในฤดูแล้ง แต่ความชุ่มชื้นยังท้าหน้าที่เป็นเขตกันชน
คุ้มครองป่าอีกด้วย
ฝำยต้นน้ำ (Check Dam) คือ สิ่งก่อสร้ำงขวำงหรือกั้นทำงเดินของลำน้ำ ซึ่งปกติ
มักจะกั้นห้วยลำธำรขนำดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีควำมลำดชันสูง ให้สำมำรถกักตะกอนอยู่ได้
และหำกช่วงที่น้ำไหลแรงก็สำมำรถชะลอกำรไหลของน้ำให้ช้ำลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไป
ในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่ำง กำรอนุรักษ์และฟื้นฟู ป่ำชำยเลน มีพระรำชดำริให้หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันหำพื้นที่ที่เหมำะสมในกำรทดลองขยำยพันธุ์โกงกำง และปลูกสร้ำงป่ำชำยเลน เพื่อเป็นแนวป้องกันลม
และป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมทั้งเป็นแหล่งอำศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นกำรช่วยสร้ำงควำมสมดุลให้แก่
ธรรมชำติให้กลับคืนสู่ควำมอุดมสมบูรณ์ดังเดิม กำรอนุรักษ์สัตว์ จำกวิกฤตกำรณ์กำรบุกรุกทำลำยพื้นที่ป่ำ
กำรคุกคำมชีวิตสัตว์ป่ำ จนสัตว์ป่ำได้สูญพันธุ์ไปเป็นจำนวนมำก พระองค์ได้พระรำชทำนแนวทำงจัดตั้ง
สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำขึ้นหลำยแห่ง รวมทั้งอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติของสัตว์ป่ำ
๒.๓.๔ กำรพั ฒ นำเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนอยู่ ร่ ว มกั บ ป่ ำ อย่ ำ งยั่ ง ยื น มี พ ระรำชด ำริ ใ ห้ ค น
อยู่ร่วมกับป่ำได้ โดยพยำยำมเปลี่ยนรำษฎรจำกผู้บุกรุกทำลำยป่ำให้กลำยมำเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำ
ด้วยทรงตระหนักถึงกำรพึ่งพำของคนและป่ำ อำทิ ป่ำไม้หมู่บ้ำน ส่งเสริมให้รำษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
กำรปลู กป่ ำ และจั ดกำรทรัพยำกรด้ว ยตนเอง ปลูกป่ำ ๓ อย่ำ ง ให้ประโยชน์ ๔ อย่ำง พระรำชทำน
แนวทำงดูแลพื้นที่ป่ำไม้ควบคู่ไปกับกำรดูแลรำษฎรให้มีอำชีพ มีกิน มีใช้ อย่ำงพอเพียง พระองค์จึงทรงแนะนำ
กำรปลูกป่ำในเชิงผสมผสำน โดยได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้มีกำรปลูกต้นไม้ ๓ ชนิด ที่แตกต่ำงกันคือ
ไม้ ผ ล ไม้ โ ตเร็ ว และไม้ เ ศรษฐกิจ เพื่ อ สร้ ำ งควำมสมดุ ล แก่ ธ รรมชำติ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ของ
กำรผสมผสำนกำรอนุรักษ์ดิน น้ำ และกำรฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ควบคู่กับควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจ
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๒.๔ ทรัพยำกรประมง พระองค์ทรงมุ่งมั่นในงำนด้ำนกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง
เพื่อให้ ป ลำเป็ น แหล่ งอำหำรโปรตีน รำคำถูก แก่ช ำวชนบททั่ว ประเทศ จึงพระรำชทำนโครงกำร อำทิ
โครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ ทรงเพำะเลี้ยงปลำนิล และพันธุ์ปลำอื่น ๆ พระรำชทำนแก่พสกนิกร
งำนศึกษำวิจั ยด้ ำ นกำรจั ด กำรทรั พยำกรประมงน้ ำจืด ทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ ำฯ ให้ มีกำรทดลอง
ค้นคว้ำวิจัยทำงด้ำนกำรประมง ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริทั้ง ๖ แห่ง เพื่อนำผล
มำให้รำษฎรใช้ได้จริง งำนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง ด้วยกำรสงวนพันธุ์และเพำะพันธุ์สัตว์น้ำ
พร้อมเร่งรัดปล่อยพันธุ์ปลำชนิดต่ำง ๆ ที่เหมำะสมในแต่ละท้องที่ลงในแหล่งน้ำต่ำง ๆ เพื่อให้มีสัตว์น้ำ
ชนิ ด ต่ำ ง ๆ เป็ น แหล่ งอำหำรโปรตีน ของประชำชนไว้บริ โ ภคตลอดไป กำรจัดกำรทรั พยำกรประมง
ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่ง พระองค์ได้ทรงมอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทำกำรศึกษำวิจัยตำมแนวพระรำชดำริ เพื่อหำแนวทำงกำรเพำะเลี้ยงกุ้งกุลำดำอย่ำงยั่งยืน รวมทั้งกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรชำยฝั่งแบบอเนกประสงค์และเกื้อกูลกัน
จำกแนวพระรำชดำริข องพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
“ธรรมชำติ ” ดังกล่ำวข้ำงต้น สะท้อนแนวคิดที่เป็นระบบอย่ำงครบถ้วน ทรงมองปัญหำในองค์รวม
หำวิธีกำรว่ำทำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือบรรเทำควำมเดือดร้อน และแก้ไขปัญหำสภำพควำมยำกจน
ของประชำชนให้อยู่ในฐำนะพอมีพอกิน หรือถึงขั้นมีกินมีใช้ ด้วยแนวพระรำชดำริที่ใช้ทรัพยำกรให้ได้ประโยชน์
สูงสุด ด้วยวิธีที่เรียบง่ำย ตั้งแต่กำรพัฒนำและฟื้นฟูดิน จำกดินเสื่อมสภำพมำเป็นดินที่สำมำรถปลูกพืช
ผลได้อุดมสมบูรณ์ กำรบริหำรจัดกำรน้ำ ทั้งน้ำจำกบนฟ้ำ น้ำจำกใต้ดิน น้ำดีที่มีมำกเกินไป น้ำเสียที่ต้อง
ได้รับกำรบำบัด จนถึงกำรฟื้นฟูป่ำไม้ กำรอนุรักษ์สัตว์ และทรัพยำกรประมง รวมทั้งทรงคิดค้นนวัตกรรม
ที่หลำกหลำย และโครงกำรต่ำง ๆ ตำมแนวพระรำชดำริ ซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ำเกื้อกูลต่อกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เหล่ำพสกนิกรได้ใช้สอยและดำรงชีพได้จำกรุ่นสู่รุ่น พระองค์
จึงทรงเป็นเสมือนจุดศูนย์รวมที่เป็น “แรงบันดำลใจอันยิ่งใหญ่” ให้ประชำชนได้น้อมนำแนวพระรำชดำริ
ไปปฏิบัติ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชำวไทยทั่วประเทศอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

บทที่ ๓ ตำมรอยชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ ของกษัตริย์นักพัฒนำ
๓.๑ แนวพระรำชดำริกำรพัฒนำเพื่อพึ่งตนเอง (Self Reliance) แนวพระรำชดำริเกี่ยวกับ
กำรส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนหรื อ กำรพั ฒ นำชนบทที่ ส ำคั ญ ๆ คื อ กำรที่ ท รงมุ่ ง ช่ ว ยเหลื อ และพั ฒ นำให้ เ กิ ด
กำรพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก ได้แก่ ทรงยึดหลักที่ไม่ใช้วิธีกำรสั่งกำรให้เกษตรกรปฏิบัติตำม
ทรงเน้นให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสำคัญ ทรงใช้หลักกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ทรงใช้
หลักประชำธิปไตยในกำรดำเนินกำร ทรงยึดหลักสภำพของท้องถิ่นเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
นอกจำกนี้ พระองค์ทรงสร้ำงควำมแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยกำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนหลัก
ที่จำเป็นต่อกำรผลิต อันจะเป็นรำกฐำนนำไปสู่กำรพึ่งตนเองได้ในระยะยำว กำรส่งเสริมหรือสร้ำงเสริม
สิ่งที่ชำวชนบทขำดแคลน คือ ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ จึงทรงตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริขึ้น
ทรงนำควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรที่เหมำะสมเข้ำไปถึงมือชำวชนบทอย่ำงเป็นระบบและต่ อเนื่อง
ซึ่งมีหลำยแนวทำง เช่น กำรรวมแบบกลุ่มประชำชนเพื่อแก้ไขปัญหำหลักของชุมชนชนบท กำรส่งเสริม
โดยกระตุ้นผู้นำชุมชนให้เป็นผู้นำในกำรพัฒนำ ประกำรสุดท้ำยคือ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเพื่อพึ่งตนเองนั้น
จะต้องทำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป
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๓.๒ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จ : ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ นำเสนอตัวอย่ำงควำมสำเร็จของกำร
พัฒ นำตำมแนวพระรำชดำริ ที่ ส อดคล้ องกับภูมิ สั งคม ทั้งด้ำนภูมิศำสตร์ สิ่ งแวดล้ อม ชีว ภำพ วีถีชีวิ ต
ประเพณี ขนบธรรมเนี ย มและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐำนส ำคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ก ำรพั ฒ นำมี ค วำมยื ด หยุ่ น
สอดคล้องกับควำมเป็นจริงในทุกด้ำน โดยสื่อให้เห็นถึงสภำพก่อนและหลังกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ
ใน ๖ ภูมิภำค ได้แก่ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันออก ภำคตะวันตก และ
ภำคใต้ ซึ่งภำยหลังจำกได้รับพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ หรือน้อมนำแนวพระรำชดำริไปประยุกต์ใช้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนต่ำงประสบควำมสำเร็จในกำรประกอบอำชีพ
นำสู่ควำมอยู่ดีกินดี และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำงมำก

บทที่ ๔ สืบสำน “ศำสตร์กษัตริย”์ นำไทยสู่ควำมยั่งยืน
ตลอด ๗๐ ปีแห่งรัช สมัยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัช กำลที่ ๙ ทรงปกครองแผ่ นดิน
โดยใช้หลักแห่งธรรม และทรงประกอบพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร เพื่อควำมอยู่ดีกินดีของประชำชน
ทั่วทุกภูมิภำค ตลอดจนได้พระรำชทำนพระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส และพระรำชดำริในโอกำสต่ำง ๆ
รวมถึงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีต่ำง ๆ ให้กับประชำชนชำวไทยนำมำประยุกต์ใช้
ในกำรดำเนินชีวิต พัฒนำ และแก้ไขปัญหำในระดับ ต่ำง ๆ นอกจำกนี้ พระองค์ทรงมี หลักกำรทรงงำน
ที่เป็นแบบอย่ำงในกำรดำเนินชีวิตที่สมควรน้อมนำมำประยุกต์ใช้กับชีวิตและกำรทำงำนเป็นอย่ำงยิ่ง
องค์ควำมรู้ที่เกิดจำกแนวพระรำชดำริ ต่ำง ๆ ดังกล่ำวนี้ นับเป็น “ศำสตร์ของพระมหำกษัตริย์”
ที่ได้ขจัดหรือบรรเทำควำมเดือดร้อน และยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนชำวไทยให้ดีขึ้น
นำควำมสุข ควำมเจริญสู่สังคมและประเทศชำติอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน สรุปได้ดังนี้
๔.๑ “ครองแผ่นดินโดยธรรม” : พระรำชปณิธำนกำรครองแผ่นดินของรำชำผู้ทรงธรรม
พระองค์ได้พระรำชทำนพระปฐมบรมรำชโองกำรว่ำ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหำชนชำวสยำม” นับเป็นกำรประกำศกำรใช้หลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน
โดย “ธรรม” นั้นคือ “ทศพิธรำชธรรม” หรือธรรม ๑๐ ประกำรของพระรำชำ ซึ่งพระองค์
ทรงถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดตลอดกำรครองรำชย์ ได้แก่ ทำน คือ กำรให้ ศีล คือ ควำมประพฤติที่ดีงำม
ทั้ง กำย วำจำ และใจ บริจำค คือ กำรเสียสละเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งกว่ำ ควำมซื่อตรง คือ กำรสุจริตต่อ
หน้ำที่กำรงำนของตน ต่อมิตรสหำย ต่อองค์กรหรือหลักกำรของตน ควำมอ่อนโยน คือ กำรมีอัธยำศัย
อ่อนโยน ควำมเพียร คือ ควำมมุมำนะ บำกบั่น ฝ่ำฟันอุปสรรคต่ำง ๆ ควำมไม่โกรธ คือ กำรไม่มุ่งร้ำย
พยำบำทต่อผู้ อื่น ไม่มีโทสะ ควำมไม่เ บียดเบียน คือ ควำมไม่เบียดเบียนและไม่ก้ำวล่วงสิทธิของผู้อื่น
ขันติ คือ ควำมอดทนต่อควำมทุกข์ยำกและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และควำมเที่ยงธรรม คือ ควำมหนักแน่น
ถือควำมถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
๔.๒ หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รำกฐำนกำรพั ฒ นำคนและสั ง คมที่ ยั่ ง ยื น
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ พระรำชทำน “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทำง
ในกำรดำเนิ น ชีวิตและวิถีป ฏิบั ติแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนถึง ๔๕ ปี พระองค์ทรงเน้นย้ ำ
แนวทำงกำรพั ฒ นำที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐำนของทำงสำยกลำงและควำมไม่ ป ระมำท โดยค ำนึ ง ถึ ง
ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้คุณธรรม ควำมรู้ และดำเนิน
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ชีวิตด้วยควำมเพียร เพื่อป้องกันให้รอดพ้นจำกวิกฤตและสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ภำยใต้
กระแสโลกำภิวัตน์และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ
สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำนำทำงในกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)
จนถึงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) นอกจำกนี้ สศช. ได้ดำเนินงำนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
องค์กำรสหประชำชำติเชิดชูว่ำเป็นปรัชญำที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนำนำประเทศ
และสนั บสนุน ให้ประเทศสมำชิกยึดเป็นแนวทำงสู่กำรพัฒนำแบบยั่งยืน โดยได้ ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัล
“ควำมสำเร็จสูงสุดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์ ” และโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติประจำประเทศไทย
ได้จัดทำรำยงำนกำรพัฒนำคนของประเทศไทยปี ๒๕๕๐ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรพัฒนำคน”
เผยแพร่ไปทั่วโลก
ในกำรประชุมเพื่อสันติภำพนำนำชำติ ๒๕๖๐ ผู้นำองค์กรนำนำชำติได้ร่วมถวำยรำชสดุดี
เทิดพระเกียรติ แสดงควำมอำลัยและยกย่องว่ำทรงเป็น พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำ ต้นแบบแห่งเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้ำ หมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติทั่วโลกตกลง
ร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบดำเนินกำรพัฒนำประเทศของตนให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยในปี ๒๕๗๓
๔.๓ จำกแนวพระรำชดำริ สู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
มีแนวพระรำชดำริเกี่ยวกับ “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” มำนำนถึงเจ็ดทศวรรษ ก่อนที่จะมีกำรตื่นตัวและเกิด
กระแสเรียกร้องให้ทุกประเทศหันมำให้ควำมสำคัญกับคน สังคม และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
พระองค์ทรงให้ควำมสำคัญกับ กำรวำงแผนโครงกำรให้มีควำมยั่งยืน ก่อนจะพระรำชทำน
พระรำชดำริใด ๆ มีขั้นตอนโดยสรุปคือ กำรศึกษำข้อมูล ก่อนเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ กำรหำข้อมูลในพื้นที่
โดยทรงสอบถำมประชำชนถึงกำรประกอบอำชีพ และสภำพต่ำง ๆ ของหมู่บ้ำน ฯลฯ สำรวจพื้นที่ที่เสด็จฯ
หรือสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำง ๆ ถึงควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ พร้อมทั้งทรงวิเครำะห์ ถึงประโยชน์
และควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุน แล้วจึงพระรำชทำนพระรำชดำริต่อไป และทรงติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง
นอกจำกกระบวนกำรดังกล่ ำว พระองค์ทรงมี “หลักกำรทรงงำน” ที่พระองค์ทรงยึด
เป็นหลักในกำรดำริและพระรำชทำนแนวพระรำชดำริ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ รวม ๕ ประเด็น ได้แก่
๔.๓.๑ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน กำรจะเข้ำไป
พัฒนำชุมชนใด ๆ พระองค์ทรงยึดหลัก “ภูมิสังคม : ดิน น้ำ ลม ไฟ” ที่ให้ควำมสำคัญกับสภำพแวดล้อม
ที่อยู่รอบตัวคน รวมทั้งทรงทำประชำพิจำรณ์ให้ประชำชนได้เข้ำมำ “มีส่วนร่วม” โดยทรงเน้นอธิบำยถึง
ควำมจำเป็นและผลที่จะเกิดจำกโครงกำร เพื่อหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้ง รวมทั้งสอบถำมควำมเห็นว่ำมีควำมพร้อม
และยินดีที่จะร่วมดำเนินกำรพัฒนำนั้น ๆ หรือไม่ เพื่อให้เป็นกำร “ระเบิดจำกข้ำงใน” โดยยึด “ประโยชน์
สู ง สุ ด ของส่ ว นรวมและประเทศชำติ ” โดยหำกได้ ผ ลดี แ ล้ ว จึ ง ขยำยผลออกไปในวงกว้ ำ งต่ อ ไป
ดังพระรำชกรณียกิจและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริมำกมำยที่ล้วนมุ่งประโยชน์สุขแก่ประชำชน
และประเทศชำติเป็นหลักใหญ่
๔.๓.๒ เรียนรู้จำกหลักธรรมชำติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงยึดธรรมะ
เป็นที่ตั้งในกำรหำวิธีกำรแก้ปัญหำหรือแนวทำงกำรพัฒนำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องดิน น้ำ อำชีพ และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งคำว่ำ “ธรรมะ” ในที่นี้ คือ “ธรรมชำติ” พระองค์ทรงศึกษำ เรียนรู้หลัก “ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ”
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เพื่อนำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน ทรงมองปัญหำธรรมชำติอย่ำงละเอียด โดยหำกต้องกำรแก้ไข
ธรรมชำติจะต้องใช้ธรรมชำติเข้ำช่วย อำทิ กำรแก้ไขน้ำเน่ำเสีย แทนที่จะทรงพิจำรณำถึงโรงงำนบำบัดน้ำเสีย
กลั บ ทรงมองว่ำในธรรมชำติจ ะมีขบวนกำรอะไรที่ส ำมำรถแก้ไขปัญหำนี้ได้ เช่ น กำรใช้บ่อตกตะกอน
เพื่อให้เกิดกำรตกตะกอนขึ้นโดยกระบวนกำรทำงธรรมชำติ
นอกจำกนี้ พระองค์ทรงใช้หลัก “กำรใช้อธรรมปรำบอธรรม” ในกำรบำบัดน้ำเสีย
ด้วยกำรพิจำรณำหำพืชบำงชนิดที่สำมำรถกรองน้ำเน่ำเสียมำใช้เป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชำติที่ไม่ต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยมำก ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม กำรนำน้ำดีขับไล่น้ำเสีย เพื่อเจือจำงน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี โดยใช้หลัก
ของน้ำขึ้นน้ำลงตำมธรรมชำติ ตลอดจนทรงอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืนโดยใช้
วิธีกำร “ปลูกป่ำในใจคน” เป็นต้น
๔.๓.๓ บริหำรแบบบูรณำกำร กำรทรงงำนอย่ำงบูรณำกำรในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ ๙ เพื่อแก้ไขควำมเดือดร้อนในเรื่องต่ำง ๆ ให้แก่พสกนิกรนั้น ทรงมีวิธีคิดอย่ำง “องค์รวม” หรือ
มองอย่ำงครบวงจร ในกำรที่จะพระรำชทำนพระรำชดำริเกี่ยวกับโครงกำรหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุกำรณ์
ที่จะเกิดขึ้น และแนวทำงแก้ไขอย่ำงเชื่อมโยงกัน จำกนั้นพระองค์จะทรง “ทำตำมลำดับขั้น” โดยเริ่มต้น
จำกสิ่งที่จำเป็นของประชำชนที่สุดก่อน แล้วจึงแก้ไขปัญหำในเรื่องต่อๆ ไป หรือทรงทำในสิ่งที่ง่ำยไปหำ
สิ่งที่ยำก ทำสิ่งเล็กไปหำสิ่งใหญ่ อย่ำงเป็นลำดับขั้นโดยไม่ก้ำวกระโดด นอกจำกนี้ ทรงเน้นกำร “บริกำร
รวมที่จุดเดียว” ในลักษณะบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อควำมสะดวกและประโยชน์แก่ประชำชน
๔.๓.๔ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว รั ช กำลที่ ๙ ทรงมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ช่วยเหลือประชำชนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงทำทุกวิถีทำงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังพระรำชประสงค์
แนวพระรำชดำริในกำรพัฒนำของพระองค์จึงมีลักษณะพิเศษคือ กำรลงทุนที่ไม่คุ้มทุนแต่ให้ผลคุ้มค่ำ คือ
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ดังพระรำชกระแสว่ำ “ขำดทุนคือกำไร” อีกทั้งยังมีลักษณะ “ไม่ติดตำรำ”
คือเป็นกำรพัฒนำที่อนุโลมและรอมชอมกับสภำพแห่งธรรมชำติ และสภำพของสังคมจิตวิทยำแห่งชุมชน
รวมทั้งไม่ผูกยึดติดอยู่กับวิชำกำรและเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะกับสภำพที่แท้จริงของคนไทย
นอกจำกนี้ โครงกำรต่ ำ ง ๆ ที่ พ ระองค์ มี พ ระรำชด ำริ แ ละทรงศึ ก ษำจนมี
พระบรมรำชวินิจฉัยออกมำในท้ำยที่สุดแล้ว มักจะพบว่ำเป็นเรื่องง่ำยและธรรมดำ จนไม่เคยมีผู้ใดคำดคิด
มำก่อน พระองค์โปรดที่จะทำสิ่งที่ยำกให้กลำยเป็นง่ำย ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้ำใจง่ำย “ทำให้ง่ำย”
เป็นหลักสำคัญในกำรพัฒนำทุกโครงกำรของพระองค์ ทั้งในแนวควำมคิดและด้ำนเทคนิควิชำกำรจะต้อง
สมเหตุสมผล ทำได้รวดเร็ว และสำมำรถแก้ไขปัญหำ ก่อประโยชน์ได้จริง ตลอดจนมุ่งไปสู่วิถีแห่งกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
๔.๓.๕ ชั ย ชนะแห่ ง กำรพั ฒ นำ กำรมุ่ ง สู่ “ชั ย ชน ะแห่ ง กำรพั ฒ นำ ” ของ
พระบำทสมเด็จ พระเจ้ ำอยู่ หั ว รั ช กำลที่ ๙ เป็นกำรพัฒ นำและยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของรำษฎร
ให้มีควำมเจริญ และอยู่ดีกินดี โดย “ต่อสู้กับควำมยำกจน” ของมวลรำษฎรด้อยโอกำสในชนบทที่เป็น
ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศให้พ้นจำกควำมทุกข์ยำก เมื่อประชำชนพ้นจำกควำมทุกข์ยำก สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ ก็จะมีอิสระและเสรีภำพ อันจะนำไปสู่กำรเป็น “ประชำธิปไตย” อย่ำงแท้จริง
๔.๔ ทฤษฎีใหม่ : แนวคิดแห่งกำรพึ่งตนเองตำมแนวพระรำชดำริ คือกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน
และแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรในรูปแบบใหม่ อันเป็นแนวทำงในกำรช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อยที่มีพื้นที่
ถื อ ครองขนำดเล็ ก โดยเฉลี่ ย ประมำณ ๑๐-๑๕ ไร่ ที่ มี ส ภำพแห้ ง แล้ ง ขำดน้ ำ และธำตุ อ ำหำรในดิ น
ให้มีสภำพที่สมบูรณ์ขึ้น จนสำมำรถนำไปทำประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อให้พออยู่พอกินตลอดทั้งปี
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หลักกำรที่สำคัญของทฤษฎีใหม่ ได้แก่ (๑) ต้องเป็นระบบกำรผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกร
สำมำรถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน (๒) กำหนดให้ทุกครัวเรือนทำนำ ๕ ไร่ เพรำะข้ำวเป็นอำหำรหลัก
ของชุ ม ชน (๓) ต้ อ งมี น้ ำเพื่ อ เพำะปลู ก ส ำรองไว้ ใ ช้ ใ นฤดู แ ล้ ง หรื อ ระยะฝนทิ้ ง ช่ ว งได้ อ ย่ ำ งพอเพี ย ง
(๔) เป็นกำรจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสัดส่วนกำรบริหำรพื้นที่ ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
ส่วนแรก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพื้นที่สำหรับขุดสระน้ำ ส่วนที่สอง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้ำว
ส่วนที่สำม ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสมุนไพร และผักสวนครัว
ส่วนที่สี่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ให้กันไว้เป็นบริเวณที่อยู่อำศัย สัดส่วนกำรบริหำรพื้นที่นี้สำมำรถปรับใช้ได้
ตำมควำมเหมำะสมกับพื้นที่และตำมสภำพของที่ดิน ปริมำณน้ำฝน และสภำพแวดล้อม
แนวคิ ด กำรพึ่ ง ตนเองตำมกำรท ำเกษตรทฤษฎี ใ หม่ แ บ่ ง ออกเป็ น ๓ ระดั บ ขั้ น ต้ น
ให้เกษตรกรสำมำรถพึ่งตนเองได้ โดยกำรจัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วนดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้มีผลผลิต
เพียงพอที่จะบริโภคภำยในครัวเรือน ขั้นกลำง พัฒนำให้มีควำมสำมำรถพึ่งตนเองในระดับชุมชน เป็นกำร
เพิ่มกำรผลิตและทำให้มีสินค้ำและบริกำรในท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น ด้วยกำรนำเอำผลผลิตส่วนเกินในแต่ละ
ครอบครัวมำจัดกำรร่วมกันในระดับชุมชน ขั้นก้ำวหน้ำ โดยกำรพัฒนำชุมชนให้สำมำรถติดต่อสัมพันธ์กับ
ระบบตลำดและเศรษฐกิจนอกหมู่บ้ำน เพื่อจำหน่ำยผลผลิ ตส่ว นเกิน จัดหำทุน วิชำกำร และแสวงหำ
ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีและทรัพยำกรจำกภำยนอกเพื่อใช้ในกิจกำรของชุมชน
พระองค์ ท รงแนะน ำหลั ก กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ใ หม่ ว่ ำ ทำงรำชกำรไม่ ค วรเข้ ำ ไป
ให้ควำมช่วยเหลือมำกเกินไป ควรเข้ำไปช่วยในสิ่งที่ยำกและต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำกำร ผู้ที่นำไปปฏิบัติ
จะต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ มีควำมเพียร และควำมอดทน ทฤษฎีใหม่เป็นเรื่องที่สำมำรถยืดหยุ่น โดยดัดแปลงกำรปฏิบัติ
ให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ได้
๔.๕ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ แหล่งศึกษำและเผยแพร่ควำมรู้
กำรเกษตรครบวงจร พระองค์ท รงเห็ น ควำมส ำคั ญของกำรมีต้ นแบบของควำมส ำเร็จ หรื อตั ว อย่ำ ง
กำรพัฒนำในแต่ละพื้นที่ ว่ำควรจะดำเนินกำรไปในทิศทำงใดจึงจะประสบควำมสำเร็จ และแนวทำงนั้น
ต้องเป็ น สิ่ ง ที่ร ำษฎรสำมำรถทำตำมตัว อย่ ำงได้โ ดยง่ำย จึ งมี พระรำชด ำริจั ดตั้ งศูน ย์ศึ กษำกำรพั ฒ นำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อเป็นกำรสำธิตกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยเป็นสถำนที่
สำหรับค้นคว้ำและวิจัยในท้องที่ ซึ่งแต่ละท้องที่มีสภำพภูมิประเทศและประชำชนต่ำงกัน
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ มีอยู่ ๖ แห่ง กระจำยอยู่ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ แต่ละศูนย์
มีสภำพปัญหำที่แตกต่ำงกันตำมสภำพภูมิศำสตร์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภำค ได้แก่ ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดนรำธิวำส ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒ นำห้ว ยฮ่องไคร้ อัน เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒ นำห้ว ยทรำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

บทที่ ๕ สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสำน
พระรำชปณิธำนของพระรำชบิดำ โดยกำร “สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ” ดังนี้
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สืบ สำน น ำองค์ ค วำมรู้ ข องพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำอยู่ หั ว รั ช กำลที่ ๙ มำสื บสำนใน
กำรทรงงำน เช่น โครงกำรที่เกิดจำกฎีกำ โครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำ เป็นต้น
รั ก ษำ พระรำชทำนพระรำชด ำริ แ ก่ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรดู แ ลรั ก ษำโครงกำร
อัน เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว รัช กำลที่ ๙ และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ ให้เกิดควำมยั่งยืน
ต่อยอด สำนต่อโครงกำรตำมพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
เช่น โครงกำรอ่ำงเก็บน้ำนฤบดินทรจินดำ โครงกำรพัฒนำแหล่งเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ โครงกำร
เพิ่ ม ปริ ม ำณน้ ำในอ่ ำ งเก็ บ น้ ำเขื่ อ นแม่ ก วงอุ ด มธำรำ และโครงกำรบริ ห ำรจั ด กำรน้ ำชุ ม ชนตำม
แนวพระรำชดำริ เป็นต้น
สมเด็จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว รั ช กำลที่ ๑๐ ทรงน้อ มนำพระรำชกรณีย กิจ ด้ำ นต่ ำง ๆ ไปด ำเนิน กำร
ตำมรอยพระยุคลบำทของล้นเกล้ำฯ ทั้งสองพระองค์ และทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจในส่วนของพระองค์เอง
อำทิ
๕.๑ ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงเป็นองค์นำยกกิตติมศักดิ์ของ
มูลนิธิโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช ทรงติดตำมผลกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช
อย่ำงสม่ำเสมอ ทรงริเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยำนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงควำมจงรักภักดี
ต่อสถำบั น พระมหำกษัต ริ ย์ เสริ มสร้ ำงควำมสำมัค คีของคนในชำติ เสริม สร้ำ งสุ ขภำพของประชำชน
ในกำรออกกำลังกำย และกำรมีน้ำใจนักกีฬำอีกด้วย
๕.๒ ด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำศักยภำพเด็กไทย สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มี พระรำชประสงค์
ที่จะพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนไทย เมื่อครั้งดำรงพระรำชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ
สยำมมกุฎรำชกุมำร จึงทรงพระกรุ ณำโปรดเกล้ำฯ ให้ จัดตั้งโรงเรียนระดับอนุบำลจนถึงมัธ ยมศึกษำ
ในจังหวัดต่ำง ๆ รวม ๑๔ แห่ง พระรำชทำนทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่ำก่อสร้ำง และเสด็จฯ ไปทรงวำง
ศิลำฤกษ์กำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนด้วยพระองค์เอง รวมทั้งทรงรับโรงเรียนบำงแห่งเข้ำอยู่ในพระรำชูปถัมภ์
เมื่อปี ๒๕๕๒ ได้มีพระรำชดำริให้ดำเนิน “โครงกำรทุนกำรศึกษำพระรำชทำน สมเด็จ
พระบรมโอรสำธิ ร ำชฯ สยำมมกุ ฎ รำชกุ ม ำร” ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ ค วำมสำมำรถและศั ก ยภำพ
แก่เยำวชนไทย โดยทรงนำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจำคโดยเสด็จพระรำชกุศลมำพระรำชทำน
เป็นทุนกำรศึกษำให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐำนะยำกจน และมีชีวิตควำมเป็นอยู่ยำกลำบำก แต่มีควำมประพฤติดี
มีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำ ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยจนสำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีตำมควำมสำมำรถของแต่ละคน
นอกจำกนี้ มีพระรำชดำริพระรำชทำนจักรยำนให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำที่ยำกจนและด้อยโอกำส เพื่อใช้เป็นพำหนะในกำรเดินทำงไปเรียนหนังสือ เขตพื้นที่กำรศึกษำละ
๕๐ คัน รวมทั้งหมดจำนวนมำกกว่ำ ๑๐,๐๐๐ คัน
๕.๓ ด้ำนศำสนำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศำสนำเป็นอย่ำงยิ่ง ทรงเป็น
องค์อัครศำสนูปถัมภก มีพระรำชกรณียกิจ อำทิ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้จัดพิธีมหำมงคลบำเพ็ญ
พระรำชกุศลอุทิศถวำยสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำช พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ และ
เจริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ ๙ และ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ พระลำนพระรำชวังดุสิต เนื่องในโอกำสวันสำคัญต่ำง ๆ โดยพระองค์ได้ทรงร้อยเรียง
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บทเจริญพระพุทธมนต์ และโปรดให้จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ สืบสำนพระรำชปณิธำนธรรมรำชำ
และธรรมรำชินี พระรำชทำนแก่ประชำชนเพื่อเป็นสิริมงคล
๕.๔ ด้ำนกำรทหำร สมเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว ทรงมีพระอุปนิสั ยโปรดควำมมีระเบียบวินัยและ
ทรงสนพระรำชหฤทัย ในกิจ กำรเกี่ย วกับกองทัพอยู่เสมอ อำทิ เมื่อปี ๒๕๑๙ ที่ประเทศไทยมีภัยจำก
คอมมิ ว นิ ส ต์ พระองค์ ท รงร่ ว มรบเคี ย งบ่ ำ เคี ย งไหล่ กั บ ทหำรหำญแนวหน้ ำ อย่ ำ งกล้ ำ หำญ โดยมิ ไ ด้
ทรงหวำดหวั่น ทรงเป็นพระองค์แรกแห่งรำชวงศ์จักรี ที่ทำกำรบินกับเครื่องบินกองทัพอำกำศเกือบทุก
รู ป แบบ และทรงท ำกำรบิ น เที่ ย วบิ น มหำกุ ศ ลหลำยครั้ ง ทรงพระวิ ริ ย ะอุ ต สำหะเพิ่ ม พู น ควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรทหำรอยู่เสมอ ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่ำงแก่นำยทหำร ใส่พระรำชหฤทัย
ในควำมเป็ น อยู่ ทุ ก ข์สุ ข ของทหำรผู้ อยู่ ใต้ บังคับ บัญชำอย่ำงทั่ว ถึง รวมทั้งพระรำชทำนพระรำชทรัพ ย์
ส่วนพระองค์เป็นทุนกำรศึกษำแก่บุตรของทหำร สิ่งเหล่ำนี้ล้วนก่อให้เกิดควำมเทิดทูนและควำมจงรักภักดี
แก่เหล่ำทหำรเป็นอย่ำงยิ่ง
๕.๕ ด้ำนสังคมสงเครำะห์ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระเมตตำและทรงห่วงใยคุณภำพชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของรำษฎรเสมอ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ หลำยแห่ง พร้อมทั้ง
ให้หน่วยงำนในพระองค์ร่วมพัฒนำสิ่งแวดล้อม และเมื่อมีรำษฎรต้องประสบกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติต่ำง ๆ
พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชำนุเครำะห์ และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมรำษฎรผู้ตกทุกข์ได้ยำกด้วยพระองค์เอง
ตลอดจนพระรำชทำนพระรำชำนุเครำะห์แก่มิตรประเทศทีป่ ระสบภัยพิบัติเช่นกัน
๕.๖ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำกำรเกษตรและทรั พ ยำกรธรรมชำติ สมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ทรงให้
ควำมสำคัญด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรมำโดยตลอด ทรงพระรำชดำริหลำยโครงกำร อำทิ โครงกำรเกษตร
วิชญำ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร ตั้งอยู่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อครั้งทรงดำรงพระรำชอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เมื่อปี ๒๕๔๙ ได้พระรำชทำนที่ดินส่วนพระองค์ เนื้อที่
จำนวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปทำคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
เทคโนโลยีกำรเกษตรจำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในรูปแบบของ
ศู น ย์ บ ริ ก ำรและถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี โครงกำรคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ำร
แก่เกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตทำงกำรเกษตรได้อย่ำงรวดเร็วและทันกำรณ์
นอกจำกนี้ ยั งมี โ ครงกำรพัฒนำพื้นที่แก้มลิ งแบบเพิ่มรำยได้ชุมชนคลองรังสิต จังหวัด
ปทุมธำนี โครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดยโสธร และโครงกำรอื่น ๆ
อีกเป็ นจ ำนวนมำก ที่ทรงให้กำรช่ว ยเหลือรำษฎรที่ประสบปัญหำในลักษณะต่ำง ๆ ซึ่งภำยหลังจำกที่
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จขึ้นครองรำชย์แล้ว ได้พระรำชทำนควำมช่วยเหลือแก่รำษฎรอย่ำงต่อเนื่อง
๕.๗ ด้ำ นกำรต่ ำ งประเทศ ขณะที่ส มเด็จพระเจ้ำอยู่หั ว ทรงดำรงพระรำชอิส ริยยศสมเด็จ
พระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ได้เสด็จฯ ออกแทนพระองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รัชกำลที่ ๙ ในพระรำชวโรกำสต่ำง ๆ รวมทั้งเสด็จฯ ทรงเยือนประเทศต่ำง ๆ หลำยประเทศ เพื่อเจริญ
สัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
๕.๘ โครงกำรจิ ต อำสำ เนื่องในโอกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้มี โครงกำรจิตอำสำ “เรำทำควำม ดี ด้วยหัวใจ”
ให้หน่วยรำชกำรในพระองค์ร่วมกับหน่วยรำชกำรต่ำง ๆ และประชำชนทุกหมู่เหล่ำที่มีจิตอำสำบำเพ็ญ
สำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน และแก้ไขปั ญหำให้แก่ประชำชน โดยจัดให้มี
กำรลงทะเบียนจิตอำสำจำกทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ณ

นอกจำกนี้ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้พระรำชทำนพระรำชำนุญำตให้จัดตั้ง “จิตอำสำเฉพำะกิจ
งำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง
พระบรมศพ ในช่วงปลำยเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกำรรวมพลังควำมรักอันมีค่ำและพลังน้ำใจของ
ปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ ทีน่ ้อมถวำยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ก่อนเสด็จสู่สวรรคำลัย

คำนำ
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พสกนิกรชำวไทยมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนเป็นที่ตระหนักแก่ชำวโลกว่ำ พระองค์
ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์นักพัฒนำที่ทรงนำควำมสุขอย่ำงยั่งยืนสู่ชำวไทยและชำวโลก จึงขอน้อมรำลึกและ
แสดงควำมอำลัยด้วยควำมซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณอันล้นพ้น โดยได้จัดทำหนังสือ “ศำสตร์กษัตริย์”
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ให้ประชำชนและทุกภำคส่วนในสังคมไทยได้ซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระองค์ ตลอดจนดำเนินตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศ
และตนเองต่อไป
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหำสำระเกี่ยวกับหลักกำรทรงงำน หลักกำรครองรำชย์ แนวพระรำชดำริ
และทฤษฎี ในกำรพัฒ นำประเทศของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ตลอดจนประโยชน์สุ ขที่เกิดขึ้น แก่ป ระชำชน จำกผลกำรพัฒ นำตำมแนวพระรำชดำริ และกำรน้อมนำ
แนวพระรำชดำริมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต โดยแบ่งกำรนำเสนอออกเป็น ๕ ส่วน
บทน ำ ประกอบด้ ว ย ธ สถิ ต ในดวงใจไทยนิ รั น ดร์ น ำเสนอบทควำม ส ำนึ ก ในพระมหำ
กรุ ณ ำธิ คุ ณ พระมหำกษั ต ริ ย์ นั ก พั ฒ นำแห่ ง แผ่ น ดิ น เพื่ อ แสดงควำมอำลั ย และส ำนึ ก ในพระมหำ
กรุ ณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระมหำกษัตริย์
ที่ทรงงำนหนักที่สุดในโลก เพื่อแก้ไขปัญหำของประชำชนและประเทศชำติ บรรเทำควำมเดือดร้อนของ
พสกนิ ก รทุ ก หนแห่ ง ให้ มี ชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น และเมื่ อ สมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว มหำวชิ ร ำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร เสด็จขึ้นครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์รัชกำลที่ ๑๐ แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ ทรง
ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจสืบสำนพระรำชปณิธำนและงำนต่ำง ๆ ที่พระรำชบิดำทรงริเริ่มดำเนินกำรไว้ โดย
กำร “สืบสำน รั กษำ ต่ อยอด สร้ ำ งสุ ขปวงประชำ” เพื่อให้ ปวงชนชำวไทยสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
มีคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดี และนำประเทศสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนสืบไป
และบทสัมภำษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมกำรและเลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ผู้ถวำยงำน
ใกล้ ชิดเบื้องพระยุ คลบำท อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ และ
อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ส่วนที่ ๑ “ธรรมชำติ” ปัจจัยแห่งชีวิตตำมแนวพระรำชดำริ นำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
พัฒนำ บำรุงรักษำ และอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่ำไม้ และทรัพยำกรประมง ที่ทรงถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนสำคัญของ
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ส่วนที่ ๒ ตำมรอยชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ... ของกษัตริย์นักพัฒนำ นำเสนอตัวอย่ำงควำมสำเร็จ
ของกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ทั้งด้ำนภูมิศำสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภำพ วิถีชีวิต
ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐำนสำคัญที่ช่วยให้กำรพัฒนำมีควำมยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริงในทุกด้ำน โดยสื่อให้เห็นถึงสภำพก่อนและหลังกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ
ส่วนที่ ๓ สืบสำน “ศำสตร์กษัตริย์” นำไทยสู่ควำมยั่งยืน นำเสนอหลักกำรครองรำชย์ หลักกำร
ทรงงำน แนวพระรำชด ำริ และทฤษฎี ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและพัฒ นำประเทศของพระบำทสมเด็ จ

๒

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้แก่ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่
และศูนย์รวมศำสตร์กษัตริย์ คือ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริทที่ รงตั้งไว้ในภูมิภำคต่ำง ๆ
ส่วนที่ ๔ : สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ นำเสนอพระรำชกรณียกิจที่สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร โดยทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจด้ำนต่ำง ๆ ทั้งที่ทรงสืบสำน
รักษำ และต่อยอดโครงกำรต่ำง ๆ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ และทรงปฏิบัติในส่วน
ของพระองค์เอง เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศชำติและประชำชนชำวไทย
กำรจัดทำหนังสือเล่มนี้ ได้รับควำมกรุณำจำก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมกำรและเลขำธิกำร
มูลนิธิชัยพัฒนำ ได้กรุณำเป็นประธำนที่ปรึกษำในกำรศึกษำ วิเครำะห์ หลักกำรครองรำชย์ หลักกำรทรงงำน
แนวพระรำชดำริ และทฤษฎีในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำประเทศของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร และกำรจัดทำหนังสือเล่มนี้ โดยได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ อย่ำงยิ่ง
จึงขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง มำ ณ โอกำสนี้
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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๒. ตัวอย่ำงควำมสำเร็จ : ชัยชนะแห่งกำรพัฒนำ
๒.๑ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จภำคเหนือ
๒.๒ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๓ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จภำคกลำง
๒.๔ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จภำคตะวันออก
๒.๕ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จภำคตะวันตก
๒.๖ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จภำคใต้

๕๕
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แหล่งศึกษำและเผยแพร่ควำมรู้กำรเกษตรครบวงจร
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ด้ำนกำรทหำร
ด้ำนสังคมสงเครำะห์
ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรและทรัพยำกรธรรมชำติ
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บทที่ ๑
บทนำ : ธ สถิตในดวงใจไทยนิรนั ดร์
๑.

สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำแห่งแผ่นดิน
“…ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทางานที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้
คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง…”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงพระสหาย
สมัยทรงศึกษาในทวีปยุโรป ดังข้อความตอนหนึ่งจากหนังสือความรักของพ่อ หน้า ๑๗๘ ความตอนหนึ่งว่า
"…เมื่อข้า พเจ้า เป็น นักเรี ยนยุโ รป ข้า พเจ้า ไม่เคยตระหนักว่า ประเทศของข้า พเจ้า คืออะไร
และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า
เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทาให้ข้าพเจ้าสานึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้าน
ที่จริงจังอะไรนัก ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทางานที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ การอยู่ท่ามกลาง
ประชาชนของข้าพเจ้า คือ คนไทยทั้งปวง..."
เมื่อกาลผ่านมาเจ็ดทศวรรษเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงอุทิศ
เวลาส่วนใหญ่กับการเสด็จพระราชดาเนินไปในถิ่นทุรกันดารห่างไกลทุกหนแห่ง เพื่อทรงเยี่ยมเยียนดูแลทุกข์สุข
ของราษฎร ดังภาพคุ้นตาของทั้งชาวไทยและชาวโลก ที่มักจะเห็นพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางหมู่มวลประชาชน
เพื่อทรงไต่ถามถึงสภาพปัญหาทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดารงชีพ และใช้เป็นข้อมูลในการพระราชทาน
ความช่วยเหลือ ขจัดทุกข์ และบารุงสุข แก่พสกนิกร ที่พระองค์ทรงให้ความสาคัญเป็นลาดับแรก

พระประมุขผู้ทรงเป็นที่เคำรพรักยิ่ง ทรงไม่เคยห่ำงไกลจำกพสกนิกรของพระองค์
หากย้ อ นกลั บ ไปในช่ ว งต้ น รั ช สมั ย ของพระองค์ จะพบว่ า ทรงใช้ เ วลาเสด็ จ พระราชด าเนิ น เยื อ น
ต่างประเทศเพียงในช่วง ๒๐ ปีแรกของการครองราชย์เท่านั้น โดยในช่วงแรกเพื่อทรงศึกษาต่อในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และในช่วงต่อมาเพื่อการเจริญสัมพันธไมตรี
การเสด็จพระราชดาเนินเยือนต่างประเทศของพระองค์สิ้นสุดลงในปี ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี
จนสิ้นรัชสมัยที่พระองค์มิได้ เสด็จพระราชดาเนินออกนอกแผ่นดินไทยเลย เนื่องด้วยเพราะพระองค์ไม่ทรง
ต้ อ งการอยู่ ห่ า งจากประชาชนของพระองค์ ดั ง พระราชปณิ ธ านว่ า จะไม่ เ สด็ จ ออกจำกประเทศไทยอี ก
หำกประชำชนของพระองค์ยังทุกข์ยำกลำบำก โดยมีเพียงครั้งเดียวที่เสด็จพระราชดาเนิน เยือนสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๓๗ โดยทรงเป็นองค์ ประธานร่ว มกับ
นายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศ สปป.ลาว ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๑ ที่จังหวัดหนองคาย
และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว อันเป็น
โครงการในพระราชดาริ ที่เมืองนาทรายทอง แขวงเวียงจันทน์
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ประชาชนชาวไทยจึงรู้สึกอบอุ่นใจที่ องค์พระประมุข อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ไม่ทรงเคยห่ างไกลจาก
พสกนิกรของพระองค์เลย ดังพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ในหนังสือ "ความทรงจาในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ" ความตอนหนึ่งว่า
"...นับแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา เมื่อข้าพเจ้ามีอายุเพียง ๑๙ ปี ได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัว
กลับมาเมืองไทย พร้อมด้วยลูกสาวคนโต ซึ่งมีอายุไม่ถึงขวบในครั้งนั้นแล้ว จนมีอายุ ๒๗ ปี ข้าพเจ้า
ยั ง ไม่ ไ ด้ ย่ า งกรายไปจากบ้ า นเกิ ด เมื อ งนอนอี ก เลย ทั้ ง นี้ ก็ เ พราะพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ตั้งพระทัยไว้อย่า งแน่วแน่ว่า จะไม่เสด็จออกนอกประเทศ ถ้า ไม่ทรงมีเ หตุที่สาคัญพอ ในฐานะที่
ทรงเป็นประมุขของชาวไทย สมควรจะประทับอยู่ในบ้านเมือง เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของท่า น
ให้มากที่สุด ถึงแม้เมื่อเสด็จแปรพระราชฐาน ก็ทรงแปรอยู่ในประเทศเรานี่เอง ทางเหนือบ้าง ทางใต้บ้าง
แล้วแต่โอกาสจะอานวย..."

“เป็นหน้ำที่ของฉันที่จะต้องทำหน้ำที่ให้เขำอย่ำงเต็มที่”
เคยมีผู้กราบบังคมทูลถามว่า ทรงเคยรู้สึกเบื่อหน่ายในการที่ต้องเสด็จพระราชดาเนินไปที่โน่นที่นี่บ่อย ๆ
หรือไม่ ได้มรี ับสั่งว่า ไม่ทรงเหนื่อย เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของพระองค์
"ประชาชนจ้ า งฉั น มาเป็ น พระเจ้ า แผ่ น ดิ น เป็ น หน้ า ที่ข องฉั น ที่ จะต้ อ งท าหน้ า ที่ ใ ห้ เ ขา
อย่างเต็มที่"
อี ก ทั้ ง รั บ สั่ ง ถึ ง พระราชภารกิ จ ของพระองค์ ดั ง ความตอนหนึ่ ง ในหนั ง สื อ “ตามรอยพระบาท
ชาติมั่นคง” ความตอนหนึ่งว่า
"...การที่จะไปส่วนไหนของประเทศก็ตาม ข้าพเจ้าเห็นว่า มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้
สอดส่อ งความเป็น อยู่ ของประชาชนให้ดี เพราะถ้ า หากว่า ความเป็ น อยู่ของประชาชนในส่วนใด
ของประเทศก็ตามมีความบกพร่อง ก็ทาให้ประเทศชาติเป็นส่วนรวมเสียหายไปได้ อ่อนแอลงไปได้..."

เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ : ทุกพื้นที่ทั่วภูมิภำคของประเทศ
ตลอดรัชสมัย พระองค์ จึงเสด็จพระราชดาเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อที่จะได้เข้าใจปัญหา
สภาพความเป็นจริงของประชาชนในประเทศ ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และรับทราบ
ความทุกข์ยาก รวมถึงปัญหาของราษฎรอย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง ตามหลักการทรงงานและศาสตร์แห่งการพัฒนา
คือ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” โดยช่วงแรกของการเสด็จพระราชดาเนิน พระองค์ทรงใช้เวลาในการเรียนรู้ และ
ทาความรู้จักประชาชนของพระองค์ และแม้ว่าทางที่จะเสด็จพระราชดาเนินจะห่างไกล ทุรกันดาร เป็นป่าเขา
ไม่มีทางถนนเข้าถึง หรือแม้ว่า เต็มไปด้วยอันตรายถึงพระชนม์ชี พ ด้วยเป็นช่วงที่บ้านเมืองระส่าระสายจากภัย
คอมมิวนิสต์ แต่พระองค์ยังทรงดั้นด้นบากบั่นเสด็จพระราชดาเนินไปด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะบรรเทาทุกข์
ให้แก่พสกนิกร
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดภาพที่คุ้นตาของคนไทยคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแผนที่
กับดินสอในพระหัตถ์ ทรงมีกล้องถ่ายภาพคล้องอยู่ที่ พระศอ และทรงมีวิทยุสื่อสารในกระเป๋าฉลองพระองค์
พระองค์ประทับราบอยู่บนพื้นดิน แวดล้อมด้วยชาวบ้าน มีพระราชปฏิสันถารถึงทุกข์สุขอย่างใกล้ชิด ด้วยพระพักตร์
ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา แต่ชุ่มไปด้วยพระเสโท และเป็นความจริงที่ว่าไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทยที่พระองค์
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ไม่เคยเสด็จฯ ถึง ดังพระราชดารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทาน
แก่ คณะบุ คคลที่ม าเข้า เฝ้ า ฯ ถวายพระพรชัย มงคลในโอกาสวั นเฉลิ ม พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ ดาลั ย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ความตอนหนึ่งว่า
“...เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ พระองค์ท่าน
จะต้ องใช้แ ผนที่เ ป็น คู่มือทุกครั้ ง ในห้องทรงงานที่พระตาหนักทุกๆ แห่งทั่วประเทศ จะมีแ ผนที่
ประเทศไทยขนาดใหญ่ติด ฝาห้อง และแผนที่ที่ขยายเฉพาะส่วนก็มีอีกหลายแผ่น ฉบับที่ทรงถือ
ติดพระหัตถ์นั้น ความจริงมีขนาดใหญ่มาก เพราะทรงนาแผนที่มาต่อกันถึง ๙ แผ่น หรือ ๙ ระวาง
แต่ทรงหาวิธีพับแบบพิเ ศษ จนมีขนาดที่ทรงถือได้สะดวก และพลิกออกมาทอดพระเนตรได้ง่า ย
ทรงตรวจสอบแผนที่เสมอ ไม่ว่าจะเสด็จฯ ที่ไหน แม้ขณะทรงขับรถเอง ก็มีแผนที่วางอยู่ข้างพระองค์
ตลอดเวลา
ถ้าประทับเฮลิคอปเตอร์ ก็จะทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงเบื้องล่าง เปรียบเทียบไปกับแผนที่
ตลอดทาง ไม่มีการหลับเด็ดขาด เสด็จฯ ไปถึงที่หมายแล้ว จะทรงถามชาวบ้านว่า ชื่อหมู่บ้าน แม่น้า
ลาคลอง หรือถนน ตรงกับแผนที่ไหม มีหมู่บ้านใดเกิด ขึ้นมาใหม่บ้าง ถ้ามีข้อมูลที่ต่างไปจากแผนที่
จะโปรดฯ ให้นายทหารแผนที่จดไว้ และนาไปแก้ไข ในการพิมพ์แผนที่ครั้งต่อไปให้ถูกต้อง หากมีโครงการ
สร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้า ทรงสามารถคานวณพื้นที่รับน้าคร่ าวๆ ได้จากแผนที่ของพระองค์เอง
ทรงชานาญมาก จนทอดพระเนตรความสูงต่าของภูมิประเทศได้ ราวกับทอดพระเนตรพื้นที่จริ ง
นักวิชาการหลายท่านทราบดี ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทรงงานแผนที่ของพระองค์ท่านดี และ
ความที่ทรงแม่นยาในแผนที่นี้ ทาให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วย พลอยกระตือรือร้น ศึกษาหาความรู้
เรื่องแผนที่ไปด้วย
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวทรงพระราชดาริ ริเ ริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้
เป็นจานวนมาก ทุกภาค อย่างโครงการอ่างเก็บน้าเขาเต่า อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทรงเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ จากนั้น ระหว่างประทับที่วังไกลกังวล ได้เ สด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้น ที่
จังหวัดเพชรบุรี และราษฎรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจา ทรงพบว่า ปัญหาหลัก คือ
ดินเป็นทราย ปลูกพืชไม่ค่อยขึ้น จึงทรงพระราชดาริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่ง เช่น ที่หุบกระพง
ดอนขุนห้วย ที่สาคัญคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย จั งหวัดเพชรบุรี ซึ่งทดลองการปรับปรุง
บารุงสภาพดิน จากดินที่แห้งแข็ง จนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด และทรงสร้างอ่างเก็บน้า
ไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ด้วย ผลงานสาคัญเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง ในภาคกลาง
ก็เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นต้น...”

ทรงงำนหนัก ด้วยทรงรักและห่วงใยพสกนิกร
การเสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปทรงเยี่ ย มเยี ย นดู แ ลทุ ก ข์ สุ ข ราษฎรทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคดั ง กล่ า ว พระองค์
จึ ง ทรงทราบปั ญ หา ความเป็ น อยู่ และอุ ป สรรคในการประกอบอาชี พ ของพสกนิ ก ร ซึ่ ง แตกต่ า งกั น ไป
ตามท้องถิ่น อาทิ การขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร การไร้ที่ดินทากิน การขาดแคลนอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค
ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคทาให้ประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนา อันเป็นสาเหตุหลักแห่งความยากจน

๘

สิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงนามาประมวล ศึกษาไตร่ตรอง ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง ทดลองจนแน่พระราชหฤทัยในผล
ที่ได้รับ แล้วจึงพระราชทานแนวทางแก้ไขให้เ หมาะสมไปตามพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้ หลุดพ้น จาก
ความยากจน และมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองได้ ในที่สุด ตลอดจนยังทรงติดตามทอดพระเนตรโครงการต่าง ๆ ที่ได้
พระราชทานไปแล้วอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
อาจกล่าวได้ว่า ในขณะที่เกษตรกรผู้ยากจนต้องทางานหนักอย่างหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่นั้น ที่แท้จริง
พระองค์ทรงงำนหนักเคียงบ่ำเคียงไหล่กับประชำชนตลอดมำ โดยทรงคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
น้าน้อยน้ามาก ฝนไม่ตก น้าท่วม ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ฯลฯ และไม่มีพระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตาหนัก
จิตรลดารโหฐานที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลา ไร่นาทดลอง โรงสี โรงงาน ฯลฯ ที่ล้วนทรงทาเพื่อพสกนิกรของ
พระองค์ อันก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมากถึง ๔,๗๔๑ โครงการ
การที่ทรงปฏิบัติพระองค์ได้เช่นนี้ก็ด้วยทรงรัก ทรงห่วงใยปวงชนชาวไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อราษฎรทั้งแผ่นดินเป็นที่ตั้ง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชนบทห่างไกล เพื่อที่จะพระราชทานแนวทางขจัดหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรของพระองค์อย่างสม่าเสมอ นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๔๘๙ ต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระขัตติยมานะ พระวิริยอุตสาหะ และพระปรีชา
สามารถอันสูงเลิศด้วยพระเมตตาคุณ
พระบารมีปกเกล้าที่แผ่ไพศาลเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ราษฎรนั้นเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณยิ่งนักว่า ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงยอมตรำกตรำพระวรกำยทรงงำนเพื่อประชำชนมำกที่สุด
ในโลก โดยไม่มีพระรำชประสงค์สิ่งใดเป็นกำรตอบแทน นอกจำกทรงปรำรถนำที่จะได้เห็นรำษฎรในชำติ
พออยู่ พอกิน มีควำมร่มเย็นเป็นสุข สำมัคคี รักใคร่ปรองดองกัน

ควำมทุกข์ของประชำชนไม่มีวันหยุด เขำทุกข์เดี๋ยวนี้ ต้องไปเดี๋ยวนี้
นอกจากนี้ ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ พระองค์ไม่ทรงเคยหยุดทรงงาน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของพสกนิกรของพระองค์ ดังคาบอกเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในหนังสือ
“ตามรอยพระยุคลบาท... ครูแห่งแผ่นดิน” ความตอนหนึ่งว่า ครั้งหนึ่งประเทศไทยกาลังเผชิญกับวิกฤติน้าท่วม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรียกประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ทรงเตือนถึงอันตราย ผู้เข้าประชุมวันนั้น
รับใส่เกล้าฯ กราบบังคมทูลว่า พรุ่งนี้จะเริ่มดาเนินการ นั่นหมายถึงเวลาราชการคือ ๘.๓๐ น. ของวันรุ่งขึ้น
“...พระองค์ก็ตรัสถามว่า น้้าหยุดแล้วหรือ ไปเดี๋ยวนี้แหละ คืนนี้เลย น้้าไม่ใช่ว่าจะเริ่มไหลเวลาแปดโมงครึ่ง
แล้วสี่โมงครึ่งหยุดพักตามริมตลิ่ง ผมก็เคยถูกพระองค์ทรงสั่งสอนเช่นเดียวกัน รับสั่งให้ ผมเข้าเฝ้าฯ ในวันศุกร์
พระองค์ตรั สว่าที่ตรงนี้ ที่ตรงนั้ นเขาอดอยากอยู่ ผมกราบบังคมทูลว่า เดี๋ยววันจันทร์ ข้าพระพุทธเจ้าจะรีบไป
พระพุทธเจ้าข้า... พระองค์รับสั่งทันทีว่า ความทุกข์ความทรมานไม่มีวันหยุดหรอก พอวันศุกร์หยุด เดี๋ยวตอน
เช้าวันจันทร์มาทรมานใหม่ยังงั้นหรือ ไม่ใช่อย่างนั้น ดังนั้น เขาทุกข์เดี๋ยวนี้ ต้องไปเดี๋ยวนี้เลย...”

เมื่อประชำชนอยู่ดีกินดี เมื่อนั้นจึงเป็นชัยชนะของกำรพัฒนำ
๗๐ ปีที่ทรงงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดจากน้าพระราชหฤทัย
ที่หลากมาชั่วครั้งชั่วคราว หากแต่เกิดจากพระราชปณิธานอันมั่นคงและสม่าเสมอ โดยไม่ทรงหวั่นไหวท้อแท้
เมื่อมีปัญหา และไม่ทรงละความพยายามโดยง่าย โดยทรงตระหนักว่าการพัฒนานั้นจาเป็นต้องสร้างพื้นฐานคือ

๙

ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่ ว นใหญ่ จนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ก่อน จึงค่อยสร้าง
ความเจริ ญและเศรษฐกิจ ขั้ น สู งในล าดับต่อไป รวมทั้งทรงเปรียบการพัฒ นานั้นเสมือนการทาสงครามกับ
ความยากจนเพื่อความอยู่ ดีกิน ดีของประชาชน ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...ประโยชน์ อั น พึ ง ประสงค์ ข องการพั ฒ นานั้ น ก็ คื อ ความผาสุ ก สงบ ความเจริ ญ มั่ น คง
ของประเทศชาติและประชาชน. แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้ จาเป็น
ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาฐานะความเป็ น อยู่ ข องประชาชนให้ อ ยู่ ดี กิ น ดี เป็ น เบื้ อ งต้ น ก่ อ น เพราะฐานะ
ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนนั้ น คื อ รากฐานอย่ า งส าคั ญ ของความสงบและความเจริ ญ มั่ น คง.
ถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ความสงบ และความเจริญย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อ
ตามมาอย่างแน่นอน. จึงอาจพูดได้ว่า การพัฒนาก็คือการทาสงครามกับความยากจนเพื่อความอยู่ดี
กินดีของประชาชนโดยตรง. เมื่อใดก็ตาม ที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมีความสงบ
มีความเจริญ เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสาเร็จ เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่าง
แท้จริง...”

เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงครององค์ และครองแผ่นดินจนเป็นที่ป ระจักษ์
แก่อาณาประชาราษฎร์ ว่า พระองค์คือประมุขของประเทศ ซึ่งทรงเป็นผู้ นาแห่ งแผ่ นดิน อย่างแท้จริ ง
ทรงพระปรี ชาสามารถด าเนิ นการบรรลุ พระราชสั ตยาธิ ษฐานตามพระปฐมบรมราชโองการ กล่ า วคื อ
ไม่ท รงทอดทิ้ งประชาชนของพระองค์ ทรงทานุบ ารุง บ้านเมือ ง ทรงครองแผ่ นดิน และดูแลพสกนิก ร
ของพระองค์โดยธรรม การบรรลุพระราชสัตยาธิษฐานบังเกิดผลได้ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วย
พระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ พระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกร กอปรด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่น
ในการบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ราษฎร ซึ่งนามาสู่การบาเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างหนักตามพระราชปณิธาน
จนเกิดผลเป็นรูปธรรม พสกนิกรทั่วแผ่นดินจึงล้วนมีความจงรักภักดี เลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย
ด้ว ยพระองค์ทรงขจัดปั ดเป่ าความทุกข์ยากของปวงชนให้ กลั บมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น และทรงชี้นา
แนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน อันส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงของประเทศชาติ สมดัง
พระราชปณิธานและพระราชสัตยาธิษฐานในพระปฐมบรมราชโองการ
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พระมหำกษัตริย์ที่ทรงงำนหนักที่สุดในโลก... ทรงสถิตอยู่ในใจชำวไทยตรำบนิรันดร์
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่ นี้ จึ ง ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณู ป การอเนกอนั น ต์ แ ก่ ป ระชาชน และ
ประเทศชาติโดยรวม และมีความหมายต่อพสกนิกรชาวไทยมากเกินกว่าจะคณานับได้ เป็นที่ประจักษ์ของชาวไทย
และชาวโลก ต่างทราบและถวายการยกย่องเทิดพระเกียรติ คุณว่า ในบรรดำพระมหำกษัตริย์ที่มีอยู่ในโลก
ปัจจุบันนี้ ไม่มีพระองค์ใดทรงงำนหนัก เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนเท่ำกับพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
รั ช กำลที่ ๙ อีก แล้ ว จึ ง นั บ เป็ น บุ ญ กุศ ลอัน ยิ่ง ใหญ่ที่ ไ ด้เ กิด มาเป็ น คนไทย อยู่ บ นผื นแผ่ น ดิน ไทย ภายใต้
พระบรมโพธิสมภารขององค์พระผู้ทรงดารงอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐอย่างหาที่สุดมิได้

๑๐

วันนี้ ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ ว
แต่พระองค์ยังคงสถิตอยู่ในใจชาวไทยตราบนิรันดร์ ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันถวายสัจจะ ทาความดี ที่ไม่ทาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
รู้ รัก สามัคคี มีสติ เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน
คนไทยโชคดีนัก เพรำะไม่มีพระมหำกษัตริย์พระองค์ไหนในโลกนี้ที่จะทรงงำนหนักเพื่อพสกนิกรได้
เทียบเทียมพระองค์อีกแล้ว

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สืบสำนพระรำชปณิธำน สู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
ท่ามกลางความเศร้าโศกอาดูรอย่างยิ่งในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เปรียบเสมือนพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ พสกนิกรต่างปลื้มปีติและมีความอบอุ่นใจ ด้วยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
เมื่อครั้ งทรงพระเยาว์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงซึมซับแนวพระราชดาริและพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อทรงเจริญวัยจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ
เพื่ อ ประเทศชาติแ ละประชาชนชาวไทยโดยมิไ ด้ ท รงย่ อท้ อ ทั้ง ที่ ท รงปฏิ บัติ แ ทนพระบรมชนกนาถ และ
ทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองนานัปการ
ครั้นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิ ธาน
และงานต่าง ๆ ที่พระราชบิดาทรงริเริ่มดาเนินการไว้ โดยการ “สืบสำน รักษำ ต่อยอด สร้ำงสุขปวงประชำ”
เพื่อให้ปวงชนชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และนาประเทศสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนสืบไป ดังจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรต่อไป

๒. ศำสตร์แห่งกษัตริย์นักพัฒนำ
บทสัมภำษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมกำรและเลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล เป็ น ผู้ ที่ มี โ อกาสถวายงานใกล้ ชิ ด เบื้ อ งพระยุ ค ลบาท พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยดูแลรับผิดชอบการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ เมื่อครั้งปฏิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ชื่อในขณะนั้น ) จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

๑๑

อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ (กปร.) ท่ า นได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น เลขาธิ ก ารฯ ท่ า นแรกของ กปร. และเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้น ทรงแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาจวบจนถึงปัจจุบัน

เส้นทำงรับรำชกำรก่อน “ถวำยงำน” ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ผมเริ่มรับราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ชื่อในขณะนั้น)
หรือที่เรียกกันว่า “สภาพัฒน์” ในตาแหน่งหัวหน้ากองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ และปฏิบัติภารกิจ
ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง ในเขตกองทัพภาคที่ ๑-๔ ซึ่งช่วยให้ผมได้มี
โอกาสสัมผัสงานในพื้นที่ โดยทาหน้าทีเ่ ป็นเลขาของแม่ทัพภาคต่าง ๆ
ต่อมาเมื่อ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีดาริให้จัดตั้งสานักงานเพื่อถวายงาน
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้วยทราบว่าไม่มีองค์กรใดที่จะเป็นหน่วยงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จนบางครั้งเกิดความซ้าซ้อน หรือ
อาจจะไม่มีพระราชดาริก็ไปอ้างว่ามีพระราชดาริ ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน โดยได้มอบหมายให้ ดร.เสนำะ อูนำกูล
เลขาธิการสภาพัฒน์ในขณะนั้น ศึกษาและกาหนดว่าควรจะเป็นองค์กรรูปแบบใด และมีระบบงานอย่างไร
โครงการพระราชดารินั้นส่วนมากอยู่ในเขตชนบทและแหล่งทุรกันดาร อาจารย์เสนาะจึงมอบหมาย
ให้ผมศึกษางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งขณะนั้นผมรับผิดชอบงานพัฒนาชนบทอยู่ และบังเอิญ
ว่ า มี ป ระสบการณ์ เ รื่ อ งการพั ฒ นาองค์ ก รความมั่ น คงด้ ว ย ผมจึ ง ด าเนิ น การโดยยึ ด ตามแบบระบบที่ เ คย
ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรความมั่นคง คือออกเป็นระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี มีคณะกรรมการ
ควบคุมดูแล โดยจะต้องมีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน อันเป็นหัวใจสำคัญของควำมสำเร็จ เนื่องจำก
งำนโครงกำรพระรำชดำริมีลักษณะเหมือนกำรพัฒนำควำมมั่นคงที่ต้องกำรควำมฉับไว รวดเร็ว
พลเอก เปรม พิจารณาแล้วบอกว่าดี และให้หาคนมาทางานนี้ อาจารย์เสนาะจึงเสนอชื่อผมและเริ่ม
จัดตั้งองค์กรขึ้นตาม “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ. ๒๕๒๔”
ซึ่งกาหนดให้มีองค์กรระดับชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เรียกว่า
“คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และผมเป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ดาเนินการควบคุม อานวยการ กากับ ดูแลติดตามผล
ประสานการด าเนิ น งาน นอกจากนั้ น เป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ทั้ ง หมด กรรมการ ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงส าคั ญ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชดาริ โดยมี สำนักงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อัน เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส านักงานเลขานุการ กปร.) สั งกัดสภาพัฒ น์ ทาหน้ าที่ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการ

จำกสภำพัฒน์ สู่สำนักงำน กปร.
ขณะนั้นผมทางานในตาแหน่งผู้อานวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจของสภาพัฒน์ จึงมี
หน้าที่หลากหลาย และหนึ่งในนั้นยังเป็นผู้อานวยการสานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้วย ต่อมาได้เลื่อน
ตาแหน่งเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒน์ ต้องดูแลเรื่องงานบริหารและงานวิชาการเพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณงานมากขึ้น
โครงการต่าง ๆ ขยายเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ต้องสวมหมวกหลายใบ ทาหน้าที่หลายอย่าง งานล้นคน

๑๒

จึงขอแยกสานักงานเลขานุการ กปร. ออกจากสภาพัฒน์ โดยผมดารงตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) เป็นคนแรกในปี ๒๕๓๖
ต่อมาในปี ๒๕๓๗ ทางรั ฐ บาลได้ข อให้ ผ มกลั บสภาพั ฒ น์ เพื่ อด ารงตาแหน่งเลขาธิ การฯ ตอนนั้ น
ผมมีเพียงเงื่อนไขเดียวที่ขอไว้คือ ผมขอทางานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยระหว่างดารงตาแหน่งเลขาธิการ
สภาพัฒน์ ผมจึงรักษาการตาแหน่งเลขาธิการ กปร. ไปพร้อมกันด้วย จนกระทั่งครบ ๒ ปี

วันที่โชคดีที่สุดในชีวิต
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริมีห ลากหลายรูปแบบมาก ทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของ
ประชาชน ปั ญ หาสั งคม และพื้น ที่ดาเนินการก็กระจายทั่ ว ทุกภูมิภ าค ซึ่ ง ในปีห นึ่ง ๆ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จะเสด็จฯ ไปทรงงานและประทับในภูมิภาคต่าง ๆ ภูมิภาคละประมาณ ๒ เดือน ๔ ภาค
๘ เดือน หน้ำที่กำรเป็นเลขำธิกำร กปร. ประกำรแรกจึงเป็นกำรตำมเสด็จ วันที่เริ่มถวายงาน ด้วยความกังวล
ว่าจะไม่สามารถถวายงานได้ และไม่ทราบว่ามีอะไรดลใจให้เข้าไปกราบบังคมทูลตรง ๆ ว่าวิตกและกังวลมาก
ที่รัฐบาลมอบหน้าที่ให้ถวายงาน พระองค์ทรงถามว่ากังวลเรื่องอะไร ผมกราบบังคมทูลว่า กังวลจะถวายงานไม่ได้
พระองค์ทรงถามว่าทาไม ผมกราบบั งคมทูล ว่า ผมจบรัฐ ศาสตร์การทูต พื้นฐานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่
พระองค์ทรงงาน ทั้งเรื่องดิน น้า และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เรียนมาสักอย่าง
พระองค์ตรัสว่า “แค่นั้นหรือ ฉันทาใหม่ ๆ ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เป็นไรหรอก ฉันสอนเอง” วันนั้นผมได้รู้
ว่าผมโชคดีที่สุด เป็นวันที่ผมได้รับโชคอย่ำงมหำศำล แทนที่จะเป็นข้ำรำชบริพำรตำมถวำยงำน กลับกลำยเป็น
นักเรียนที่มีชีวิตกำรเรียนยำวนำนที่สุดถึง ๓๕ ปี พระองค์ทรงหยุดสอนก่อน ถ้าพระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่
ผมคงได้รับพระราชทานความรู้ต่อไปไม่รู้จบ

มองทุกอย่ำงที่ฉันทำ จดทุกอย่ำงที่ฉันพูด สรุปสิ่งที่ฉันคิด
ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี ที่ ไ ด้ ถ วายงานนั้ น พระองค์ ไ ด้ ท รงสอนเรื่ อ งของแผ่ น ดิ น สอนให้ รู้ จั ก
และเข้ำใจธรรมชำติ ดิน น้ำ ลม ไฟ สอนให้รู้จักกำรใช้ชีวิต สอนให้ทำงำนเพื่อสร้ำงประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ซึ่งผมคิด ว่า ไม่มี มหาวิท ยาลั ย แห่ ง ไหนสอนได้ ครบถ้ว นเช่นนี้ และคิ ดว่ าไม่ มีอ ยู่ในตาราใด ๆ ด้ ว ย เพราะ
ที่พระองค์ทรงสอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ทรงสอนในสถานที่ปฏิบัติจริงทั้งสิ้น
พระองค์ทรงมีพระเมตตามาก ทรงเริ่มสอนเกือ บเรียกว่าตั้ง แต่วัน แรกที่ เข้าไปถวายงาน อย่าง ที่
ผมกล่ าวแล้ ว ว่าเมื่อ เริ่ มแรกถวายงานนั้น ผมไม่มี พื้นฐานความรู้เรื่อ งการเกษตร พระองค์ ทรงสอนด้ว ยวิ ธี
ทีแ่ ยบยลมาก รับสั่งให้ทา ๓ ข้อ คือ “มองทุกอย่ำงที่ฉันทำ จดทุกอย่ำงที่ฉันพูด สรุปสิ่งที่ฉันคิด”
ประกำรแรก ทรงรับสั่งว่า “มองทุกอย่ำงที่ฉันทำ” ต้องตั้งข้อสังเกตดี ๆ ว่า ทรงใช้คาว่ามอง ไม่ใช่
แค่เห็น ไม่ใช่แค่ดู ให้มองเพื่อหาความเข้าใจ หาความรู้ต้นเหตุปลายเหตุอย่างไร ให้มองทุกอย่างที่ฉันทา
ประกำรที่สอง “จดทุกอย่ำงที่ฉันพูด” จะเห็นว่าผมเดินตามเสด็จนั้น ตอนแรก ๆ มีสมุดจด ตอนหลัง
จดไม่ไหว จึ งใช้ เทปตามอัดพระสุ รเสี ยง มีคนเดี ยวที่ท าอย่ างนั้ น แล้ วกลั บมาประมวล จดทุกอย่างที่ฉั น ท า
จะได้เป็นหลักฐาน เหมือนเราไปเรียนหนังสือจดเล็คเชอร์
ประกำรที่สำม “สรุ ปสิ่งที่ฉั น คิด ” คาว่าสรุปสิ่ งที่ฉันคิดคืออะไร ในการทรงงานของพระองค์คือ
ทรงให้จดบันทึกไว้เพื่อกันลืมอดีต จดแล้วมองไปในอนาคต จะเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือพันธกิจในอนาคต ซึ่งต้อง

๑๓

เตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย ต้องสรุปบันทึกแล้วทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์เป็นทางการทุกวัน
ทรงตรวจเหมือนตรวจข้อสอบ วันไหนไม่มีแก้ คือสอบผ่าน โดยแนวทางการสรุป ๓ ประการ คือ กิจกรรม
พระราชกรณียกิจ พระราชกระแส มี อะไรบ้าง และแนวพระราชดาริ ของพระองค์ที่มีต่อพื้นที่ หรือกิจกรรมนั้น
ๆ จะดาเนินการในทิศทางใด มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร ต้องสรุปให้ครบถ้วน ถ้าไม่มีอะไรแก้ไข พระองค์
จะพระราชทานกลับมา ถือเป็นคัมภีร์นามาใช้เป็นแนวทางในการทางานต่อไป ใครจะมากล่าวอ้างเป็นอย่างอื่น
ไม่ได้ รวมทั้งต้องทาบันทึกให้ทีมงานนาไปประสาน ถ้าหากจาเป็นจะตั้งเป็นคณะทางานหรือเป็นกรรมการ
ในระดั บ โครงการในพื้ น ที่ ก็ ท าเป็ น โครงการเล็ ก ๆ และประสานการจั ด สรรงบประมาณจนครบถ้ ว น
กระบวนการตามพระราชดาริ
หน้ำที่หลักๆ ของสำนักงำนเลขำนุกำร กปร. อีกประกำรหนึ่งจึงคอยเป็น ตัวกลำงประสำนเพื่อ
ให้ งำนลุ ล่ วงไปด้ วยดี ซึ่ งจะท ำให้ ดี ได้ ต้ องเข้ ำใจพระรำชด ำริ อย่ ำงแท้ จริ ง พระองค์ ทรงมี พระราชกระแส
หรือพระราชดาริอะไรต้องจดให้หมด

ทรงสอนงำนอย่ำงชำญฉลำด ต่อวิชำควำมรู้ให้คิดเป็น
จากการที่ได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาตลอด ๓๕ ปี จนกระทั่งถึงขณะนี้
ผมยั ง แปลกใจที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ไปบรรยายในฐานะผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นน้ าและดิ น รวมถึ ง ได้ รั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จาก
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง ด้ า นเกษตร วิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตร ไม่ ใ ช่ เ พราะเราเก่ ง เรารู้ แต่ เ ป็ น เพราะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสอนเก่ง สอนให้คนที่ไม่มีควำมรู้สำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจได้
ทรงมีวิธีกำรสอนที่มีศิลปะสูง พระรำชทำนคำอธิบำยที่มีแง่มุมต่ำง ๆ โดยจะทรงอธิบำยทุกหน้ำของเหรียญ
ไม่ใช่อธิบายของอย่างเดียว หรือปัญหาอย่างเดียว เพราะบางสิ่งบางอย่างอธิบายหน้าเดียวอาจจะเข้าใจผิดได้
เบื้องหน้าของเหรียญเป็นอย่างเบื้องหลังเป็นอีกอย่าง ทรงอธิบายจนเราเข้าใจแจ่มกระจ่าง
นอกจากนี้ จุดเด่นอีกอย่างคือ เวลามีรับสั่งกับพวกเรา จะให้เราคิดตามไปด้วย จะไม่รับสั่งสาเร็จรูป
น้อยครั้งที่จะรับสั่งสาเร็จรูปแล้ว ให้เราไปทา มักจะทรงให้เราคิดตาม ใช้ดุลยพินิจ ใช้สติและปัญญาประกอบ
ทรงสอนแบบวิธีโบรำณที่เรียกว่ำ ต่อวิชำ ต่อควำมรู้ แล้ว นำมำคิดต่อ เปรียบเหมือนกำรลับมีด ให้คมอยู่
เสมอ เพราะถ้าสาเร็จรูปมีแนวโน้มว่าเราจะหยุดคิด ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติอย่างเดียว ไม่ทรงโปรดเช่นนั้น
พระองค์ ท รงเป็ น มหาบรมครู สุ ด ยอดแห่ ง แผ่ น ดิ น ผมได้ เ รี ย นหลั ก สู ต รที่ ย าวนานที่ สุ ด ในชี วิ ต
เรียนปริญญาตรี ๔ ปีจบ ปริญญาโทปีกว่าจบ ปริญญาเอก ๒ ปีจบ แต่ผมได้เรียนรู้จากพระองค์ ๓๕ ปี สนุก
และมีความสุขมาก ขอให้เราทาตามพระองค์ เรียนรู้จากสิ่งที่พระองค์ทรงสอนแล้วไปปฏิบัติ บ้านเมืองจะไม่เจอปัญหา

“ทำงสำยกลำง พอเพียง คิดถึงส่วนรวม” หลักกำรดำเนินพระชนม์ชีพและกำรทรงงำน
หลักการสอนของพระองค์จะทรงเน้นการปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดูและจูงใจนักเรียนให้มาสนใจ แต่ไม่ทรงเคยสั่ง
หรือทรงบังคับให้ทา จะทรงสอนอย่างละเอียดให้เข้าใจทุกแง่มุม และที่สาคัญทรงเน้นเสมอว่า การสอนควรยึด
รากฐานเดิมของสังคมไทยไว้ ไม่ควรคัดลอกจากต่างประเทศมากเกินไป แต่อาจนาหลักการมาเปรียบเทียบ
ปรับปรุงได้ ไม่เช่นนั้นจะทาให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง หากสนใจศึกษาโครงการฯ ที่พระองค์พระราชทาน
พระราชดาริที่มีมากกว่า ๔,๗๔๑ โครงการ จะได้รับความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายและสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตไทยและภูมิประเทศในบ้านเรา

๑๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีหลักในกำรดำเนินชีวิตด้วยควำมเรียบง่ำย บนทำง
สำยกลำง รักษำควำมพอดี และพอเพียง รับสั่งว่า อย่าล้น อย่าโลภ อย่าตาโต คนทั้งโลกรวมถึงคนไทยอยากรวย
แต่ลืมว่าความรวยต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่าง ต้องทาลายธรรมชาติ ต้องนาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ บางครั้ง
โลภเกินไป ใช้ มากเกินพอดี สุดท้ายเกิดผลกระทบที่เรียกว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย” ทรงสอนให้เราอยู่อย่างเรียบง่าย
พอเพียง ใน ๒ ข้อนี้เป็นหลัก และพระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ดู แต่เรามองไม่เห็นเอง เช่น ฉลองพระองค์
ฉลองพระบาท พระองค์ไม่ได้ใช้ของราคาแพง ฉลองพระบาทที่ใช้เสด็จประพาสไปทั่วประเทศ เป็นรองเท้าผ้าใบ
ที่ผลิตในเมืองไทย ไม่ได้เป็นของต่างประเทศเหมือนพวกเราที่ยึดติด ต้องเป็นของแบรนด์เนม ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้
ผมถวายงานเห็นทุกวันก็ทาตามไปโดยไม่รู้ตัว สักพักก็เป็นนิสัย
พระองค์ทรงสอนให้เราฉลาดคิด แต่เราคิดไม่ฉลาด เพราะเราคิดด้วยกิเลส อยากได้นั่นได้นี่ อยากรวย
ทรงสอนให้คิดถึงส่วนรวมและคนอื่นก่อน แต่คนส่วนมากมักจะคิดถึงตัวเองก่อน คิดถึงพรรคพวกญาติพี่น้องก่อน
ไม่ค่อยมีใครคิดถึงเรื่องของส่วนรวมหรือคิดถึงคนอื่นทั่ว ๆ ไป ซึ่งที่จริงแล้วต้องคิดถึงส่วนรวม เพราะเราอยู่
ในส่วนรวม หากส่วนรวมไม่ดีเราจะอยู่รอดได้อย่างไร เราต้องเอาตัวรอดบนแผ่นดินนี้ก่อน จึงต้องรักษาของใหญ่
รักษาดิน น้า ลม ไฟ ของประเทศไว้ เพราะคนมากขึ้น ทรัพยากรน้อยลง เกิดการแย่งชิงกัน ถ้าไม่สร้างความพอดี
ตั้งแต่ตอนนี้ ความไม่สมดุลก็จะเกิดขึ้น
“เศรษฐกิ จ ดี สั งคมมี ปัญ หำ กำรพัฒ นำไม่ ยั่ง ยืน ” ท่อ งจ ากั นเป็น สู ต ร เศรษฐกิ จดี เป็ นอย่า งไร
วางแผนไว้ให้คนร่ารวย เราต้องเอาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปแลก คุ้มหรือไม่ ได้อย่างเสียสองอย่าง ผลการพัฒนา
ที่ผ่านมาได้สอนเรา เพราะเราอยากรวย อยากได้การเจริญเติบโต อยากให้เศรษฐกิจขยายตัวสูง เราได้มาแต่คุ้มไหม
กับสิ่งที่เราต้องเสียไป ฉะนั้น ความยั่งยืนที่พูด ๆ กันไม่เกิด เพราะทุกคนอยากรวย แต่เราต้องรวยอย่างยั่งยืนด้วย
รวยถึงลูกหลาน ไม่ใช่แค่ชั่วชีวิตเรา ต้องคิดให้ดี
บ้านเราส่วนมากจะแก้ปัญหาอะไรมักคิดถึงงบประมาณ คิดใช้เทคโนโลยีระดับสูง เครื่องจักร เครื่องกล
มาแก้ปัญหา แต่พระองค์ทรงคิดกลับกัน ทรงคิดอย่างเรียบง่าย ธรรมดา ใช้ธรรมชาติ ไม่ต้องลงทุน มากมาย
อย่างเช่นเรื่องน้าเสีย ไม่ได้ทรงคิดตั้งโรงงานบาบัดน้าเสียซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นพันล้านหมื่นล้าน พระองค์
ทรงคิดแบบเรียบง่าย ทรงนาสิ่งที่อยู่รอบ ๆ มาช่วยในการแก้ไขปัญหา ไม่ ทรงคิดอะไรที่สับสนวุ่นวาย ทรงใช้
ผักตบชวา สายลมแสงแดดมาบาบัด ตรงนี้เรายังควบคุมความคิดในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงคิดและทรงทาให้ดูทุกอย่างที่กล่าวมา จับต้องได้ ฉะนั้นจะทาอะไรให้ยั่งยืนนั้น
ต้องคิดใหม่ทาใหม่

เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม
คาว่า “พระเจ้ำแผ่นดิน” ตามรูปศัพท์หมายถึงผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของแผ่นดิน คือผู้นาที่มีสิทธิ์ขาด
ในกิจ การของแผ่ น ดิน และสามารถพระราชทานที่ดินให้ แก่ผู้ใดผู้ ห นึ่งได้ แต่ ใ นสังคมไทยพระเจ้ำ แผ่น ดิน
ทรงเป็นเจ้ำของแผ่นดินผู้ทรงบำรุงรักษำแผ่นดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้ที่ดิน
ในพระรำชอำณำเขตของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ พระองค์จึงทรงดูแล ดิน น้า ลม ไฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน เช่น ทาการเพาะปลูกให้ได้ผล ตลอดจนเอาพระราชหฤทัยใส่ ในการบารุงแผ่นดินให้มีความอุดม
สมบู รณ์ พระองค์ทรงทุ่ มเทพระวรกายและพระราชหฤทัย ทรงทาทุ กสิ่ ง ทุ ก อย่ า งเพื่ อรั กษาแผ่ น ดิน รัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ฟื้นฟูกลับคืนมา ดังที่ทรงกาหนดเป้าหมายในการครองแผ่นดินในพระปฐมบรมราชโองการ

๑๕

ว่า “เราจะครองแผ่น ดิ น โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยการพัฒ นาช่ว ยเหลื อ
ประชาชน ผลของการดาเนินการพัฒนาดังกล่าวจะต้องนามาซึ่งประโยชน์สุข นั่นคือประโยชน์ที่มาพร้อมกับ
ความสุขของประชาชนเป็นสาคัญ
ทรงกาหนดเป้าหมายของพระองค์ชัดเจน ทรงใช้คาว่าเราจะครองแผ่นดิน คาว่า “ครอง” เหมือนครอง
ชีวิตเรา ครองชีวิตครอบครัว ไม่มีอะไรบังคับ เป็นความรับผิดชอบ ไม่ต้องใช้อานาจอะไรเลย แต่ทรงทาทุกอย่าง
เพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ควำมยั่งยืนของสังคมไทยสู่สังคมโลก
เมื่อคนไทยสร้างความร่ารวย กอบโกย และนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้จนกระทั่งแทบไม่เหลืออะไร
ในประเทศ พระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักคาว่า “พอเพียง” มีเงินก็ดีแล้ว แต่ต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ให้เกิด
ความสุข ไม่ใช่เกิดประโยชน์แต่เกิด ความทุกข์ด้วย คดโกงก็ทุกข์ พวกเราฟังแล้วปฏิบัติตามกันบ้างหรือเปล่า
ถึงทาให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเต็มบ้านเต็มเมือง หากเรานาสมบัติของแผ่นดินไปกองไว้กับตัว คนที่เหลือจะทาอย่างไร
ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติ ให้ความสาคัญกับการพาสังคมไปสู่ความยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในทางปฏิบัติเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เราชอบพูดถึงความยั่งยืน แต่ความเป็นจริง ยังคงมี
การทาลายอยู่ทุกวัน ตอนผมเป็นเด็ก ประชากรในประเทศไทยมี ๑๘ ล้านคน ขณะนี้กระโดดไปที่ ๖๖ ล้านคน
เพิ่ มขึ้ น ถึ ง เกือ บ ๔ เท่า แต่ ข นาดและทรัพ ยากรของประเทศเรายัง เท่ าเดิม ความจริ งเล็ ก กว่า เดิ ม เพราะ
ถูกนาไปใช้หรือทาลาย ความยั่งยืนที่ง่าย ๆ คือ อยู่รอดตลอดไป เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นลูกไปสู่รุ่นหลาน
เหลน โหลน ไม่รู้จบ แต่ขณะนี้ ป่าไม้ถูกทาลาย น้าเน่าเสีย แล้วจะเหลืออะไรไว้ให้ ลูกหลาน เพราะเรากิน
ใช้ และทาลายกันจนหมดแล้ว
๗๐ ปีทผี่ ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่และฟื้นฟูสิ่งที่เสียไป
เพราะทรงรู้ และเข้าใจ คาสอนของพระองค์นั้นลุ่มลึก ไม่ใช่ทรงสอนเพียงคนไทย แต่ ทรงสอนมนุษย์ทั้งโลก
ให้ควำมเคำรพปัจจัยแห่งชีวิต คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สิ่งรอบตัว เราเคยให้ความเคารพอะไรบ้าง เจอต้นไม้ก็ตัด
เทของเสียลงพื้น ทิ้ งขยะลงพื้น เทน้าเสียลงน้า เพราะความเห็นแก่ตัว เท่ากับเป็น การทาลายตัวเองไปด้วย
ฉะนั้น ต้องเดินทางสายกลาง ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เป็นสัจธรรม และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงนาสัจธรรมนั้นมาย้าให้เราทราบ ต้องแบ่งปั น เพียงเราอยู่เฉยๆ เราก็หายใจ
นาออกซิเจนเข้า แล้วคายคาร์บอนไดออกไซด์ออก ดังนั้น ถ้าเราใช้ไปหนึ่งต้องชดเชยกลับมาอย่างน้อยหนึ่ง
ไม่เช่นนั้นจะไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไป

“น้ำคือชีวิต” ทรงให้ควำมสำคัญยิ่ง
ในชีวิตเราต้องการปัจจัย ๔ ซึ่งได้จากดิน น้า ลม ไฟ โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ “น้ำ” กำรทรงงำน
ส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ ๗๐ มุ่งไปที่เรื่องน้ำ พระองค์ทรงคิดศิลปะการบริหารจัดการน้าไว้มากมาย เวลาน้ามา
มาก ต้องหาทางกักเก็บไว้ก่อน ทั่วประเทศไทยแต่ละแห่งต้องประเมินตัวเอง เข้าใจตัวเอง และถามตัวเองว่า
ใช้น้าประมาณไหน ต้องเก็บไว้ให้ได้ ไม่มีภาชนะเก็บก็ต้องสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนอง คลอง คู บึง เพราะเวลา
น้ามาเหมือนได้เงินเดือน เดือนหนึ่งออกหนเดียว ยังต้องกินต้องใช้อีก ๒๙ วัน

๑๖

ในปีหนึ่งๆ น้ามาแค่ ๓ เดือน แล้วอีก ๙ เดือนจะทาอย่างไร ประเด็นสาคัญคือ เราเก็บไว้เพียงพอ
หรื อ ไม่ เราต้อ งเก็ บ น้ าไว้ ไม่ใ ช่ สู บ น้ าทิ้ ง ไป อย่ า งภาคอีส านสู บ ทิ้ง ลงแม่ น้าโขง ภาคกลางสู บ ทิ้ง ลงทะเล
เราต้องเข้าใจจริงๆ ว่าคาว่าของเหลือทิ้ง ในสานวนไทยคืออะไร คือ เหลือแล้วค่อยทิ้ง ที่เราต้องประสบกับ
ปั ญ หาน้ าแล้ ง น้ าท่ ว มอยู่ ทุ ก วั น นี้ เพราะยามมี เ ราไม่ เ ก็ บ พระองค์ ท รงสอนวิ ธี เ ก็ บ น้ าไว้ ห ลากหลายวิ ธี
เราต้องบริหารจัดการน้าให้ดี ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอย่างทุกวันนี้ ซึ่งจะทาให้พบปัญหาทับถมอยู่อย่างนี้ตลอดไป

กษัตริย์ที่ทรงงำนหนักที่สุดในโลก
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ทรงงำน
หนักที่ สุด ในโลก และทรงงำนยำวนำนถึง ๗๐ ปี ในแต่ละปีทรงใช้เ วลำ ๘ เดื อนประทับ อยู่ใ นชนบท
ตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ผมเองได้มีโอกาสถวายงานรับใช้พระองค์เพียงครึ่งเดียวของเวลาที่พระองค์ทรงงานคือ ๓๕ ปี
ทุกวันนี้ผมรู้สึกผิดเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาในแต่ละปีนั้น ๘ เดือนเราอยู่บ้าน ส่วนพระองค์เสด็จฯ ทรงงาน
ทั่วทุกภูมิภาคของไทย ทรงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มากมาย เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เวลำทรงงำนในชนบท
จะเสด็จ พระรำชดำเนินทั้งครอบครัว โดยแต่ละพระองค์จะทรงมีหน้ำ ที่แตกต่ำงกัน ไป พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงงาน ทอดพระเนตรกิ จกรรมและโครงการต่าง ๆ ส่ วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ทรงช่วยเหล่าแม่บ้าน ส่วนทูลกระหม่อมพระราชโอรสและพระราชธิดา
ทีต่ ามเสด็จทรงแบ่งหน้าที่กัน ทรงงานทั้งครอบครัว ไม่มีสถาบันไหนในโลกนี้ที่ทาอย่างนี้
พระองค์รับสั่งว่า พระองค์ทรงมีอาชีพทาราชการ จึงทรงงานอย่างหนักและเหนื่อยยาก ทั้งในยาม
กลางวันและค่าคืน เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยาก และมีความสุขท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ที่อุดมสมบูรณ์ โดยไม่ทรงเลือกว่าเขาเหล่านั้นเป็นใคร ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรทั่วหล้า
พระองค์ทรงงานไม่มีวันหยุด ในพระราชหฤทัยมีแต่งาน งาน งาน เพราะพระองค์ทรงเป็นประมุขของประเทศ
พระองค์ไม่ทรงเคยนึกถึงพระองค์เองเลย ส่วนพวกเราคิดถึงแต่ตัวเองก่อน
มี เ วลาที่ ท รงท้ อ แท้ บ้ า งเหมื อ นกั น แต่ พ ระองค์ ไ ม่ ท รงเคยหยุ ด ทรงงาน เรื่ อ งที่ ท าให้ ท รงท้ อ คื อ
ทรงสอนอะไรพวกเราแล้วไม่จา หรือไม่นาไปทาต่อ

ทรงงำนหนักตลอดพระชนม์ชีพ และทรงวำงกลไกกำรทำงำนไว้อย่ำงต่อเนื่อง
ผมเคยเข้าเฝ้ าฯ กราบพระบาทพระองค์ในวันที่ผ มอายุ ๖๐ ปี เป็นวัยที่จ ะเกษียณอายุราชการ
พระองค์รับสั่งว่า “แล้วฉันล่ะ” วันนั้นผมอายุ ๖๐ ปี ในขณะที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
นับตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเอ่ยถึงคาว่าเกษียณอีกเลย ผมจึงเปลี่ยนเป็นขอพระราชทานพรในวันคล้ายวันเกิดแทน
พระองค์มักจะทรงให้พรที่จบลงด้วยงาน หรือการทาเพื่อคนอื่น ว่า “ขอให้มีพละกาลังกายที่แข็งแรง เพื่อที่
จะทาประโยชน์ให้คนอื่นได้” หรือ “ขอให้มีความสุขในการทาประโยชน์เพื่อคนอื่น”
ต่อมาอีก ๑๒ ปี เมื่อผมเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลว่าผมอายุครบ ๗๒ ปี พระองค์ทรงนิ่งไปสักพักหนึ่ง
แล้วทรงยกพระหัตถ์มาจับบ่าผมเขย่า แล้วรับสั่งว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จ” พระองค์ทรงห่วงเรื่องงานอย่างแท้จริง
เพราะพรสุดท้าย เป็นข้อความสั่งเสียสุดท้ายว่า “งานยังไม่เสร็จ”

๑๗

ผมจึงต้องทางานต่อ เมื่อพระองค์ไม่ ทรงหยุดการทรงงานมา ๗๐ ปีแล้ว เราจะหยุดได้อย่างไร ตอนนี้
ผมอายุ ๘๐ ปีแล้ว คนทั่วไปหยุดทางานอยู่กับบ้าน แต่ตอนนี้ผมไม่เคยอยู่บ้านสักวัน ทาตัวให้เกิดประโยชน์
ตามคาสอนของพระองค์
ตอนที่พระองค์ประทับอยูท่ โี่ รงพยำบำลศิริรำช ทรงติดตำมงำนในทุกเรื่องทุกด้ำนตลอดเวลำทุกวัน
ครั้งใดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ลงพื้นที่ใด เมื่อเสด็จฯ กลับมาจะถวายรายงาน
พระองค์จะรับสั่ งแนะนาทุกครั้ง ส่ว นงานอื่น ๆ จะทรงใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ในการทรงงาน โดยทรงสามารถค้นหาข้อมูลและติดตามงานได้ตลอดเวลา
แม้เ มื่อพระองค์ เ สด็ จ สวรรคตแล้ว งำนของพระองค์ก็ ยังคงดำเนิน ต่อ ได้ เพรำะทรงวำงกลไก
กำรทำงำนไว้อย่ำงรอบคอบ โดยทรงตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เป็นมูลนิธิ มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่วน
พระองค์ เมื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น มู ล นิ ธิ ต ามกฎหมายจะมี ก ระบวนการดู แ ล ตราบใดที่ มี ค นมาบริ จ าค ก็ ส ามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ทรงมองการณ์ล่วงหน้ามาก่อนแล้ว การทางานของแต่ละมูลนิธิเมื่อพิจารณารายละเอียดแล้ว
จะพบว่า ทรงแบ่งงานไว้ไม่ซ้าซ้อนกัน อาทิ ถ้าเกิดน้าท่วม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จะไปแจกถุงพระราชทานก่อน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น เมื่อ น้าลดแล้วมูลนิธิชัยพัฒนาจะเข้าไป
ช่วยฟื้นฟู เรียกว่างานไม่หยุด และไม่มีวันจากไป

ประทับใจที่ได้เรียนรู้ มีควำมสุขจำกกำรขจัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชำชน
ถ้า ถามถึ ง ความประทั บ ใจที่ ไ ด้ ถ วายงานพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ คื อ ควำมรู้
ทีพ่ ระองค์พระรำชทำนให้ ผมได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากมาย ได้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติ ความเสียสละ ความรู้ที่จะ
อ่านธรรมชาติ ให้สามารถรักษา อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ได้ ผมได้เรียนรู้ว่ำกำรขจัดควำมทุกข์ของประชำชน
ให้ได้รับควำมสุขนั้น เรำก็มีควำมสุขไปด้วย และเหนือสิ่งอื่นใด ผมได้เรียนรู้ชีวิต เข้ำใจชีวิต ไม่เช่นนั้นแล้ว
คงหมกมุ่นอยู่กับกิเลส ตัณหำ ควำมอยำก และทุกข์ทรมำน
เมื่อเราเข้าใจชีวิต เราก็ไม่ทุกข์ คือ ตรรกะของคาว่า “พอ” ถ้าคนไม่รู้จักพอ ก็ จะมีแต่ความทุกข์
จริง ๆ เป็นเรื่องของธรรมดา ธรรมชาติ ผมได้เรียนรู้มากมาย เรียนรู้โดยไม่ต้องอ่านหนังสือ ผมมองพระองค์
ตามที่ทรงสอน “มองทุกอย่างที่ฉันทา” มองแล้วเราก็เข้าใจ เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามโดยไม่รู้ตัว
นอกจากนี้ ผมประทับใจในความเสียสละ ความเมตตา ความรับผิ ดชอบของพระองค์ ที่ทรงดูแ ล
ประชำชนประดุจ “พ่อ” ดูแลลูก พระองค์ทรงเป็นพ่อแห่งแผ่นดิน พ่อที่ดูแลเอำใจใส่ และให้ควำมเมตตำกับลูก
ทุก ๆ คนอย่ำงแท้จริง

สำนต่องำนของพ่อแห่งแผ่นดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้ง ๖ ศูนย์ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย คือ สรุป
แนวพระราชดาริของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทุกเรื่องที่ทรงทามารวมอยู่ในที่เดียวกัน ทั้งเรื่อง ดิน น้า ลม ไฟ
และโครงการปลีกย่อย รวมถึงบทเรียนต่าง ๆ รวบรวมประมวลไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้ว พระองค์ทรงให้ความสาคัญ
ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาก ทรงกาหนดพื้นที่และภารกิจ โดยการสรุปรวมแนวพระราชดาริและ
แนวทางการพัฒนาของพระองค์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปศึกษาไกล ตอนนี้ถึงเวลา

๑๘

สรุปเพราะทามาประมาณ ๔๐ ปี ผมภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ถวายงานเรื่องนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ๕ ใน ๖ แห่ง ผมเป็นผู้ถวายงานในการนาแนวพระราชดาริมาดาเนินการให้สาเร็จ
พระองค์ ท รงพยำยำมชี้ วิ ธี ก ำรดู แ ล รั ก ษำ ฟื้ น ฟู ดิ น น้ ำ ลม ไฟ ตั ว อย่ ำ งควำมส ำเร็ จ มี อยู่
ทั่วประเทศ ทรงสอนจนครบหมดแล้ว เพียงเรำปฏิบัติตำมพระองค์ นำสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้ดูและพิสูจน์
ว่ำสำเร็จแล้วมำช่วยกันทำ ช่วยกันต่อยอด ทั้งเรื่องน้ำ ดิน และป่ำ จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนำอย่ำงยั่งยืนได้
ตอนนี้งานที่พระองค์ทรงทาไว้ให้คนไทยมีครบแล้วทั้งในเรื่อง ดิน น้า ลม ไฟ ไม่มีอะไรที่ไม่สาเร็จ
แต่อาจจะมีที่สาเร็จแล้วแต่ยังไม่ได้นาไปขยายผล ถ้าขยายผลคนไทยจะไม่เจอปัญหาเรื่องน้า ดิน ป่า อย่างที่เรา
เจอกัน ทุกวัน นี้ แค่ทุกคนลุ กขึ้น มาช่ว ยกันทา พระองค์ทรงมี บทเรียนพร้อมหมดแล้ ว ไม่ต้ องคิด อะไรเพิ่ ม
ลอกแบบได้เลย เพราะมีวิชาความรู้สาเร็จรูปแล้ว

พระสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
ถึงวันนี้ แม้พระองค์เสด็จสวรรตแล้ว แต่ผมเชื่อว่า พระองค์ไม่ทรงจำกไปไหน คำสอนของพระองค์
จะอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไป เพราะเราทุกคนต่างรักและเคารพพระองค์เป็นที่สุด การจากไปครั้งนี้เป็นไป
ตามกฎแห่ ง ธรรมชาติ อย่ า งเราเป็ น ชาวพุ ท ธนั บ ถื อ สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระองค์ เ สด็ จ ดั บ ขั น ธ์
ปรินิพพานจากไปสองพันห้าร้อยหกสิบปีแล้ว แต่เรารู้สึกว่าพระองค์ยังทรงอยู่ โดยมีพระพุทธรูปเป็นที่สักการะ
เคารพ และเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านนบีมูฮัมมัดในศาสนาอิสลาม จากไป
พันกว่าปีชาวมุสลิมก็ยังนับถือท่านอยู่ ชาวคริสต์ก็ยังนับถือพระเยซูอยู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น ถึ ง พระองค์ เ สด็ จ สวรรตจากคนไทยไปแล้ ว แต่ สิ่ ง ที่ พ ระองค์
พระราชทานให้ กั บ คนไทยยั ง อยู่ นั่ น คื อ “ควำมรู้ ” องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ดิ น น้ า ลม ไฟ ยั ง มี อ ยู่ ค รบ
เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงจากไปไหน
ถ้ำ คนไทยรั กและคิ ด ถึง พระองค์ ขอให้ ปฏิ บัติต ำมค ำสอนของพระองค์ ดังเช่นชาวพุ ทธเคารพ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติ ไม่ใช่นั่งกราบอย่างเดียว ไม่เกิดประโยชน์ ต้องปฏิบัติตามพระธรรม
คาสั่งสอน สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าตรัสก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า ให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นตัวแทน
ของพระองค์ เช่นเดียวกันหำกเรำระลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙
ขอให้น้อมนำคำสอนของพระองค์ น้อมนำบทเรียนที่ทรงสอนมำปฏิบัติ จึงจะถือว่ำเป็นกำรเคำรพพระองค์
อย่ำงแท้จริง

บทที่ ๒
“ธรรมชาติ” ปัจจัยแห่งชีวิตและแผ่นดินตามแนวพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักว่า “ปัจจัยแห่งชีวิต”
คื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ อั น ได้ แ ก่ ดิ น น้ า ป่ า ไม้ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น พื นฐานของการผลิ ต เพื่ อ
การอุปโภคบริโภคทังปวง ประกอบกับที่ทรงเป็นนักพัฒนาบนพืนฐานของความยั่งยืน พระองค์จึงทรงมีแนวทาง
การพัฒนาที่เริ่มจากพืนฐานล้าดับแรกคือ เพื่อปากท้องประชาชน ต่อมาคือเพื่อความมั่นคงของสังคม และ
สุดท้ายคือ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยสายพระเนตรอัน ยาวไกล พระองค์จึงทรงมีแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อม โดยทรงมุ่งรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการ เพื่อให้ “คน” และ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย
และเอือประโยชน์ต่อกัน อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี ด้วยพระปรีชาชาญในงานด้านการชลประทานซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมาตังแต่
ยังทรงพระเยาว์ ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ (ประเทศไทย
และประเทศลาว) ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...มาตอนหลังนี้ จะทาอะไรก็ใช้หลักที่ได้เคยเห็นมาแล้ว เกี่ยวข้องกัน ต่าง ๆ เมื่อเห็นอะไร
เมื่ อ เด็ ก ทั้ ง เรี ย นในโรงเรี ย น หรื อ เห็ น ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จะท าให้ เ กิ ด ความคิ ด อย่ า งเช่ น ในด้ า น
ชลประทาน หรือในด้านป่าไม้นี่ ก็อาจมีบางคนเข้าใจว่าทาไมจึงสนใจ และบางคนไม่เข้าใจว่าทาไม
ฉันเองทาไมสนใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จาได้ว่าเมื่ออายุ ๑๐ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง
ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น
เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วทาให้ไหลตามน้าไป ไปทาให้เสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะ
ไหลตามสายน้าไป ก็เ ป็น หลักของป่า ไม้เรื่ องการอนุ รั กษ์ดิน และเป็น หลักของชลประทานที่ว่า
ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทาให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมี
ตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้า ทาให้เกิดน้าท่วม นี่น่ะ เรียนตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ...”
กอปรกับเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาพระองค์ยังทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการชลประทานและป่าไม้
ด้วยพระองค์เอง และเมื่อเสด็จขึนครองราชย์พระองค์ได้เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงดูแลทุกข์สุขของพสกนิกร
ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งท้าให้ทรงพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประสบปัญหา
มากมายในการด้ารงชีวิต ตังแต่การขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภค ความเสื่อมโทรมของดินอันเกิดจาก
สาเหตุทางธรรมชาติ เช่น บางแห่งเป็นดินเปรียว ดินด่าง ดินเค็ม และบางแห่งก็ไม่มีดินเลย ซึ่งทรงเรียกดิน
เหล่านีว่า “ดินแร้นแค้น” รวมถึงทรัพยากรที่ถูกท้าลายโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างสินเปลือง การไม่บ้ารุงรักษา
จนก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้าเน่าเสีย ดินเสื่อมสภาพ และอากาศเป็นพิษ เป็นต้น

๒๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงทรงให้ความส้าคัญอย่างยิ่งกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ท้า อย่ า งไรให้ ท รั พยากรที่ เสื่ อ มโทรมแล้ ว ฟื้ นกลั บคื น มา โดยพระองค์ ทังทรงแก้ไ ข ฟื้ นฟู และบ้ ารุ งรักษา
เพื่ อช่ วยเหลื อให้ เหล่ าพสกนิ กรได้ใช้ สิ่ งเหล่ านีอั นเป็ นปั จจัยแห่ งชี วิ ตท้ ามาหาเลี ยงชีพ เพื่ อให้ ห ลุ ดพ้ นจาก
ความทุกข์ยาก โดยพระองค์ มีพระราชด้าริศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง และ
น้าความรู้ที่ผ่านการทดลองจนได้ผลเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงพระราชทานแนวพระราชด้าริในการป้องกัน แก้ไข
ฟื้นฟู และพัฒนาแก่พสกนิกรอย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริส่วนใหญ่จึงเป็นวิธีการแก้ไข ท้านุบ้ารุงรักษา และปรับปรุงสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี

๑.

ทรัพยากรดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาด้านปัจจัยการเกษตรของ
เกษตรกรไทย โดยเฉพาะปัญหาดิน เพื่อการเพาะปลู กที่เกิดจากสาเหตุการมุ่งเปิดพืนที่ท้าการเกษตรด้ว ย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวังในการใช้ ขาดการบ้ารุงรักษาคุณภาพดินอย่างยั่งยืน ดินในเขตพืนที่
เกษตรกรรมของประเทศจึงกลายสภาพเป็นดินไม่มีคุณภาพ และยังมีปัญหาของดินทราย ดิ นดาน ดินลูกรัง
ดินเปรียว ดินเค็ม ดินพรุ และหน้าดินถูกชะล้าง เป็นต้น
พระองค์ ท รงเห็ น ว่ า “ดิ น ” เป็ น ปั จ จั ย พื นฐานที่ ส้ า คั ญ มาก จึ ง ได้ พ ระราชทานพระราชด้ า ริ
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพดิน ทังในแง่ปัญหาดินที่เสื่อมโทรม ขาดคุณภาพ ด้วยวิธีการแบบง่าย ๆ อาทิ
การใช้ปุ๋ย หมัก การให้ ดินตกตะกอนในอ่างเก็บน้าหรือตามล้ าห้ วย เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
เป็ นต้น ดังพระราชด้ารั สพระราชทานแก่ผู้ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การประยุกต์เทคโนโลยีการถ่ายท้า ภาพถ่าย
ทางอากาศและดาวเที ย ม ในการวางแผนการใช้ ที่ดิ นลุ่ ม น้า ทางเหนือ ของประเทศไทย ณ โรงแรมริน ค้ า
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๓ ความตอนหนึ่งว่า
“...ก็ขอกล่าวว่าดินในที่ไหนที่ไม่ดีนั้นไม่ค่อยเป็นห่วง เพราะดินนั้นพัฒนาขึ้นมาได้โดยไม่ยากนัก
ดินจะเค็ม จะเปรี้ยว จะจืดอะไรก็ตาม สามารถที่จะทาให้ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่ปี โดยใช้เทคนิคแบบ
โบราณ ๆ ไม่ใช่สมัยใหม่ แบบโบราณ ๆ คือใช้ปุ๋ยหมักหรือใช้ตะกอนที่ลงมาตามลาห้วย โดยที่ได้ทา
เป็นอ่างเก็บน้ามาพัฒนาดินและรักษาดินไม่ให้ไหลลงไป ไม่ให้เกิดการสึกหรอ erosion ไป อันนี้เป็น
วิธี ที่ ง่ า ย โดยมากทางด้ า นพั ฒ นาที่ ดิ น ก็ อ อกจะเห็ น คุ ณ ภาพของดิ น ปัจ จุ บั น เป็ น สิ่ง ที่ ขึ้ น สมอง
เพราะว่าดินที่ไหนไม่ดีก็บอกไม่ดี ใช้ไม่ได้ ความจริงพัฒนาที่ดินนั้น คานี้ก็หมายความว่าทาให้ดินดีขึ้น
ไม่ใช่ดูว่าดินเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไร แต่ว่าพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งทาได้แน่นอน บางประเทศเป็นหินแท้ๆ
เขายั ง พัฒ นาขึ้ น มาให้ เ ป็น สวนได้ ฉะนั้ น นี่ ก็เ ป็ น เทคนิ ค ที่ ส มควรจะใช้ เพื่ อที่ จ ะให้ ทั้ง บริ เ วณ
ที่เป็นบริเวณปฏิบัติการของเราเจริญขึ้นมา…”
นอกจากนี เกษตรกรยังมีปัญหาขาดแคลนที่ดินท้ากิน จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น พระองค์จึงมี
แนวพระราชด้าริเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่ส้าคัญ สรุปโดยสังเขปดังนี

๒๑

๑.๑ การจัดการและพัฒนาที่ดิน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มงานพัฒนาประเทศ ทรงนาวิธีการปฏิรูป
ที่ดินมาใช้ในการจัดและพัฒนาที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ทิ้งร้าง ว่างเปล่า มาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไร้ที่ทากิน
ได้ประกอบอาชีพในรูปของหมู่บ้านสหกรณ์ และโครงการจัดและพัฒนาที่ดินในรูปแบบอื่น ๆ โดยให้สิทธิท้ากิน
ชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง พร้อมกับจัดบริการพืนฐานให้ตามความเหมาะสม โดยทรงมีหลักการ
ว่าต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดีเสียตั้งแต่ต้น โดยใช้แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศช่วยในการวางแผน
ไม่ควรทาแผนผังที่ทากินเป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยมเสมอไป โดยไม่ค้านึงถึงสภาพภูมิประเทศ แต่ควรจัดสรร
พืนที่ท้ากินตามแนวพืนที่รับน้าจากโครงการชลประทาน
นั่นคือจะต้องด้าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนา
แหล่งน้า โดยทรงเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินหุบกระพง เมื่อปี ๒๕๑๑ เนื่องจากราษฎรขาดที่ดินท้ากิน พระองค์
จึงพระราชทานพืนที่จ้านวน ๑๐,๐๐๐ ไร่ ให้เกษตรกรจ้านวน ๑๒๐ ครอบครัวเข้าไปท้ากิน และมีส่วนราชการ
ต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรบุกเบิกที่ท้ากิน อันเป็นการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินท้ากินของเกษตรกร

๑.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได้ มี พ ระราชด้ า ริ ว่ า ปั ญ หาการบุ ก รุ ก เข้ า ไป
ครอบครองที่ดินของรัฐ จึงพระราชทานแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ส้าหรับ
ที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมและราษฎรได้เข้าไปท้ากินอยู่แล้ว นัน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดิน
ของรัฐโดยราษฎรที่ไม่มีที่ดินท้ากิน โดยให้ภาครัฐด้าเนินการให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎรในการท้า กินตามกฎหมาย
ตามความเหมาะสมของสภาพพืนที่นั น ๆ ไม่ส ามารถซือขายได้ เช่น ให้ หนังสื อรับรองสิ ทธิท้ากิน (สทก.)
ที่สามารถเป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาทให้ท้ากินได้ตลอดไป ด้วยวิธีการนีจะช่ว ยให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เป็ น ของตนเองและครอบครั ว โดยไม่ อ าจน้ า ที่ ดิ น นั นไปขาย และจะไม่ ไ ปบุ ก รุ ก พื นที่ ป่ า สงวนอื่ น ๆ อี ก
ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยและคณะผู้แทนธนาคารต่าง ๆ
ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ในขณะนี้ข้อที่สาคัญสาหรับประชาชน คือจะต้องมีที่ทามาหากิน และโดยเฉพาะสาหรับ
ผู้ที่เป็นกสิกร จาเป็นที่จะให้เขามีที่ดินของตนเอง ต้องสามารถที่จะผลิตผลผลิตหาเลี้ยงชีพตนเอง
ให้ไ ด้ ดี และต้ องรั กที่ทากิน ฉะนั้น การที่จะจัดตั้งหมู่บ้า นที่จะเรี ยกว่า เป็น หมู่บ้า นกสิกรขึ้น มา
ก็เ พื่ อ ที่จ ะให้ป ระชาชนเหล่ า นั้ น สามารถที่ จะท ามาหากิน ได้ ดี และทาให้ ค รอบครั ว ของเขามี
ความมั่นคงขึ้น เมื่อมีความมั่นคงแล้วก็จะเป็นกาลังสาหรับช่วยให้ประเทศชาติมีความมั่นคงขึ้น...”

๑.๓ การแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรดิน
หลังจากงานจัดสรรที่ดินท้ากินในระยะแรกแล้ว แนวพระราชด้าริในการจัดการทรัพยากรดิน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ขยายขอบเขตไปสู่การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น โดยทรงให้ความส้าคัญกับการฟื้นฟูที่ดินที่มีสภาพ
ธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค จึงมีพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะ
เรื่ อ งมากขึ น เช่ น การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดิ น เค็ ม ดิ น เปรี ยว ดิ น ทราย ในภาคกลางและ

๒๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินพรุ ในภาคใต้ และที่ดินชายฝั่งทะเล รวมถึงงานในการแก้ไขปรับปรุงและ
ฟื้ น ฟู ดิ น ที่ เ สื่ อ มโทรมพั ง ทลายจากการชะล้ า งหน้ า ดิ น ตลอดจนการท้ า แปลงสาธิ ต การพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตรกรรมในบางพืนที่ที่มีปัญหาในเรื่ องดินเสื่อมโทรมด้วยสาเหตุ ต่าง ๆ ทังนี เพื่อให้พืนที่ที่มีปัญหา
เรื่องดินทังหลาย สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก โครงการต่าง ๆ ในระยะหลังจึงเป็นการรวบรวม
ความรู้ทังทางทฤษฎีและปฏิบัติจากหลากหลายสาขามาใช้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พระราชด้าริและพระราชกรณียกิจในการด้าเนินงานด้านการแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วย
แบบจ าลองการฟื้นฟู บารุ งดิ นที่มี สภาพขาดความสมบูรณ์ ซึ่ งพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ ๙
ได้มีพระราชด้าริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพของดินตามสภาพของพืนที่ โดยทรงทดลองปฏิบัติในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ ๖ แห่ ง เพื่อให้ เป็นแหล่ งศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืนที่
ตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละแห่ง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและน้าความรู้ไปปรับใช้ตามสภาพปัญหาของดิน
ในพืนทีต่ ่าง ๆ ดังนี
๑.๓.๑ ปัญหาดินทราย
สภาพของดินทรายจะมีลักษณะโปร่ง น้าและรากพืชผ่านไปได้ง่าย มีอาหารพืชอยู่
น้อย ในฤดูฝนต้นไม้ที่ปลูกจะงอกงาม แต่ในฤดูแล้ง น้าไม่เพียงพอ ต้นไม้มักเหี่ยวแห้ง อีกทังต้นไม้ที่ปลูกใหม่
มักจะตายเพราะร้อนและแห้งจัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหา
คือ ให้ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินและให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ จากนันจึงปลูกต้นไม้นานาชนิดเพื่อรักษาความชืน
พระองค์ ท รงยกตั ว อย่ า งจากศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้า ริ ซึ่ ง เป็ น ดิน ทรายมี แร่ ธ าตุ น้ อย เนื่ อ งจากมีก ารท้ า ลายป่า และปลู ก พื ช ไร่ เช่ น ข้ า วโพด และ
มันส้าปะหลัง เป็นต้น ท้าให้ดินจืด และกลายเป็นดินทรายในที่สุด ดินจึงขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่สามารถ
เพาะปลูกพืชและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาที่ท้ากินของราษฎรให้มีความอุดม
สมบูรณ์ขึน โดยการพัฒนาที่ดินไปพร้อมกับการพัฒนาแหล่งน้า การฟื้นฟูสภาพป่า โดยได้มีการทดลองศึกษา
การท้าเกษตรผสมผสาน ท้าให้เกษตรกรเริ่มเปลี่ยนมาปลูกพืชที่หลากหลายมากขึน คือ ปลูกทังข้าว พืช ผัก
ผลไม้ ร่ ว มกั บ การเลี ยงปลา หรื อ เลี ยงกบในสระน้ า ประจ้ า ไร่ น า เลี ยงเป็ ด ไก่ ในที่ ท้ า กิ น ของตนเอง
แทนการปลูกมันส้าปะหลังหรือข้าวเพียงชนิดเดียว
๑.๓.๒ ปัญหาดินดาน ดินแข็ง และดินลูกรัง
ดินดาน ดินแข็ง และดินลูกรัง มีลักษณะเป็นดินเนือละเอียด มีน้าหนักมาก น้าและ
อากาศผ่ า นเข้ า ออกยาก ฤดู แ ล้ ง จะแห้ ง แข็ ง แตกระแหง รากไม้ แ ทรกเข้ า ไปได้ ย าก พื ช ที่ ป ลู ก จึ ง ไม่ ค่ อ ย
เจริญเติบโต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพบลักษณะดินดังกล่าวในพืนที่เขตจังหวัดเพชรบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ ทังที่เคยเป็นพืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ดินเกิดปัญหาจากการแผ้วถางป่า
ของราษฎรเพื่อเพาะปลูกพืช รวมถึงการท้าเกษตรกรรมอย่างผิดวิธี ใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้า
ในเบืองต้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาพืนที่ในเขตพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันก่อน เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนโดยเร็ว โดยเฉพาะการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้าเพื่อสร้าง
ความชืนให้แก่พืนที่ จากนันมีพระราชด้าริให้จัดตังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

๒๓

นอกจากนี พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชบาย “ป่าไม้หมู่บ้าน” ให้ราษฎรเป็น
เจ้าของ ด้าเนินการปลูกป่าและบ้ารุงรักษาต้นไม้เอง โดยระยะแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงาน
ราชการเข้าไปสาธิตให้ราษฎรรู้จักการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้เศรษฐกิจ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันไฟป่าด้วยระบบป่าเปียก และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและรักษา
ความชุ่มชืนของดิน รวมทังส่ งเสริมพัฒ นาการเพาะปลูกด้ว ยวิธีการต่าง ๆ จนสามารถฟื้นฟูส ภาพดินดาน
ให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ได้ส้าเร็จ
๑.๓.๓ ปัญหาดินปนหินและกรวด
ปั ญหาของดิ น มี ส าเหตุ มาจากการท้ าลายป่ า เมื่ อถึ งฤดู ฝ น หน้ า ดิ น จึ ง ถู ก ชะล้ า ง
พังทลาย เหลือแต่หินและกรวด จนเป็นดินที่ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถเพาะปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้
เมื่ อ คราวที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ เสด็ จ พระราชด้ า เนิ น ไป
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ห้วยฮ่องไคร้ ต้าบลป่าเมี่ยง อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพระราชด้าริที่จะเลียงสัตว์
แต่ผู้เชี่ยวชาญกราบบังคมทูลว่าอาจจะเลียงได้ไม่กี่ตัวเพราะดินมีแต่หินและกรวด อันเป็นที่มาของพระราชด้าริ
จัดตังศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยแนวพระราชด้าริในการฟื้นฟูสภาพดิน
ที่นี่คือ การสร้างอ่างเก็บน้าและฝายเพื่อคืนความชุ่มชืนให้แก่พืนที่และพัฒนาคุณภาพของดิน นอกจากนี ให้ฟื้นฟูดิน
ซึ่งส่วนมากเป็นหิน กรวด ทราย หินและดินลูกรัง ให้สามารถท้าเป็นทุ่งหญ้าส้าหรับปศุสัตว์ ปลูกพืชไร่ พืชสวน
พร้อมกับการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อเก็บกักน้ารักษาความชุ่มชืนให้แก่พืนที่ และพัฒนาคุณภาพของดินไปพร้อมกัน
๑.๓.๔ ปัญหาดินเค็ม
ดิ น เค็ ม เป็ น ดิ น ที่ มี เ กลื อ อยู่ ใ นปริ ม าณมาก มี ค วามเป็ น ด่ า งสู ง จนมี ผ ลต่ อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช เกลือในดินเค็มของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นเกลือแกงที่อยู่
ในรูปของโซเดียมคลอไรด์ สาเหตุที่ดิ นเค็มประการหนึ่งเกิดจากการสร้างอ่างเก็บน้าบนพืนที่ที่มีชันหินเกลือ
อยู่ ใ ต้ ดิ น หรื อการตั ด ไม้ เ พื่อ ท้ า นาเกลื อ ท้ า ให้ เ กลื อในดิ น เกิ ด การละลายและกระจายสู่ ผิ ว ดิ น มากยิ่ งขึ น
ส่วนการกระจายของเกลือลงในแหล่งน้า เกิดจากน้าทิงจากการต้มเกลือลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
ทังนี พืนที่บริเวณอันเป็นที่ตังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
จั ง หวั ด สกลนคร มี ส ภาพดิ น เค็ ม เนื่ อ งจากเดิ ม เป็ น ป่ า โปร่ ง คนตั ด ไม้ เ พื่ อ ท้ า เป็ น ฟื น และใช้ พื นที่ ส้ า หรั บ
ท้าเกษตรกรรม เป็นเหตุให้ป่าไม้ที่อยู่หนือพืนที่ถูกท้าลายไปมาก จึงไม่มีน้าในหน้าแล้ง และน้าไหลแรงในหน้าฝน
ท้าให้มีการชะล้างหน้าดินบางลง และเกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึนเป็นหย่อม ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
จึงได้พระราชทานแนวพระราชด้าริแก้ปัญหาดินเค็มและน้าเค็มด้วยการใช้ระบบชลประทานในการล้างเกลือ
ที่ตกค้างบริเวณผิวดินหรือล้าห้วย เพื่อพลิ กฟื้นให้เป็นพืนดินที่ใช้ ในการเพาะปลูกได้ และท้าให้น้าในล้าห้วย
เจือจางจนใช้ประโยชน์ได้
นอกจากนี ทรงด้าเนินโครงการแก้ปัญหาดินเค็มบริเวณห้วยบ่ อแดง อ้าเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีการท้านาเกลือสินเธาว์บริเวณล้าห้วย พระองค์ทรงให้ขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะ ส้าหรับ
แนวยาว ๑๐ กิโลเมตร เพื่อขนย้ายคราบเกลือที่สะสมอยู่บนดินและท้าการล้างดิน เพื่อให้เกลือ เจือจางและ
ราษฎรสามารถน้าน้าในล้าน้าไปใช้ในการเกษตรได้ ในส่วนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

๒๔

พระราชด้าริ เกิดปัญหาดินเค็มเพราะน้าทะเลขึนถึง พระองค์มีพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาดินเค็มโดยการใช้
ระบบชลประทานในการล้างเกลือที่ตกค้างบริเวณผิวดินและล้าห้วย
๑.๓.๕ ปัญหาดินเปรี้ยว
ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ๒๕๒๔ ขณะทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด้าเนิ นไปทรงเยี่ยมราษฎรนัน ทรงพบว่าหลั งจากมีการระบายน้าออกจากพืนที่พรุ
เพื่อให้สามารถใช้ท้าการเกษตรและเป็นการบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึนเป็นประจ้าทุกปีนัน ปรากฏว่าดินในพืนที่พรุ
แปรสภาพเป็นดินเปรียวจัด ราษฎรท้าการเพาะปลูกไม่ได้ผล เนื่องจากดินในพืนที่พรุมีลักษณะเป็นอินทรีย์วัตถุ หรือ
ซากพืชที่เน่าเปื่อยอยู่ข้างบน และช่วงระดับความลึกประมาณ ๑-๒ เมตร มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนน้าเงิน
ซึ่งมีสารประกอบก้ามะถันที่เรียกว่า สารประกอบไพไรท์ (Pyrite : FeS2) อยู่มาก ดังนัน เมื่อดินแห้ง สารประกอบ
ไพไรท์จะท้าปฏิกิริยากับอากาศ ปลดปล่อยกรดก้ามะถันออกมา ท้าให้ดินดังกล่าวแปรสภาพเป็นกรดจัดหรือ
เปรียวจัด เพราะเมื่อน้าออกจากดินพรุเมื่อใด อากาศก็จะลงไปท้าปฏิกิริยาในดิน เกิดเป็นกรดท้าให้ดินเปรียว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงพระราชทานพระราชด้าริ “ทฤษฎี
แกล้งดิ น” เมื่อวันที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๕๒๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล ทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
โดยทรงให้มีการทดลองท้าดินให้เปรียวจัดโดยการระบายน้าให้แห้ง และศึกษาวิธีการแก้ดินเปรียวเพื่อน้าผล
ไปแก้ ปั ญ หาให้ แ ก่ ร าษฎรที่ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งนี ในเขตจั ง หวั ด นราธิ ว าส โดยให้ ท้ า โครงการศึ ก ษาทดลอง
ในระยะเวลา ๒ ปี และให้ใช้ข้าวเป็นพืชส้าหรับท้าการทดลอง
พระราชด้ า ริ “แกล้ ง ดิ น ” ดั ง กล่ า ว พระองค์ ท รงใช้ วิ ธี เ ลี ย นแบบธรรมชาติ
โดยทรงร่นระยะเวลาช่วงแล้งและช่วงฝนในรอบปีให้สันลง คือ ปล่อยให้ดินแห้ง ๑ เดือน และขังน้าให้ดินเปียก
๒ เดื อน สลั บกันไป เพื่อ เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าให้ ดิน เปรี ยวจั ดขึ น และทรงใช้ปู นมาร์ล ซึ่ งมี คุณ สมบั ติ เป็ นด่ า งผสม
คลุกเคล้ากับหน้าดิน เพื่อลดความเป็นกรดได้ดีในระดับหนึ่ง จากนัน ทรงใช้น้าชะล้างและทรงควบคุมระดับน้า
ใต้ดินควบคู่ไปด้วย อันเป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากกับที่ดินที่เป็นกรดรุนแรง ความเปรียวของดิน
จะค่อย ๆ เจือจาง จนดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึน ดังพระราชด้ารัสขณะเสด็จพระราชด้าเนินไปทอดพระเนตร
การด้าเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๕
ความตอนหนึ่งว่า
“...โครงการแกล้งดินเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พูดมา ๓ ปี หรือ ๕ ปีแล้ว ต้องการน้าสาหรับมาทาให้
ดินทางาน ดิ นทางานแล้วดินจะหายโกรธ อันนี้ไม่มีใครเชื่อ และมาทาที่นี่ก็ไ ด้ผล ดังนั้นผลงาน
ของเราที่ทาที่นี่เป็นงานสาคัญที่สุด เชื่อว่าชาวต่างประเทศเขามาดูเราทาอย่างนี้แล้วเขาก็พอใจ
เขามีปัญหาแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ หาตาราไม่ได้...”

๑.๔ การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน
ในระยะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความส้าคัญในงานอนุรักษ์
ทรัพยากรดินมากขึน เช่น การวิจัยและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับลั กษณะสภาพดิน โดยวิธีส่ ว นใหญ่เป็นวีธี การตามธรรมชาติที่พยายามสร้างความสมดุล
ของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม เช่น ให้มีการปลูกไม้ใช้สอยร่วมกับการปลูกพืชไร่ เพื่อประโยชน์ให้ได้ร่มเงา
และรักษาความชุ่มชืน หรือการปลูกพืชบางชนิดในพืนที่ซึ่งดินไม่ดี แต่พืชชนิดนันให้ประโยชน์ในการบ้ารุงดิน

๒๕

ให้อุดมสมบูรณ์ขึนโดยไม่ต้องลงทุนใช้ปุ๋ยเคมี พืนที่บางแห่งไม่เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชผล ทรงแนะน้า
ให้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ฟื้นฟูเป็นทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ เป็นต้น
พระราชด้าริและพระราชกรณียกิจในทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินที่ส้าคัญ ได้แก่
๑.๔.๑ การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก
ในปี ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
หญ้าแฝกของธนาคารโลก (World Bank) และทรงพบว่าหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดิน
ตรง ๆ เป็นแผง ซึ่งช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรน้ามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้า รวมทัง
ปรั บ สภาพแวดล้ อ มดิ น ให้ ดี ขึน โดยทรงให้ ศึ ก ษาด้ า เนิ นการทั งในพื นที่ เ พาะปลู ก และในพืนที่ ป่ า ไม้ และ
ได้ทอดพระเนตรการทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝกอยู่เป็นระยะ ๆ รวมทังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ให้ธนาคารโลกผ่านทางเครือข่ายข่าวสารหญ้าแฝก เพื่อสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกด้วย
นอกจากนี ได้ พ ระราชทานพระราชด าริ ใ ห้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะหญ้ า แฝก
และทรงให้น้าไปทดลองปลูกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบุรี และในบริเวณที่ ต่าง ๆ จึงได้
มีการค้นหาพันธุ์หญ้าแฝก และพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินของประเทศ เพื่อขยายพันธุ์และส่งเสริม
ให้มีการปลูกอย่างกว้างขวาง
เมื่ อน้ าหญ้า แฝกมาปลู ก เป็ น แถวตามแนวระดั บขวางความลาดเทของพืนที่แ ล้ ว
หญ้าแฝกจะแตกหน่อเจริญเติบโตชิดติดกันจนมีลักษณะเหมือนมีก้าแพงที่กันขวางน้าที่ไหลบ่า ลดความรุนแรงและ
ชะลอความเร็วของกระแสน้า โดยน้ าส่วนใหญ่จะซึมลงไปในดินช่วยให้ดินมีความชุ่มชืนอยู่ได้ ยาวนาน และ
ประการส้าคัญคือ เป็นหญ้าที่มีความทนทาน ปลูกง่าย ขึ้นได้ดีในดินหลายๆ ประเภท ทังในดินดีและดินไม่ดี
ซึง่ เป็นวิธีง่ายๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเกษตรกรก็สามารถทาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ระบบรากที่แข็งแรง
และหยั่งลึกลงไปในดินตามแนวดิ่ง รวมทังสานกันอย่างหนาแน่นมากกว่าที่จะแผ่ขยายในแนวกว้าง รากหญ้าแฝก
จึงช่วยยึดเกาะดิน ป้องกันการสูญเสียดินที่เกิดจากการกัดเซาะของน้าได้เป็นอย่างดี จึงมีหลายคนเรียก
หญ้าแฝกว่า “กาแพงที่มีชีวิต”
๑.๔.๒ การห่มดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริในการดูแลและ
รักษาดินอีกทางหนึ่งคือ “การห่มดิน ” เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น จุลินทรี ย์ทางานได้ดี อันจะส่งผลให้ดิน
บริเวณนั้นทาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และพัฒนาทรัพยากร
ดินให้เกิดแร่ธาตุ การห่มดินมีหลายวิธีการ เช่น ใช้ฟางและเศษใบไม้มาห่มดิน หรือวัสดุอื่นตามที่หาได้ตามสภาพ
ทั่วไปของพืนที่ การใช้พรมใยปาล์ม (Wee Drop) ซึ่งท้ามาจากปาล์มที่ผ่านการรีดน้ามันแล้ว เริ่มจากการน้า
ทะลายปาล์มมาตะกุยให้เป็นเส้น ๆ ก่อนจะน้าไปอัดให้เป็นแผ่นเป็นผ้าห่มดิน นอกจากประโยชน์ที่กล่ าวไปแล้ว
การห่มดินยังจะช่วยคลุมหน้าดินไม่ให้วัชพืชขึนรบกวนต้นไม้หรือพืชหลักอีกด้วย

๒๖

๒.

ทรัพยากรน้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักถึงความส้าคัญของน้าต่อความอยู่รอดของชีวิต
ทังมนุ ษย์ สัตว์ และพืช เนื่ องจากน้ าเป็ นองค์ประกอบของสิ่ งมีชีวิตทังมวล ดัง พระราชด้ารัส พระราชทาน
ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศน้าคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจ้าภูมิภาคยุโรป
แอฟริกา และตะวันออกกลาง พร้อมด้วยข้าราชการชันผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...เรื่องน้านี้ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใ ช่มนุษย์เท่า นั้นเอง แม้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
ทั้งสัตว์ทั้งพืชก็ต้ องมีน้า ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ไ ด้ เพราะว่า น้าเป็น สื่อหรื อเป็น ปัจจัยสาคัญของการเป็น
สิ่งมีชีวิต แม้สิ่งไม่มีชีวิตก็อาจต้องการน้าเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรไม่ทราบ เช่นที่ในวัตถุ
ต่าง ๆ ในรูปผลึกก็ต้องมีน้าอยู่ในนั้นด้วย ถ้าไม่มีน้าก็ไม่เป็นผลึก กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีรูป ฉะนั้นน้านี้
ก็เป็นสิ่งสาคัญ ที่กล่าวถึงข้อนี้ก็จะได้ให้ทราบถึงว่าทาไมการพัฒนาขั้นแรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึง ก็คือ
ทาโครงการชลประทาน แล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมทาให้น้าดี สองอย่างนี่ อื่น ๆ ก็จะไปได้ ถ้าหากว่า
ปัญหาของน้านี้เราได้สามารถที่จะแก้ไข หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทาให้เราได้มี น้าใช้ได้อย่างเพียงพอ
ฉะนั้น การพัฒนานั้น สิ่งสาคัญก็อยู่ที่ตรงนี้ นอกจากนี้ก็เ ป็น สิ่งที่ต่อเนื่อง เช่น วิชาการในด้า น
การเพาะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึงวิชาการเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือการค้า หรือการคลังอะไร
พวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป…”
นอกจากนี พระองค์ รับสั่งอยู่เสมอว่า “น้าคือชีวิต” และทรงตระหนักว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แหล่งน้าจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดหาและพัฒนาให้ มีปริมาณ
มากเพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงทรงสนพระราชหฤทัยและทรงทุ่มเท
พระวรกายในการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องน้าจากทุกแหล่งด้วยพระองค์เอง
ทังจากเอกสารและรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทังทรงศึกษารายละเอียดจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ตลอดจนเสด็จฯ ไปทรงตรวจสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ จากนั้น ทรงร่างโครงการต่าง ๆ ขึ้นบนแผนที่ และ
ทรงวิเคราะห์อย่างถ้วนถี่อีกครั้งถึงความคุ้มค่าของโครงการ โดยเปรียบเทียบค่าลงทุนกับประโยชน์ที่ราษฎร
ในท้องถิ่นจะได้รับ เพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรด้าเนินการหรือไม่ จากนันจึงพระราชทานพระราชดาริ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรั บไปพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งโครงการต่าง ๆ ได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้าของราษฎร โดยช่วยให้มีน้าเพื่ออุปโภคบริโภคและทาการเกษตรตามความต้องการ
อย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล
พระองค์ทรงมีหลักและวิธีจัดการทรัพยากรน้าที่สาคัญ คือ การพัฒนาแหล่งน้าจะเป็นรูปแบบใด
ต้องเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแต่ละท้องที่เ สมอ และต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง
โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากสภาพของป่าไม้ต้นน้า
เสื่อมโทรม และลักษณะดินที่เป็นปัญหา
พระองค์ทรงมองว่า แม้ประเทศไทยมีปริมาณน้าต้นทุนอย่างมาก แต่ไม่สามารถเก็บกักหรือน้ามาใช้ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทังยังประสบปัญหาซ้าซากเป็นประจ้าทุกปีจากอุทกภัย และมลภาวะทางน้า ท้าให้ต้อง
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เผชิญกับการขาดน้า อันน้าไปสู่การแย่งชิงทรัพยากรน้า และมีแนวโน้มว่าปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรง
ยิ่งขึน และด้ว ยทรงตระหนั กในความส้ าคัญของน้าต่อการประกอบอาชีพและการด้ารงชีวิตของพสกนิกร
จึงทรงมองทางแก้ปัญหาจากน้าฝนที่ตกลงมาสู่พื้นโลกว่า จะบริหารจัดการน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
อย่างไร โดยสามารถนาน้านั้นมาใช้เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ราษฎรได้ ไม่ว่าจะเป็นน้าที่มีมากจนท่วมล้น หรือ
น้าเสียที่ต้องได้รับการฟื้นฟู รวมถึงการดาเนินการต่อพื้นที่ที่ขาดแคลนน้า ดังพระราชด้ารัสในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการนานาชาติ The Third Princess Chulabhorn Science Congress ( P C III ) เรื่อง “น้าและการพัฒนา :
น้าเปรียบดังชีวิต” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาแหล่งน้านั้น ในหลักใหญ่ก็คือการควบคุมน้าให้ได้ดังประสงค์ ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ. กล่าวคือ เมื่อมีปริมาณน้ามากเกินไป ก็ต้องหาทางระบายออกให้ทันการณ์ไม่ปล่อยให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายได้ และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลน ก็จะต้องมีน้ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ
ทั้งมี คุณภาพเหมาะสมแก่ การเกษตร การอุ ตสาหกรรม และการอุป โภคบริ โ ภค. ปัญ หาอยู่ ที่ ว่ า
การพัฒนาแหล่งน้านั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง. แต่ถ้าไม่มีการควบคุมน้าที่ดี
พอแล้ว เมื่อเกิด ภัยธรรมชาติ ขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนสูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งส่งผลกระทบกระเทือนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง. …”
พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริไว้มากมาย รวมทังทรงคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาตลอดเวลา
ทังจากภัยน้าแล้ง น้าท่วม และน้าเน่าเสีย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ให้มีน้ากินน้าใช้ที่พอเพียงและ
มีคุณภาพ โดยมีหลักการบริหารจัดการน้าตามแนวพระราชด้าริ และหลักการสร้างแหล่งเก็บน้าเพื่ออนุรักษ์
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาจากน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง สรุปได้โดยสังเขป ดังนี

๒.๑ หลักการบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามแนวพระราชดาริ
ประกอบด้วยการบริหารจัดการน้าแล้ง การบริหารจัดการน้าท่วม การจัดการน้าเสีย การจัดการ
น้าเค็ม และน้ากร่อย มีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี
๒.๑.๑ การบริหารจัดการน้าแล้ง
จากการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพืนที่ทุรกันดารในภูมิภาคต่าง ๆ ปัญหาที่พระองค์
ทรงพบอยู่เสมอคือ ราษฎรขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร จึงมีพระราชด้าริแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้าให้กับราษฎร อันประกอบด้วย
(๑) การพัฒนาแหล่งน้าผิวดิน ประกอบด้วย
 อ่างเก็บน้า แนวพระราชด้าริล้าดับแรก ๆ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าของ

เกษตรกรคือ การสร้างอ่างเก็บน้า เพื่อเก็บกักน้ามิให้ไหลทิงไปอย่างสูญเปล่า โดยทรงเชิญนักวิชาการมาร่วม
ปรึกษาหารือและช่วยด้าเนินโครงการต่าง ๆ โดยโครงการพระราชด้าริโครงการแรกเกิดที่ภาคกลาง ได้แก่
โครงการอ่างเก็บน้าที่เขาเต่า อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยชาวบ้านเขาเต่าที่ขาดแคลนน้า
จากนันมาพืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้า และขยายไปยังพืนที่
แห้งแล้งในภูมิภาคอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง จนปัจจุบันมีอ่างเก็บน้า และเขื่อนตามแนวพระราชด้าริกระจายอยู่

๒๘

ทุกภูมิภาค โดยเขื่อนนีนอกจากเก็บกักน้าไว้ใช้ประโยชน์ด้านชลประทานและป้องกันน้าท่วมแล้ว ยังสามารถ
น้าไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
 ฝายทดน้ า พระองค์ ได้ พระราชทานแนวพระราชด้ าริ ให้ สร้ างฝายทดน้ า

ในกรณีที่มีพืนที่ท้าการเกษตรสูงกว่าล้าห้วย ทรงเลือกใช้วิธีการก่อสร้างปิดขวางทางน้าไหล เพื่อท้าให้น้าที่ไหลมา
มีระดับสู งขึนจนสามารถผั นน้ าเข้าไปตามคลองหรือคูส่งน้า ส่ วนน้าที่เหลื อจะไหลล้ นข้ามฝายไปเอง รวมถึง
พระราชทานแนวพระราชด้าริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกหนองบึง เพื่อให้การระบายน้าตามธรรมชาติ
เป็นไปอย่างสะดวก ตลอดจนทรงแนะน้าให้ขุดสระเก็บน้าในไร่นา ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้า
ไว้ใช้ในการเพาะปลูก เป็นต้น
 อุ โ มงค์ ผั น น้ า เป็ น อี ก หนึ่ ง แนวพระราชด้ า ริ ที่ พระองค์ ได้ พ ระราชทาน

ให้ ก รมชลประทานด้ า เนิ น การ เช่ น อุ โ มงค์ ผั น น้ าล าพะยั ง ภู มิ พั ฒ น์ ซึ่ ง ครอบคลุ ม จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ แ ละ
มุกดาหาร โดยแนวพระราชด้ารินีเริ่มจากเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ พระองค์พระราชทานพระราชด้าริ
ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้าล้าพะยัง และขยายระบบส่งน้าของอ่างเก็บน้าล้าพะยัง พร้อมทังให้พิจารณาขุดสระน้า
ประจ้ า ไร่ น าตามแนวทฤษฎี ใหม่ ต่ อมาในวัน ที่ ๑๖ พฤศจิก ายน ๒๕๓๘ ได้พ ระราชทานพระราชด้า ริใ ห้
พิ จ ารณาผั น น้ า จากอ่ า งเก็ บ น้ า ห้ ว ยไผ่ ซึ่ ง อยู่ ท างฟากจั ง หวั ด มุ ก ดาหารมาเติ ม ให้ แ ก่ อ่ า งเก็ บ น้ า ล้ า พะยั ง
เพื่อขยายพืนที่รับน้าชลประทานได้มากขึน
และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ ได้พระราชทานพระราชด้าริเพิ่มเติม
สรุ ป ความว่ า ให้ รี บ ด้ า เนิ น การผั น น้ าจากอ่ า งเก็ บ น้ า ห้ ว ยไผ่ ม ายั ง พื นที่ โ ครงการอ่ า งเก็ บ น้ า ล้ า พะยั ง และ
ให้พิจารณาดูว่าพืนที่ที่จะส่งน้าออกจากอุโมงค์มีพืนที่ว่างหรือไม่ ให้ด้าเนินการปลูกป่าโดยท้าเป็น อุทยานเล็ก ๆ
เพื่อทดแทนผลกระทบที่จะเกิดกับป่าไม้ เพราะหากไม่ด้าเนินการช่วยเหลือราษฎรในพืนที่นัน ราษฎรก็จะบุกรุก
ป่ าและท้ าลายพืนที่ลุ่ ม น้ า ๑ เอ จนหมด ส่ ว นน้ าที่อ อกมาก็ใ ห้ พิจ ารณาว่า จะน้ าไปช่ว ยพืนที่ ลุ่ มน้ า ๑ เอ
ในการบ้ ารุ งรั กษาป่ าให้ เกิดความชุ่มชืนได้มากเพียงใด ตัว อย่างเช่น โครงการล้ าตะคองพืนที่เป็นอุทยาน
แห่งชาติยังท้าได้ เพราะท้าแล้วได้ประโยชน์มาก
อุโมงค์ผั นน้าล้ าพะยังภูมิพัฒน์ นี มีขนาดเส้ นผ่ าศูนย์กลางอุโมงค์ ๓ เมตร
ระยะทางประมาณ ๗๑๐ เมตร จากอ่ า งเก็ บ น้ า ห้ ว ยไผ่ ฝั่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ลอดใต้ เ ขาภู บั ก คี มาสู่
อ่างเก็บน้าล้าพะยังตอนบน บ้านนาวี ต้าบลสงเปลือย อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการก่อสร้างถนนเข้ามา
เชื่อมต่อกับปลายอุโมงค์ฝั่งกาฬสินธุ์ เป็นระยะทาง ๔.๙๐๕ กิโลเมตร และฝั่งมุกดาหาร ๔.๘๑๐ กิโลเมตร
ภายในอุโมงค์มีท่อส่งน้าอยู่ตรงกลาง เป็นท่อเหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร ในช่วง ๕๐ เมตรแรก
และลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหลือ ๐.๘๐ เมตร ไปจนสุดปลายทาง โดยการรับน้าจากอ่างเก็บน้าห้วยไผ่ส่งผ่าน
ท่อผันน้าในอุโมงค์ จะมาลงที่ถังพักน้า และกระจายน้าไปโดยระบบชลประทาน มีระบบท่อส่งน้าขนาดความยาวรวม
๓๓.๕๗ กิโลเมตร จ้านวนท่อส่งน้า ๑๒ สาย หัวจ่ายน้า ๑๓๘ หัวจ่าย ครอบคลุม ๒ ต้าบล เนือที่ ๑๒,๐๐๐ ไร่
อุโมงค์ผันน้าดังกล่าวช่วยให้พืนที่การเกษตรโดยรอบเกิดเป็นพืนที่สีเขียวจาก
การเพาะปลูกได้ โดยจากการประเมินก่อนหน้านีพบว่า มีพืนที่รับผลประโยชน์มากถึง ๔๐ หมู่บ้าน ๑,๐๓๗ ครัวเรือน
แบ่งเป็นพืนที่ต้าบลสงเปลือย ๑๕ หมู่บ้าน ต้าบลคุ้มเก่า ๑๘ หมู่บ้าน และต้าบลคุ้มใหม่ ๗ หมู่บ้าน รวมพืนที่
ท้าการเกษตรถึง ๑๒,๐๐๐ ไร่ นอกจากโครงการอ่างเก็บน้าและอุโมงค์ผันน้าล้าพะยังแล้ว ยังมีสระเก็บน้าประจ้าไร่นา

๒๙

ตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมขุดสระตังแต่ปี ๒๕๓๙-๒๕๕๓ แล้วเสร็จ ๑๖๘ สระ อยู่ในเขตพืนที่รับน้า
จากอ่างเก็บน้าล้าพะยังตอนบน ๙๑ สระ และพืนที่รับน้าจากอุโมงค์ผันน้าล้าพะยังภูมิพัฒน์ ๗๗ สระ ในเขตพืนที่
ที่ได้รับประโยชน์ของโครงการอุโมงค์ผันน้าล้าพะยังภูมิพัฒน์ ช่วยให้เกษตรกรในพืนที่สามารถเพาะปลูกทังข้าว
ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึน ๒-๓ เท่า และพืชไร่อื่น ๆ เช่น ข้าวโพด เผือก กล้วย มะละกอ ฯลฯ ดังนัน จากที่ไม่มีน้า
ต้องใช้น้าค้างท้าการเกษตร ไม่ได้ผลผลิต ข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเก็บมาตากไม่มีเมล็ดข้าวเลย เมื่อเริ่มพัฒนา
ล้าพะยังให้มีน้ากักเก็บได้ ช่วยให้ ปัจจุบันราษฎรมีอาชีพ มีฐานะ จึงนับเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับชัยชนะ
จากการพัฒนาที่แท้จริง
(๒) การจัดการทรัพยากรน้าในบรรยากาศ ประกอบด้วย
 ฝนหลวง เนื่องจากขณะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกร ทรงพบว่าพืนที่
ในภู มิ ภ าคหลายแห่ ง ประสบปั ญ หาจากภาวะฝนแล้ ง หรื อ ฝนทิ งช่ ว ง อั น เป็ น สาเหตุ ที่ ท้ า ให้ ร าษฎรได้ รั บ
ความเดือดร้อนและยากจน โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
จึงได้มีพระราชดาริแก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ว่าจะทรงค้นหาวิธีการที่จะทาให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะ
ได้รับจากธรรมชาติ และ ทรงให้ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ คิดค้นหาเทคนิคหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้าน
การแปรสภาพอากาศ มาช่ วยให้ เ กิ ด การก่ อ และรวมตั วของเมฆให้เ กิ ด “ฝน” โดยทรงเชื่ อมั่ น ว่ า
ด้วยลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของบ้านเราจะสามารถด้าเนินการให้บังเกิดผลส้าเร็จได้อย่างแน่นอน
การพัฒ นาค้นคว้าเกี่ยวกับฝนหลวงได้ พัฒนาก้าวหน้าขึนเป็นล้าดับ ทังนี
เนื่ องจากพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ ๙ ได้ทรงท้าการทดลองวิจั ยด้วยพระองค์เอง รวมทังได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อท้าการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง และทรงล้าดับ
ขันตอนในกรรมวิธีการท้าฝนหรือการดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดฝนจากเมฆอุ่นไว้เป็น ๓ ขันตอน คือ ขั้นตอน
ที่ ๑ “ก่อกวน” เป็ นการกระตุ้น ให้เมฆรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อเป็น แกนกลางในการสร้างกลุ่มเมฆฝน
แล้วจึงให้สารเคมีเข้าก่อให้เกิดการกลั่นตัวของไอน้าในอากาศ ขั้นตอนที่ ๒ “เลี้ยงให้อ้วน” คือใช้สารเคมีตามสูตร
เพื่อให้เกิดแกนเม็ดไอน้าให้กลุ่มเมฆหนาแน่นเพิ่มขึน ขั้นตอนที่ ๓ “โจมตี” ใช้สารเคมีที่เป็นสารเย็นจัด เพื่อให้
เกิดภาวะที่ไม่สมดุลมากที่สุด เพื่อให้เกิดเม็ดน้าขนาดใหญ่มากและตกลงมาเป็นเม็ดฝนในที่สุด
พระองค์ได้พระราชทานคาแนะนาและมีพระราชดาริเพิ่มเติมในการปรับปรุง
หลายประการ จนสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ดี และทรงให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทรงติด ตามการปฏิบัติงานทดลองอย่า งใกล้ชิดทุกระยะ พร้อมกันนีได้จัดตังส่ว นราชการ “สานักงาน
ปฏิบัติการฝนหลวง” ขึน รับผิดชอบการด้าเนินงานฝนหลวง ซึ่งต่อมาได้รวมกับกองบินเกษตร และจัดตังเป็น
“สานักฝนหลวงและการบินเกษตร” ด้าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี พระองค์ทรงจัดท้า ตาราฝนหลวงพระราชทานชื่อว่า “ซุปเปอร์
แซนด์วิช” โดยทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ภาพการ์ตูนเพียงหนึ่งหน้ากระดาษ แสดงรายละเอียดขันตอน
กรรมวิธี การดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน หรือการทาฝนหลวง รวม ๖ ขันตอน มีภาพ “พระมหาชนก”
เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ โดยทรงค้นคิดวิธีโจมตีเมฆที่มีประสิทธิภาพสูงขึนอีก ๑ วิธี รวมไว้ในต้าราฝนหลวงนี
ซึ่งได้พระราชทานแก่คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๔๒

๓๐

คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษประสบความส้าเร็จในการกู้ภัยแล้งเมื่อปี ๒๕๔๒
ด้ว ยต้าราในการด้าเนิ นการที่พระราชทาน ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับแผนโครงการและการปฏิบัติการเชิงรุก
เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้า น้าที่มีอยู่เป็นต้นทุน สภาวะแห้งแล้งตังแต่ระยะ
เริ่มก่อตัว และการเตรียมพร้อมปฏิบัติการทังในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างความชุ่มชืน
แก่พืนที่เกษตรกรรมและพืนที่ป่าไม้ ปฏิบัติการเพื่อให้มีฝนตกกระจายโดยสม่้าเสมอ ไม่ทิงช่วงนานในฤดูฝน และ
เพื่อให้มีฝนตกเติมน้ากักเก็บไว้ในอ่างน้าหรือเขื่อนไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ ก่อนฤดูฝนจะสินสุดลง ด้วยพระปรีชาชาญ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีปฏิบัติการฝนหลวงจึงประสบความส้าเร็จอย่างดียิ่งตลอดมาตราบจนปัจจุบัน
หลังจากที่ทรงประสบผลส้าเร็จและมีการยอมรับจากทังภายในและต่างประเทศ
แล้ว ปริมาณความต้องการฝนหลวงเพื่อช่วยพืนที่เกษตรกรรมและการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
ได้เพิ่มขึนเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี ประโยชน์ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ ช่วยเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้แก่อ่างเก็บน้า
แหล่งน้าตามธรรมชาติ และเขื่อนกักเก็บน้าเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการช่วย
ทานุบารุงป่าไม้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ความชุ่มชืนที่ได้รับ เพิ่มขึนจากฝนหลวงช่วยลดการเกิดไฟป่าได้มาก
รวมทังช่วยแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึน จึงนับว่าฝนหลวงเป็นความสาเร็จ
ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพ และความสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
โดยแท้ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์
 เครื่องดักหมอก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหมอกที่ล่องลอยในอากาศว่าหมอกสามารถกลายเป็นหยดน้าหล่อเลียงต้นไม้ได้
เช่น ในกรณีหมอกปลิวมากระทบก้อนหินแล้วจั บตัวเป็นหยดน้าไหลลงสู่พืนดิน ช่วยให้ต้นไม้สามารถเจริญ
งอกงามได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ในบางประเทศใช้ได้ผล โดยในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและสูงจากระดับน้าทะเล
ตังแต่ ๕๐๐ เมตรขึนไปมักจะมีหมอกหนาแน่น ถ้าหากสามารถน้าไอน้าที่มีอยู่ในหมอกมาใช้ได้ ก็จะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมหาศาลทางด้านการเกษตร เช่น การปลูกป่า เป็นต้น
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๖ พระองค์จึงมีพระราชด้าริให้จัดท้าแผงดักหมอก
และทดลองใช้ที่พระต้าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยได้มีพระราชด้ารัสความตอนหนึ่งว่า
“…แผงดักหมอกนี้สามารถช่วยบังแดดบังลมกับต้นไม้ในระยะเวลาที่เริ่มทาการปลูกต้นไม้ หรือ
ในระยะแรกที่ต้นไม้ หรือในระยะแรกที่เริ่มทาการปลูกต้นไม้ หรือในระยะแรกที่ต้นไม้เริ่มเติบโตขึ้นได้ด้วย
ส่วนวัสดุที่จะนามาใช้ในการดักหมอกนี้ ควรจะเป็นวัสดุประเภทที่รูพรุนมากๆ เช่น ตาข่ายไนล่อน
ซึ่งจะทาให้เกิดการจับตัวของหยดน้าได้ดี อีกทั้งการใช้วัสดุที่เป็นเสื่อลาแพน การสานอย่าให้ทึบ
ควรสานให้โปร่ง เนื่องจากในอากาศนั้นมีความชื้นอยู่แล้ว จะทาให้เกิดการควบแน่ นและกลั่นตัว
เป็นหยดน้าได้…”
ส้าหรับวิธีการท้าเครื่องดักหมอกอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ประกอบด้วย
(๑) ใช้วัส ดุท้องถิ่นที่ห าได้ง่ายและราคาถูก เช่น ตาข่ายไนล่ อน เสื่อล้ าแพน ถุงปุ๋ยไนล่ อน มาเป็นอุปกรณ์
ท้าเครื่องดักหมอก (๒) สร้างแผงขึงด้วยวัสดุดังกล่าวดักไอน้าจากหมอก โดยวางให้ตังฉากกับทิศทางลมพัดซึ่งจะ
ท้าให้ดักหมอกได้ในอัตราสูง (๓) ในบางกรณีอาจสร้างขึนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
บางแบบอาจติดตังบนกังหันลม เพื่อให้แผงดักหมอกหันสู้ลมอยู่ตลอดเวลา หรือบางครังแผงดักหมอกอาจท้า
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ลักษณะอ่อนตัว เพื่อมิให้แผงโค่นล้ มยามลมพัดแรง และ (๔) ไอน้าจากหมอกจะกระทบกับแผงดักหมอก
ท้าให้เกิดลักษณะคล้ายหยดน้า
ทังนี น้า ที่เกิดขึนสามารถใช้ประโยชน์ในการปลู กป่า โดยอาจจะไม่ต้อง
เอาใจใส่ดูแลรดน้ามากนัก เพราะได้หยดน้าธรรมชาตินีช่วยเหลืออยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้
แม้ในพืนที่แห้งแล้ง
เครื่องดักหมอกจึงเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่พสกนิกร เป็นแนวคิดที่แสนง่ายแต่ไม่มีผู้ใดคิดถึงเรื่องใกล้ตัวเช่นนี
ทัดเทียมพระองค์ จึงนับเป็นพระปรีชาสามารถที่กอปรด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งยิ่ง
๒.๑.๒ การบริหารจัดการน้าท่วม
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงห่ ว งใยในปั ญ หาภั ย ธรรมชาติ
ทังอุทกภัย และดินถล่มในพืนที่ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วม ท้าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลาย
จังหวัด พระองค์จึงทรงวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้าท่วม โดยทรงศึกษาทั้งจาก
เอกสาร แผนที่ และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสด็จพระราชด้าเนินโดยทรงพระดาเนินลุยน้า
เพื่อตรวจสภาพพื้นที่จริง รวมถึงทรงวางแนวทางการแก้ไขด้วยพระองค์เอง และพระราชทานวิธีแก้ไขและ
ป้องกันอันหลากหลายตามสภาพพื้นที่และสถานการณ์ ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปพิจารณาด้าเนินการ
ตามความเหมาะสม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชด้าริและแนวทางบริ หารจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมอันหลากหลาย อาทิ
(๑) การสร้างเขื่อนเก็บกักน้า
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได้ พ ระราชทานพระราชด้ า ริ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้าท่วมด้วยการสร้างเขื่อนเก็บกักน้าในหลายพืนที่ อาทิ เขื่อนขุนด่านปราการชล
จังหวัดนครนายก เพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤต ๓ ประการคือ น้าท่วม น้าแล้ง และปัญหาดินเปรียว และเขื่อน
ป่า สัก ชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้าหลากบริเวณลุ่มแม่น้าป่าสักตอนล่างและ
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ที่ส่งผลสืบเนื่องถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย
(๒) การก่อสร้างทางผันน้า
การก่อสร้างทางผันน้าหรือขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับแม่น้าที่มีปัญหาน้าท่วม
ทรงมีหลักการอยู่ว่า จะผันน้าในส่วนที่ไหลล้นตลิ่งออกไปจากลาน้าโดยตรง ปล่อยน้าส่วนใหญ่ที่มีระดับไม่ล้น
ตลิ่งให้ไหลอยู่ในลาน้ าเดิ มตามปกติ วิธีการนีจะต้องสร้างอาคารเพื่อควบคุมและบังคับน้า บริเวณปากทาง
ให้เชื่อมกับล้าน้าสายใหญ่ และกรณีต้องการผันน้าทังหมดให้ไหลไปตามทางน้าที่ขุดใหม่ ควรขุดล้าน้าสายใหม่
แยกออกจากล้าน้า สายเดิมตรงบริเวณที่ล้าน้าเป็นแนวโค้ง และระดับท้องน้าของคลองขุดใหม่จะต้องเสมอกับ
ท้ องล้ าน้ าเดิ มเป็ นอย่ างน้ อย หลั ง จากนั นก็ ปิ ด ล้ า น้ า สายเดิ ม เช่ น การผั น น้ าจากแม่ น้ าเจ้ า พระยาโดย
ทางตะวันตก ผันเข้าแม่น้าท่าจีน แล้วผันลงสู่ทุ่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกสู่ทะเล ส่วนด้าน
ตะวันออกผันน้าเข้าคลองระพีพัฒน์เข้าสู่คลอง ๑๓ จากนั้นระบายออกคลอง ๑๔ โดยน้าส่วนหนึ่งผันไปลง
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แม่น้าบางปะกง อีกส่วนหนึ่งลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตผ่านสู่คลองชายทะเล หรือการผันน้าออกสู่ทะเล
โดยคลองสนามบิน คลองโคกเกลือ คลองบางเกวียนหัก คลองนิน และคลองทะเลน้อย
(๓) การสร้างคันกั้นน้า
เป็ น วิ ธี ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ น้ า ไหลล้ น ตลิ่ ง เข้ า ไปท่ ว มพื นที่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หาย
ด้วยการเสริมขอบตลิ่งของล้าน้าให้มีระดับสูงมากขึนกว่าเดิม เช่น การท้าคันดินป้องกันน้าท่วมบริเวณต่าง ๆ
ในโครงการป้ องกั น น้ าท่ ว มกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล ซึ่ ง สามารถป้อ งกั น น้า จากแม่ น้ า เจ้า พระยาและน้ า
ตามคลองไม่ให้ไหลบ่าเข้ามาท่วมกรุงเทพฯ ชันใน และพืนที่เศรษฐกิจ
(๔) การปรับปรุงสภาพลาน้า
โดยการขุดลอกล้าน้าในบริเวณที่ตืนเขิน ตกแต่งดินตามลาดตลิ่ งที่ถูกกัดเซาะ
ก้าจั ดวัช พืช หรื อท้าลายสิ่ ง กีดขวางทางน้าไหล และกรณีล้ าน้ามีแ นวโค้งมากเป็นระยะไกล อาจพิจารณา
ขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณด้านเหนือโค้งกับด้านท้ายโค้ง ซึ่งจะท้าให้น้าไหลผ่านได้เร็วขึน เช่น โครงการปรับปรุง
คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ย วข้องร่ว มกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพธิ์ขึน เนื่องจากทรงเห็นว่า แม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่างในเขตจังหวั ดสมุทรปราการ มีลักษณะโค้งอ้อมคล้ายกระเพาะหมูเป็นระยะทางถึง ๑๘ กิโลเมตร
หากสามารถขยายและปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ ที่เชื่อมต่อด้านเหนือโค้งแม่น้าและปลายโค้งแม่น้า ที่มีความยาว
เพียง ๖๐๐ เมตร จะช่วยย่นระยะทางระบายน้าได้สันลงและเร็วขึนนัน จะสามารถบรรเทาปัญหาน้าท่วมได้
นอกจากนี พระองค์มีพระราชด้าริสร้างประตูระบายน้าที่คลองลัดโพธิ์เพื่อปิด-เปิด
ในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ประตูระบายน้าจะปิดในช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันน้าทะเลไหลกลับเข้ามาในแม่น้า
เจ้าพระยา และจะเปิดประตูเพื่อระบายน้าในช่วงน้าหลากที่มีน้าไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือ เป็นต้น และ
มีพระราชด้าริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้าที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เกิดประโยชน์
(๕) การระบายน้าออกจากพื้นที่ลุ่มแก้มลิง
โดยการจัดหาพืนที่รองรับและกักเก็บน้าในช่วงฝนตก มีน้ามาก ด้วยการขุดลอก
คลองต่าง ๆ เพื่อให้น้าไหลมารวมกันแล้วน้ามาเก็บไว้ในบ่อพักน้าอันเปรียบเสมือนกับแก้มลิง แล้วจึงระบายน้า
ลงทะเลเมื่อปริมาณน้าทะเลลดลง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้สามารถเพาะปลูกได้ และก่อสร้างประตู
ระบายน้า ท้าหน้าที่ควบคุมการเก็บกักน้าในคลองและป้องกันน้าจากบริเวณด้านนอกไม่ให้ไหลย้อนเข้าไปในพืนที่
ดังพระราชด้ารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...เราจาได้เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิง เอากล้วยไปให้ มันก็เคี้ยว เคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ในแก้มลิง.
ตกลง “โครงการแก้มลิง” นี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ ๕ ขวบ. เมื่ออายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปีมาแล้ว.
ลิงสมัยโน้น ลิงโบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว. เขาเคี้ยวแล้ว เอาเข้าไปเก็บในแก้ม. น้าท่วมลงมา ถ้าไม่ทา
“โครงการแก้มลิง” น้าท่วมนี้จะเปรอะไปหมด อย่างที่เปรอะปีนี้ เปรอะไปทั่วภาคกลาง. จะต้องทา
“แก้มลิง” เพื่อที่จะเอาน้านี้ไปเก็บไว้ เวลาน้าทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก. เมื่อไม่สามารถ
ระบายออก น้ าทะเลก็ ขึ้น มา ดั น ขึ้ น ไปตามแม่ น้ าขึ้ น ไปเกือ บถึ งอยุธ ยา ท าให้น้ าลดลงไปไม่ไ ด้ .

๓๓

แล้วเวลาน้าทะเลลง น้าที่เอ่อขึ้นมานั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าในแม่น้าเจ้าพระยา ก็ท่วมต่อไป. จึงต้อง
มีแก้มลิง…”
พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริแก้ไขปัญหาน้าท่วมในหลายครัง อาทิ
 เหตุ การณ์ น้าท่วมกรุ งเทพฯ ในปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราชดาริแนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วม ๕ ประการ ได้แก่ (๑) เร่งระบายน้าออกสู่
ทะเล โดยผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ (๒) จัดให้มีพืนที่สีเขียว (Green Belt) เพื่อกัน
การขยายตัวของเมือง และเพื่อแปรสภาพให้เป็นทางระบายน้าเมื่อมีน้าหลาก (๓) สร้างระบบป้องกันน้าท่วม
ในเขตกรุงเทพฯ (๔) สร้างสถานที่เก็บกักน้าตามจุดต่าง ๆ ในพืนที่กรุงเทพฯ เพื่อช่วยในโครงการป้องกันน้าท่วม
และ (๕) ขยายทางน้าหรือเปิดทางน้าในจุดที่ผ่านทางหลวงหรือทางรถไฟ
โดยพระองค์ ได้ มี พระราชด้าริ ให้ ด้าเนิ นโครงการแก้มลิ งในเขตกรุ งเทพฯ
ได้แ ก่ โครงการแก้มลิ งฝั่ งตะวั น ออกและฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่น้ าเจ้ าพระยา และโครงการแก้ มลิ งนอกเขต
กรุงเทพฯ ที่เอือประโยชน์กับในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงแม่น้าท่าจีนตอนล่าง โครงการแก้มลิงคลอง
มหาชัย-สนามชัย และโครงการแก้มลิงคลองสุนัขหอน
 เหตุการณ์น้าท่วมอาเภอหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ได้พระราชทานแนวพระราชด้าริ โครงการบรรเทาอุ ทกภัย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทรงเห็นว่า
หากน้าท่วมอ้าเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจอยู่เนือง ๆ ย่อมส่งผลที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
จึงได้พระราชทานพระราชด้าริให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้าเนิน โครงการดังกล่าว
เมื่ อ วัน ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๓๑ ณ อาคารชัย พั ฒ นา สวนจิต รลดา ซึ่งคั ดมาจาก “วารสารอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ” ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนี
“... การเกิดน้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ในเขตธุรกิจ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา มีสาเหตุ
สาคัญต่อเนื่องมาจากน้าลาคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านเขตอาเภอ มีระดับสู่งล้นตลิ่งแล้วไหลบ่าเข้าไป
ท่วมบริเวณกลางเมืองหาดใหญ่และพื้นที่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งน้าที่ไหลบ่ามานั้นได้ท่วมพื้นที่
ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและน้าท่วมขังมีความลึกมาก ทาให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอาเภอหาดใหญ่
และทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายอย่างไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อน
การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยโดยมีก ารสร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ที่คลองอู่ตะเภาหรือตาม
ลาน้าสาขา เพื่อสกัดกั้นน้าจานวนมากไม่ให้ไหลลงมาอาเภอหาดใหญ่นั้น คงไม่สามารถดาเนินการ
ได้ เพราะไม่มที าเลทีเ่ หมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้าที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวได้เลย ดังนั้นการแก้ไข
และบรรเทาน้าท่วมที่ควรพิจารณาดาเนินการน่าจะได้แก่ การขุดคลองระบายน้าขนาดใหญ่ ให้ทา
หน้าที่แบ่งน้าจากคลองอู่ตะเภา หรือช่วยรับน้าที่ไหลลงมาท่วมตัวอาเภอหาดใหญ่ให้ระบายลงสู่
ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว นอกจากนั้นหากต้องการที่จะป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธุรกิจ
ให้ได้ ผลโดยสมบูร ณ์แ ล้ว หลังจากที่ก่อสร้า งคลองระบายน้าเสร็ จ ก็จะพิจารณาสร้ างคัน กั้น น้า
รอบบริเวณดังกล่าว พร้อมกับติดตั้งระบบสูบน้าออกจากพื้นที่ไม่ใ ห้ท่วมขังตามความจาเป็น ทั้งนี้
ให้พิจารณาร่วมกับระบบผังเมืองให้มีความสอดคล้องและได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย...”

๓๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานแนวทางและวิธีการ
แก้ไข เพื่อบรรเทาปัญหาน้าท่วมพืนที่ชุมชนและพืนที่ธุรกิจในเขตอ้าเภอหาดใหญ่ โดยกรมชลประทานได้น้อมรับมา
ด้าเนินการ แบ่งงานออกเป็น ๕ กิจกรรม คือ (๑) การขุดลอกคลองธรรมชาติเดิม (๒) การขุดลอกคลองระบายน้า
สายใหม่ จ้านวน ๕ สาย (๓) การก่อสร้างประตูระบายน้าในคลองระบายน้าต่าง ๆ (๔) การติดตังระบบเตือนภัย
(๕) ออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดต่าง ๆ และสระเก็บน้าขนาดใหญ่ในรูปแบบแก้มลิง
อย่างไรก็ตาม การด้าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงต้น เนื่องจาก
ติดปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินที่จะใช้ในการขยายคลองธรรมชาติเดิม และขุดคลองระบายน้าสายใหม่ทัง ๕ สาย
แต่หลังจากเกิดเหตุน้าท่วมครังใหญ่อีกครัง ในปี ๒๕๔๓ ท้าให้ประชาชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับทางราชการ
ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยอ้าเภอหาดใหญ่ ฯ ที่อยู่ในแผนระยะเร่งด่วนแล้ วเสร็จอย่างรวดเร็ว สามารถ
บรรเทาวิกฤตน้าท่วมในปี ๒๕๕๓ ที่มีปริมาณน้าถึง ๑,๖๒๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงมากกว่าปี ๒๕๓๑
ที่มีปริ มาณน้ า ๘๓๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสามารถแบ่งรับน้าและระบายน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึน กล่าวคือ น้าลดลงภายใน ๓ วัน ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เวลาถึง ๗ วัน
นอกจากนี แม้ในขณะประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังทรงห่วงใยและ
ทรงงานติดตามสถานการณ์น้าอยู่เสมอ โดยได้พระราชทานพระราชด้าริและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้าท่วมเป็นระยะ ซึ่งได้ช่วยให้การแก้ไขสถานการณ์น้าท่วมและน้าท่วมขังในหลายพืนที่ สามารถลดลงอย่าง
รวดเร็ว รวมทังลดระดับความเสียหายที่เกิดขึนทังทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นขวัญก้าลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
๒.๑.๓ การจัดการน้าเน่าเสีย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราชด้าริในการจัดการ
น้ า เสี ย แก่ห น่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อง โดยทรงให้ ศึ กษาทดลองและด้ าเนิน การแก้ไ ขอย่า งเป็น รูป ธรรม ทั งโดย
กระบวนการทางธรรมชาติ ฟิสิกส์ เคมี การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์คิดค้นขึน หรือผสมผสานวิธี
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยทรงเน้นการใช้วิธีการที่เป็นรูปแบบง่ายๆ ด้วยกรรมวิธีแบบธรรมชาติ เสียค่าใช้จ่าย
น้อย แต่มีประสิทธิภาพสูง และให้พิจารณาดาเนินการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละท้องที่ และเมื่อ
ผลการศึกษาทดลองได้ผลหรือประสบความสาเร็จแล้ว พระองค์จึงได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับนาไปใช้บาบัดน้าเสียในพื้นที่ต่อไป ซึ่งแต่ละโครงการได้ช่วยให้ได้น้า
คุณภาพดีกลับคืนมาอีกครัง และเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานต่าง ๆ น้อมน้าพระราชด้าริไปใช้ ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์
เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
หลั กการส้ าคัญของโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ ในการจั ดการน้ าเน่าเสี ย
ประกอบด้ ว ย วิ ธี ก ารโดยทางธรรมชาติ การใช้ เ ครื่ อ งกลเติ ม อากาศ และการผส มผสานทั ง ๒ อย่ า ง
ซึ่งสรุปได้ดังนี
(๑) การบาบัดน้าเสียโดยวิธีทางธรรมชาติ ทรงใช้กลไกทางธรรมชาติในระบบนิเวศ
ในการบ้าบัดน้าเสีย อาทิ
(๑.๑) น้าดีไล่น้าเสีย เป็นหลักการบ้าบัดน้าเสียโดยการท้าให้เจือจาง (Dilution)
ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ "น้าดีไล่น้าเสีย" พระองค์ทรงใช้ปรากฏการณ์น้าขึนน้าลง
ตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) โดยการใช้น้าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้าเน่าเสียออกไป และช่วยให้

๓๕

น้าเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง ทังนีโดยรับน้าจากแม่น้าเจ้าพระยา หรือจากแหล่งน้าภายนอก ส่งเข้าไปตามคลอง
ต่าง ๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรือคลองบางล้าพู เป็นต้น ซึ่งกระแสน้า
จะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้าเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง
ดังนัน เมื่อการก้าหนดวงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้าไปตามคลองต่าง ๆ
นับแต่ปากคลองที่น้าไหลเข้า จนถึงปลายคลองที่น้าไหลออกได้อย่างเหมาะสม โดยที่น้าสามารถไหลเวียนไป
ตามล้าคลองได้ตลอดแล้ว ย่อมสามารถเจือจางน้าเน่าเสียและชักพาสิ่งโสโครกไปได้มาก ซึ่งจะเป็นวิธีการช่วย
บรรเทาน้ าเน่ าเสี ย ในคลองต่าง ๆ ตอนช่ว งฤดูแล้ งได้อย่างดี ดังพระราชด้ารัส ในโอกาสที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการต่า งประเทศน้ า คณะเอกอัค รราชทูต และกงสุ ล ใหญ่ไ ทยประจ้ า ภู มิ ภาคยุ โรป แอฟริ กา และ
ตะวันออกกลาง พร้อมด้วยข้าราชการชันผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ณ พระต้าหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...จะนาน้าโสโครกจากที่นี่ไปที่โน้นต้องสูบไป ไม่ไหว แต่ว่าจะทาเป็นบึงใหญ่ที่จะเก็บน้าได้
สาหรับเวลาหน้าน้ามีน้าเก็บเอาไว้ หน้าแล้งก็ปล่อยลงมา ส่วนหนึ่งอาจปล่อยลงมาสาหรับล้างกรุงเทพฯ
ได้ เ จือจางน้าโสโครกในคลองต่ า ง ๆ เพราะว่า จะเป็นน้าสะอาดเอาลงมา ก็ขอโทษเป็นชักโครก
ชักโครกกรุงเทพฯ คือ หมายความว่าถังน้า ดึงปุ๊บมันก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลลงไป โดยที่ไม่ต้องทาอะไร
เลย... แล้ว ก็ต้ องทาการเรี ยกว่า การกรองน้า ให้ ทาน้านั้น ไม่โ สโครกแล้วก็ ปล่อยน้าลงมาที่เ ป็ น
ที่ทาการเพาะปลูกหรือทาทุ่งหญ้า หลังจากนั้นน้าที่เหลือก็ลงทะเล โดยที่ไม่ทาให้น้านั้นเสีย...”
เป็นวิธีการใช้น้าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้าเน่าเสียออกไป โดยอาศัย
ปรากฏการณ์น้าขึน-น้าลง ควบคุมระบบการถ่ายเทของน้า ซึ่งช่วยให้น้าเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง พระราชด้ารินี
ได้น้ามาแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียในคลองของกรุงเทพฯ โดยใช้น้าจากแม่น้าเจ้าพระยาเจือจางน้าเน่าเสีย และ
ชักพาสิ่งสกปรกจากคลองต่าง ๆ ช่วยให้คลองสะอาดขึน
(๑.๒) เครื่ องกรองน้าธรรมชาติ โดยการน้ า ผักตบชวามาท้าหน้าที่ดูดซั บ
ความสกปรกและโลหะหนั ก รวมทั งสารพิ ษ จากน้ า เน่ า เสี ย ซึ่ ง ทรงเรี ย กว่ า “ใช้ อ ธรรมปราบอธรรม”
ในโครงการปรั บ ปรุ ง บึ งมั กกะสั น ที่ ทรงวางแผนศึ กษาด้ ว ยพระองค์ เอง และจากการทดสอบคุ ณภาพน้ า
ในบึ งพบว่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าตามจุด ต่าง ๆ มีปริมาณเพิ่มขึน ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่า น้าในบึงหลั งปรับปรุ ง
โดยทั่วไปมีคุณภาพดีขึน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง
ทังนี พระองค์ได้ทรงวางแนวพระราชด้าริพระราชทานไว้ว่า เมืองใหญ่ทุกแห่ง
ต้องมี “ปอด” คือสวนสาธารณะไว้หายใจหรือฟอกอากาศ ในขณะเดียวกันควรมีแหล่งน้าไว้ส้าหรับกลั่นกรอง
สิ่งโสโครกเน่าเสีย ท้าหน้าที่เสมือนเป็น “ไตธรรมชาติ” จึงได้ทรงใช้ “บึงมักกะสัน” เป็นแหล่งน้าที่รองรับน้าเสีย
จากชุ ม ชนในเขตปริ ม ณฑลและในกรุ ง เทพฯ โดยทรงเปรี ย บเที ย บว่ า “บึ ง มั ก กะสั น ” เป็ น เสมื อ นดั ง
“ไตธรรมชาติ” ของกรุงเทพฯ ที่เก็บกักและฟอกน้าเสีย ด้วยวิธี “น้าดีไล่น้าเสีย ” และ “เครื่องกรองน้า
ธรรมชาติ ” ดั งกล่ าวข้ างต้ น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีการทดลองใช้ผั กตบชวา ซึ่ง เป็น วัช พื ช
ที่ต้องการก้าจัดอยู่แล้วมาช่วยดูดซับความสกปรกปนเปื้อน รวมตลอดทังสารพิษต่าง ๆ จากน้าเน่าเสีย ประกอบ
เข้ากับเครื่องกลบ้าบัดน้าเสียแบบต่าง ๆ ที่ได้ทรงคิดค้นประดิษฐ์ขึนเอง โดยเน้นวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด และ
ไม่สร้างความเดือดร้อนร้าคาญแก่ประชาชนในพืนที่นัน ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบายน้าในฤดูฝน
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บึงมักกะสันในปัจจุบันได้ท้าหน้าที่ “ไตธรรมชาติ” ของกรุงเทพฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้มีส่วนช่วยบรรเทามลพิษทางน้า และเป็นแหล่งศึกษาทดลองด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมอาชีพ และการน้าของเสียมาใช้ให้ก่อประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง
(๑.๓) การบาบัดน้าเสียด้วยระบบบ่อบาบัดและพืชน้า เป็นการบ้ าบัดน้าเสี ย
ชุมชนด้วยวิธีการธรรมชาติ ประกอบด้วย ๔ ระบบ คือ ระบบบ่อบ้าบัดน้าเสีย ระบบบ่อชีวภาพ ระบบหญ้ากรอง
และระบบบ้ า บั ด น้ า เสี ย โดยใช้ ป่ า ชายเลน เช่ น โครงการศึ ก ษาวิ จั ย พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มแหลมผั ก เบี ย
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพืนที่ศึกษาทดลองการบ้าบัดน้าเสีย
ด้วยระบบบ่อและวัชพืชตามแนวพระราชด้าริ โดยน้าน้าเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี แล้วส่งต่อด้วยระบบท่อ
มายังพืนที่โครงการฯ
การบ้าบัดดังกล่าวประกอบด้วย ระบบบ่อบาบัดน้าเสีย (Lagoon Treatment)
กักพักน้าเสียไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เติมออกซิเจนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงของแพลงค์ตอนและ
สาหร่าย อาศัยแรงลมช่วยเติมอากาศ การย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นต้น ระบบพืชและหญ้ากรองน้าเสีย (Plant
and Grass Filtration) ใช้พืชช่วยบ้าบัด ระบบพืนที่ชุ่มน้าเทียม (Constructed Wetland) ท้าแปลงหรือบ่อน้า
เพื่อบ้าบัดน้าเสียโดยปลูกพืชน้า ๒ ชนิด คือกกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤาษี ช่วยในการบ้าบัดน้าเสีย ระบบ
แปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove Forest Filtration) ใช้หลักการเจือจางระหว่างน้าเสียกับน้าทะเล ซึ่งสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าระบบบ้าบัดน้าเสียด้วยบ่อบ้าบัดและพืชนีสามารถบ้าบัดน้าเสียได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี ยังมีโครงการตามพระราชด้าริเพื่อบ้าบัดน้าเสียบริเวณหนองหาร
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยน้าเสียจากตัวเมืองสกลนครจะถูกรวบรวมโดยระบบท่อ ส่งผ่านการบ้าบัดให้ดี
ในระดับหนึ่งก่อนส่งต่อไปยังแปลงพืชน้าบ้าบัด แล้วระบายลงสู่หนองหารต่อไป
(๒) การบาบัดน้าเสียโดยใช้เครื่องกลเติมอากาศ
เนื่องจาก สภาพความเน่าเสียของน้าบริเวณต่าง ๆ ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงมาก
ยิ่งขึน การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้าอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงได้พระราชทานพระราชดาริการแก้ไขปัญหาน้าเสีย โดยการเติมออกซิเจนในน้าเสีย
ซึง่ มี ๒ วิธี คือ วิธีทหี่ นึ่ง ใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อเป่าลงไปใต้ผิวน้าแบบกระจายฟอง และวิธีที่สอง ใช้กังหันวิดน้า
ตักขึนไปบนผิวน้า แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน้าตามเดิม โดยทรงได้แนวทางจาก "หลุก" ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้า
เข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
พระองค์ทรงมุ่งช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้าเน่าเสียอีกทางหนึ่ง
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์
ใหม่นี้ และให้ดาเนินการจัดสร้างเครื่องมือบาบัดน้าเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกล
เติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมา และรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศว่า “กังหันน้าชัยพัฒนา”
ต่อมา พระองค์ ไ ด้ พระราชทานรู ปแบบและพระราชดาริ ใ นการสร้ า งและ
พั ฒ นาเครื่ อ งต้ น แบบกั ง หั น น้ าชั ย พั ฒ นา หรื อ “เครื่ อ งกลเติ ม อากาศที่ ผิ ว น้ าหมุ น ช้ า แบบทุ่ น ลอย”
(Chaipattana Low Speed Surface Aerator) ซึ่งมีใบพัดขับเคลื่อนน้าและซองวิดน้าให้สาดกระจายเป็นฝอย
เพื่อให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน้าได้อย่างรวดเร็ว
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ซึ่งในช่วงที่น้าเสียถูกยกขึนมาและกระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน้า จะท้าให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผสมผสานและการไหลตามทิศทางที่ก้าหนด โดยได้น้าไปทดลองติดตังใช้ในกิจกรรมบ้าบัด
น้าเสียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และที่วัดบวรนิเวศวิหาร
“กังหันน้าชัยพัฒนา” เป็น Model RX-2 หมายถึง Royal Experiment แบบที่ ๒
ซึ่งสามารถบ้าบัดน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่ายและบ้ารุงรักษาได้ง่าย
ตลอดจนมี อายุ การใช้ง านที่ย าวนาน จึ งเป็ นที่ ยอมรั บ ของประชาชนทั งในประเทศและต่ างประเทศ โดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ นับเป็น
สิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ไ ด้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้ งแรกที่ได้มีการรั บจด
ทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์
ต่อมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชดาริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษา
และสร้างต้นแบบเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5C ตามภาพฝีพระหัตถ์ และได้นาไปพัฒนาปรับปรุงให้เครื่อง
มีขนาดเล็ก จนในที่สุดพัฒนาเป็น “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า RX-5C” มีขนาดเพียง ๖๐
เซนติเมตร และมีป ระสิ ทธิภ าพการใช้งานสู งสุ ด โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างน้อย ขนย้ายและติดตังง่าย
สามารถน้าไปใช้ปรับปรุงคุณภาพน้าในแหล่งชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถติดตังกังหันน้าชัยพัฒนาได้
หรือน้าไปใช้งานร่วมกับกังหันน้าชัยพัฒนา ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับพระบรมราชานุญาตให้จดสิทธิบัตรเครื่องกล
เติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า RX-5C ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ ในชื่อ “เครื่องกล
เติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า”
“กังหันน้าชัยพัฒนา” และ “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า RX-5C”
ดังกล่าวสามารถบ้าบัดน้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่หน่วยงานและชุมชน
ใกล้เคียง ด้วยค่าใช้จ่ายและภาระในการดูแลและบ้ารุงรักษาเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการกลับคืนมาของ
คุ ณ ภาพน้ า สิ่ ง แวดล้ อ ม และชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ นอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย แต่สามารถแก้ไขและปรับปรุง
คุณภาพน้าให้ดีขึ้นได้ และผลที่ได้รับนั้นมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริง
(๓) การบาบัดน้าเสียด้วยวิธีผสมผสาน
(๓.๑) การผสมผสานระหว่างพืชน้ากับระบบเติมอากาศ เป็นระบบบ้าบัดน้าเสีย
อี ก ระบบหนึ่ ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได้ พ ระราชทานพระราชด้ า ริ โดยมี แ นวทาง
การด้าเนินงานประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
๑) การบาบัดน้าเสียด้วยกกอียิปต์ โดยการปล่อยน้าเสียเข้าไปบนลาน
ก้อนกรวดก่อน เพื่อให้ก้อนกรวดท้าหน้าที่กรองสารแขวนลอยออกจากน้าเสีย พร้อมกับช่วยเติมก๊าซออกซิเจน
ซึ่งจะช่วยให้เกิดจุลินทรีย์เกาะตามก้อนกรวดมากขึน อันจะน้าไปสู่การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้าเสียได้
มากขึน แล้วจึงปล่อยน้าเสียผ่านตะแกรงดักเศษขยะที่ติดตังไว้ทางด้านท้ายของลานนันออกไปยังบ่อที่ปลูก
กกอียิปต์ไว้ เพื่อก้าจัดสารอินทรีย์ในน้าเสียอีกต่อหนึ่ง จากนันจึงปล่อยให้ไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอนตามธรรมชาติ
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๒) การเร่ ง การตกตะกอนและการลดสารพิ ษ โดยใช้ กั ง หั น น้ า
ชัย พัฒ นาเติ มก๊าซออกซิ เจนเข้าไปในน้ าเสี ยในขันตอนสุ ด ท้ายของการบ้าบัดน้าเสี ยด้ว ยกกอี ยิปต์ เพื่อเร่ ง
การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้านันให้กลายเป็นตะกอนจุลินทรีย์ (sludge) ที่ตกตะกอนได้รวดเร็ว
แล้ ว ปล่ อ ยน้ า เสี ย ที่ต กตะกอนดัง กล่ าวแล้ ว นั นเข้า สู่ บ่ อ ผั ก ตบชวา เพื่ อ ให้ ผั ก ตบชวาดูด ซั บ สารพิ ษ ต่ า ง ๆ
ที่เหลืออยู่ไว้ ต่อจากนัน จึงส่งน้าเสียนันกลับเข้าสู่บ่อตกตะกอนอีกครังหนึ่ง เพื่อให้ได้น้าที่ใสสะอาดยิ่งขึน
๓) การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ าให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ กั ง หั น น้ า ชั ย พั ฒ นา
เติมอากาศเข้าไปเป็นขันสุดท้าย พร้อมกับปลูกผักตบชวากันเป็นคอกเรียงสลับกันเป็นแถว ๆ ไว้ เพื่อดูดซับสารพิษ
อีกครังหนึ่ง และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าด้วย การทดลองที่หนองสนม จังหวัดสกลนคร พิสูจน์ได้ว่าคุณภาพ
น้าในหนองสนมใสสะอาดยิ่งขึน
(๓.๒) ระบบปรั บปรุ งคุณ ภาพน้าด้วยรางพืชร่ วมกับเครื่ องกลเติมอากาศ
ในการบ้าบัดน้าเสีย จากเดิมที่ใช้การเติมอากาศลงไปในน้าเพียงอย่างเดียว แม้จะท้าให้น้ามีออกซิเจนและ
คุณภาพดีขึน แต่มีแหล่งน้าบางแห่งที่มีสาหร่ายเซลเดียวสีเขียวและสารปนเปื้อนที่เป็นอาหารของสาหร่ายปะปน
อยู่ในน้าด้วย ท้าให้น้ายังคงมีสีเขียวคล้าและดูเหมือนว่าน้ายังเสียเหมือนเดิม พระองค์จึงมีพระราชด้าริให้พัฒนา
ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้า ด้วยการใช้ระบบรางพืชร่วมกับเครื่องกังหันน้าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศ
แบบอัดอากาศและดูดน้า โดยน้าต้นพืชบางชนิดที่สามารถดูดซึมสารปนเปื้อนมาเป็นอาหารในการเจริญเติบโต
ได้ เช่น ต้นกก ต้นเตย ต้นพุทธรักษา บัว เป็นต้น ท้าให้สาหร่ายไม่มีอาหารในการเจริญเติบโต น้าจึงใสขึน
ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า ด้ ว ยรางพื ช ร่ ว มกั บ เครื่ อ งกลเติ ม อากาศ
ตามแนวพระราชด้าริ ประกอบด้วยอุปกรณ์ส้าคัญ ๆ ดังนี
๑) กังหันน้าชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า
จะเลือกใช้แบบไหนนันขึนอยู่กับสภาพของแหล่งน้า หากแหล่งน้ามีขนาดใหญ่และลึกควรใช้เครื่องกังหันน้าชัยพัฒนา
แต่ถ้าแหล่งน้าไม่ลึกมากควรใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า
๒) รางพืช จะสร้างไว้บริเวณขอบสระน้า ที่ใกล้กับจุดที่น้าเสี ยมากที่สุ ด
เป็ น รางที่ ท้ าด้ ว ยคอนกรี ต หรื อไม้ ก็ ได้ ซึ่ งมี อยู่ ๒ ขนาด คื อ ขนาดเล็ ก ๐.๕ x
๑๐ x๐.๕ เมตร และ
ขนาดใหญ่ ๑.๐ x ๒๐ x ๐.๕ เมตร จะวางในแนวเส้นตรง หรือโค้ง หรือแบ่งเป็นช่วง ๆ ก็ได้เช่นกัน ขึนอยู่กับ
ลักษณะและความเหมาะสมของพืนที่
๓) พืชแช่น้า เช่น พุทธรักษา ปักษาสวรรค์ ต้นเตย เป็นต้น ปลูกไว้ใน
รางพืชโดยใช้ทรายหยาบเป็นวัสดุส้าหรับปลูกพืช ส่วนจะเลือกพืชแช่น้าชนิดไหนนันขึนอยู่กับพืนที่ ความเหมาะสม
และภูมิทัศน์ ซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะต้องดูสวยงามกลมกลืนกับสถานที่
๔) เครื่ องสูบน้า ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลางไม่เกิน ๒ นิว เพื่อสู บน้าจาก
แหล่งน้าให้ไหลผ่านรางพืชอย่างช้า ๆ แล้วไหลกลับลงสู่แหล่งน้าอีกครัง วนเป็นวัฏจักรอย่างนีประมาณวันละ
๖-๑๒ ชั่วโมง ขึนอยู่กับสภาพแหล่งน้านันว่ามีน้าเสียมากน้อยแค่ไหน
๕) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและสายไฟใต้น้า เนื่องจากกังหันน้าชัยพัฒนา หรือ
เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า ตลอดจนเครื่องสูบน้าจะต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนระบบ
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ดังกล่าว ผลจากการทดลองใช้พบว่าสามารถลดปริมาณสาหร่ายชันต่้า ซึ่งเป็นสาเหตุของน้าที่มีสีเขียว ลดจ้านวน
การใช้เครื่องกลเติมอากาศ ลดพืนที่ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้า ท้าให้น้าใสขึน น้าสีเขียวลดลง กลิ่นเหม็น
หายไป สามารถวัดสภาพน้ าได้ง่าย และดูการเจริญเติบโตของพืชโดยไม่ต้ องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งหากสาหร่ายหยุดเจริญเติบโตแสดงว่าแหล่งน้านัน ๆ มีคุณภาพน้าดีขึน นอกจากนีราคายังถูก ดูแลรักษาง่าย
และช่วยท้าให้ภูมิทัศน์ของพืนที่สวยขึนอีกด้วย เป็นไปตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙
ปั จ จุ บั น ได้ ติ ด ตั งในแหล่ ง น้ า ต่ า ง ๆ ไปแล้ วกว่ า ๑๗๑ แห่ ง อาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมวกเหล็ก เทศบาลต้าบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หนองโสน จังหวัด
นครราชสีมา สระมุจลินท์ ในวัดมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทูลเกล้าฯ ถวายการจดทะเบียน
และออกสิทธิบัตรเลขที่ ๒๙๐๙๑ ให้กับระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๒.๑.๔ การจัดการน้าเค็มและน้ากร่อย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราชด้าริให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาน้าเค็ม รุกล้าเข้าไปตามแม่น้าหลายสายในภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือราษฎรและ
พืนที่เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งแม่น้าและล้าน้าสาขาต่าง ๆ ให้มีน้าจืดใช้ท้าการเกษตรและใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี
โดยพระองค์พระราชทานพระราชดาริให้พิจารณาสร้างประตูบังคับน้าปิดกั้นปากแม่น้า เพื่อกันน้าเค็มไม่ให้
ไหลเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก และเก็บกักน้าจืดไว้ ในแม่น้าหรือลาธาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและ
การอุ ปโภคบริ โภค มี โครงการที่ ด้ าเนิ นการแล้ วเสร็ จ ได้แก่ โครงการพั ฒนาลุ่ มน้ าบางนราอันเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่ วนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งผู้ ประกอบการท้านาเกลื อมักปล่ อยน้าเค็มจาก
ลานตากเกลือ หรือน้าฝนที่ตกชะลานตากเกลือลงไปตามร่องน้าและล้าห้วยบริเวณข้างเคียง โดยไม่มีการควบคุม
น้าเค็มจึงไหลตามร่องน้าและล้าห้วยต่าง ๆ แพร่กระจายเข้าไปในตามพืนที่ต่าง ๆ เป็นบริเวณกว้าง จนเกษตรกร
ไม่ ส ามารถใช้ พื นที่ เ หล่ า นั นปลู ก ข้ า วได้ หรื อ ได้ รั บ ผลผลิ ต ข้ า วน้ อ ยลง ท้ า ความเสี ย หายให้ แ ก่ ช าวนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงได้พระราชทานพระราชดาริแนวทางแก้ไขที่ผู้ประกอบการทา
นาเกลือสามารถดาเนินการได้โดยไม่ทาความเสียหายแก่พื้นที่ปลูกข้าวใกล้เคียง ซึ่งผู้ประกอบการท้านาเกลือ
ทังหลายจะต้องจัดพืนที่ส่วนหนึ่งที่บริเวณลานตากเกลือ ขุดเป็นสระเก็บน้า ขนาดใหญ่ส้าหรับรองรับน้าเค็ม
ที่ปล่อยทิงจากลานตากเกลือทังหมดเก็บไว้ในสระ เพื่อรอการระเหย หรือไหลลงในดิน โดยบ่อบาดาลเล็ก ๆ
ที่ขุดขึน เพื่อระบายน้าลงสู่ชันน้าเค็มใต้ดินที่สูบขึนมา
ทังนี สระน้าดังกล่าวจะมีขนาดและความลึกเท่าใด ต้องก้าหนดให้สัมพันธ์กับบริเวณ
น้าทิงจากลานตากเกลือและความสามารถของน้าในสระที่ไหลลงไปใต้ดิน ทังนี ให้มีความสมดุลพอดีกันโดย
ไม่ท้าให้น้าเค็มไหลล้นไปยังล้าห้วยข้างๆ อีกต่อไป พระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาน้าเค็มอันเนื่องจากการท้านา
เกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว ได้น้อมน้าไปปฏิบัติอย่างได้ผลในพืนที่ต่าง ๆ เช่น อ้าเภอวานรนิวาส
และอ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และอ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น

๔๐

นอกจากนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ยังได้ทรงแก้ไขปัญหาน้าเค็มรุกล้า
เข้าไปในแม่น้าในบริเวณลุ่มน้าบางนรา จังหวัดนราธิวาส กล่าวคือ เมื่อฝนตกหนักจะเกิดปัญหาน้าท่วมในพืนที่
เกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้าง ขณะเดียวกันไม่มีแหล่งน้าและระบบเก็บกักน้า จึงท้าให้ขาดแคลนน้าจืด อีกทัง
น้าป่าไหลผ่านพืนที่พรุกลายเป็นน้าเปรียวไม่สามารถน้ามาใช้อุปโภคบริโภคได้ พระองค์ทรงใช้หลักความเข้าใจ
ในวิถีธรรมชาติการขึ้นลงของน้าตามแรงโน้มถ่วงของโลก ความแปรเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม และการนา
ระบบชลประทานสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการน้าให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิต
ของราษฎร โดยพระราชทานพระราชด้าริให้กรมชลประทานก่อสร้างประตูระบายน้าที่ปากแม่น้าบางนรา
พร้ อมระบบชลประทานและระบบระบายน้าในพืนที่ ตามความเหมาะสม เพื่อ ท้าหน้ าที่ช่ว ยเหลื อ ราษฎร
ในการกักเก็บน้าจืด บรรเทาอุกทกภัย และป้องกันน้าเค็มด้วย

๒.๒ หลักการสร้างแหล่งเก็บน้าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พระองค์ได้พระราชทานพระราชด้าริในการสร้างแหล่งเก็บน้าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมว่า
ควรควบคุมปริมาณและคุณภาพน้าให้พอดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไป หากปริมาณน้ามากเกินไป ก็ต้อง
หาทางระบายออกให้ทันการณ์ และในขณะที่เกิดภาวะขาดแคลนก็จะต้องมีน้ากักเก็บไว้ใช้อย่างเพียงพอ โดยมี
คุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค การพัฒนาแหล่ งน้าอาจจะมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงมีหลักในการสร้างแหล่งเก็บน้าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี
๒.๒.๑ การกักเก็บน้าไว้บนที่สูงให้มากที่สุด แล้วจ่ายปันลดหลั่นลงมา ด้วยการควบคุมและ
จัดการสภาวะการไหลของน้าให้สม่้าเสมอ ด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชืน หรือ Check Dam ปิดกันร่อง
น้าในเขตต้นน้าล้าธารเพื่อแผ่กระจายความชุ่มชืนออกไปให้กว้างขวาง
๒.๒.๒ การจ่ายปันน้า เพื่อแผ่ขยายความชุ่มชืนแก่สิ่งแวดล้อมในพืนที่ การอุปโภค บริโภค
และการเพาะปลูก โดยการท้าท่อและล้าเหมืองส่งน้า ซึง่ พระองค์ทรงให้ความสาคัญกับการใช้วัสดุในพื้นที่ที่หาง่าย
และประหยัดเป็นหลัก ด้วยหลักง่ายๆ คือ “ธรรมชาติและธรรมดา”
๒.๒.๓ การสร้างฝายทดน้า ส้าหรับพืนที่ท้ากินที่อยู่สูงกว่าล้าห้วย ทรงเลือกใช้วิธีการก่อสร้าง
อาคารปิดขวางทางน้าไหลที่เรียกว่ า “ฝายทดน้า” เพื่อทดน้าที่ไหลมาให้มีระดับสูงขึน จนสามารถผันน้าเข้าไป
ตามคลองหรือคูส่งน้าให้แก่พืนที่เพาะปลูก ส่วนปริมาณน้าที่เหลือจะไหลข้ามสันฝายไปเอง การก่อสร้างฝาย
จะต้องก้าหนดให้ มีขนาดความสู งความยาวมากพอที่จะทดน้าให้ ไหลเข้าคลองส่ งน้ าและสามารถจะระบายน้ า
ในฤดูน้าหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้ทังหมด สามารถแก้ปัญหาน้าล้นตลิ่งและปัญหาขาดน้าในพืนที่เพาะปลูกได้
๒.๒.๔ การขุ ด ลอกดิ น เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ร องรั บ ปริ ม าณน้ าฝน ในท้ อ งที่ ซึ่ ง มี ห นองและ
บึงธรรมชาติที่ตืนเขินหรือถูกมนุษย์บุกรุกท้าลายนัน มีพระราชด้าริให้ขุดลอกดินเพื่อเพิ่มพืนที่รองรับปริมาณ
น้าฝนได้มากขึน เมื่อมีฝนตกมาก น้าจะไหลลงไปในหนองน้า บางส่วนก็จะไหลล้นไป และอีกส่วนหนึ่งเก็บกักไว้
ในหนองและบึง ซึ่งสามารถน้ามาใช้ในการท้าการเกษตรฤดูแล้ง
สิ่งเหล่านีล้วนก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวม อาทิ ช่วยให้พื้นที่
การเกษตรมีน้าอุดมสมบูรณ์ สามารถท้าการเพาะปลูกได้ตลอดทังปี โดยหลายพืนที่สามารถท้าการเพาะปลูก
ได้มากกว่า ๑ ครังต่อปี ช่วยให้ได้ผลผลิตมากขึนและราษฎรมีรายได้เพิ่มขึน ช่วยบรรเทาอุทกภัยและปัญหา
น้าท่วมขังในพืนที่เกษตรกรรมและในเขตชุมชนเมือง เช่น พืนที่ลุ่ มน้าเจ้าพระยาตอนล่าง กรุงเทพฯ และ

๔๑

ปริมณฑล อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ช่วยให้ราษฎรมีน้าเพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอตลอดปี ส่งผลให้ราษฎรมีสุขภาพพลานามัยดีขึน
และยังสามารถใช้เป็นแหล่งน้าส้าหรับการเลียงสัตว์ด้วย อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
การพั ฒนาและบริ หารจั ดการทรั พยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังกล่าว นับเป็นการจัดการน้าอย่างครบวงจร รวมทัง
ทรงคิดค้นนวัตกรรมที่หลากหลาย และโครงการต่าง ๆ ตามแนวพระราชด้าริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง การเกิดน้าท่วมในฤดูฝน และปัญหาน้าเน่าเสีย
แนวพระราชดาริเหล่านี้สะท้อนแนวคิดที่เป็นระบบอย่างครบถ้วน ทรงมองปัญหาในองค์รวม
หาวิธีการว่าท้าอย่างไรจึงจะสามารถน้าน้ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหา
สภาพความยากจนของประชาชนให้อยู่ในฐานะพอมีพอกิน หรือถึงขันมีกินมีใช้ ทังน้าจากบนฟ้า น้าจากใต้ดิน
น้ า ดี ที่ มี ม ากเกิ น ไป น้ า เสี ย ที่ ต้ อ งได้ รั บ การบ้ า บั ด ทรงเป็ น เสมื อ นจุ ด ศู น ย์ ร วมที่ เ ป็ น “แรงบั น ดาลใจ
อันยิ่งใหญ่” ให้ประชาชนได้น้อมนาแนวพระราชดาริไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงในการด้าเนินชีวิตให้แก่
พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

๓.

ทรัพยากรป่าไม้

ในช่ว งเริ่ มแรกของการเสด็จขึนครองราชย์ สถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทยมีปริมาณลดน้อยลง
ในขณะที่อัตราการปลูกป่าไม้ทดแทนมีจ้านวนน้อยกว่าปริมาณป่าไม้ที่ถูกท้าลาย เนื่องจากสาเหตุ ต่าง ๆ อาทิ
ประชากรเพิ่มขึนจึงต้องการพืนที่ท้ากินและอยู่อาศัยมากขึน นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อการส่งออก การท้าการเกษตรผิดวิธี และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของวงการอุตสาหกรรม
การที่ป่าไม้ถูกท้าลายลงอย่างมากได้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากต้นน้าล้าธารถูกท้าลาย ฝนไม่
ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้าหลากก็เกิดน้าท่วมฉับพลัน และมีการพังทลายของดินอย่างรุนแรง จนเป็น
ปัญหาต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
เพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักว่า “ป่า” เป็นแหล่งก้าเนิดของสิ่งมีชีวิต
อันได้แก่ คน สัตว์ และพืช โดยเป็นทังแหล่งให้อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค รวมทังเป็นที่
สะสมอินทรียวัตถุ และน้าที่จะหล่อเลียงการเกษตรอื่น ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งดูดซับป้องกันมลพิษ และป้องกันหรือ
ชะลอความรุนแรงจากภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ กระแสน้าหลาก ดินและหินพังทลาย พระองค์ทรงตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น รวมถึงทรงเล็งเห็นสภาวะภัยแล้งที่เกิดจากการตัดไม้ท้าลายป่าที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา
ด้านอื่น ๆ ไม่เฉพาะปัญหาเรื่องดิน น้า และระบบนิเวศเท่านัน แต่โยงใยถึงปัญหาทางสังคมในด้านต่าง ๆ ด้วย
พระองค์ จึ ง ทรงพยายามปกป้ อ งพื้ น ที่ ป่ า ส่ ว นที่ เ หลื อ และฟื้ น ฟู ป่ า ที่ เ สื่ อ มโทรม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวพระราชด้าริในการแก้ไขปัญหาป่าไม้ถูกท้าลาย และปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ที่มิได้ด้าเนินการในด้านใดด้านหนึ่งอย่างโดด ๆ หากแต่ทรงรวม

๔๒

งานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องทังหมดเข้าไปท้างานในพืนที่อย่างประสานสัมพันธ์ กัน โดยแนวพระราชด้าริด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ รวมถึงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้าแนกเป็นหมวดหมู่ สรุปได้ดังนี

๓.๑ ป่าไม้สาธิต
ในระยะต้ น รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได้ เ สด็ จ พระราชด้ า เนิ น
แปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจ้าแทบทุกปี
โดยในระยะแรกจะเสด็จฯ ด้วยรถไฟพระที่นั่ง ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมดีขึน จึงเสด็จฯ โดย
รถยนต์พระที่นั่ ง ประมาณปี ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ ขณะเสด็จพระราชด้าเนินผ่านจังหวัด นครปฐม ราชบุรี และ
เพชรบุรี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่านอ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีนัน มีต้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายทังสองข้างทาง
จึ ง มี พ ระราชด้า ริ ที่ จ ะสงวนบริ เ วณป่ า ยางนี ไว้ ใ ห้ เ ป็ น สวนสาธารณะ แต่ ใ นระยะนั นไม่ อ าจด้ า เนิ นการได้
เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทดแทนในอัตราที่สูง เพราะมีราษฎรมาท้าไร่ท้าสวนในบริเวณนันจ้านวนมาก
พระองค์จึงได้ทรงเริ่มทดลองปลูกต้นยางด้วยพระองค์เอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางในกระถาง
บนพระต้าหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล และทรงปลูกต้นยางนันในแปลงป่าไม้ทดลองในบริเวณแปลงทดลอง
ปลูกต้นยางนาพร้อมข้าราชบริพาร จ้านวน ๑,๒๕๐ ต้น ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น้าพันธุ์ไม้ ต่าง ๆ
ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับสวนจิตรลดาในลักษณะป่าไม้สาธิต นอกจากนียังได้ สร้างพระตาหนักเรือน
ต้นในบริเวณป่าไม้สาธิตนั้น เพื่อทรงศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง

๓.๒ การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า
พระองค์มีแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า ดังนี
๓.๒.๑ ปลูกป่าในใจคน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนนัน จะต้องปลูกจิตส้านึกการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน เพื่อให้พวกเขา
รักและดูแลผืนป่าของตนเองด้วยตนเอง ด้วยการท้าความเข้าใจกับราษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่าและการอยู่
ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า และช่วยกันดูแลรักษาป่าให้กลับมา
มีความอุดมสมบูรณ์ ดังพระราชด้ารัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้าทุ่งจ๊อ เมื่อปี ๒๕๑๙
ความตอนหนึ่งว่า
“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพร้อมกันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
พระองค์ทรงสร้างความเข้าใจกับราษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่า และการอยู่ร่วมกับป่า
อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ขยายความถึงแนวพระราชด้าริ
ปลู กป่ าในใจคนในบทความเรื่ อ งสวนพฤษศาสตร์ กับ บทบาทการอนุ รัก ษ์พ รรณไม้ หนังสื อพิ มพ์ แนวหน้ า
วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๓ ว่า “...คำว่ำปลูกต้นไม้ในใจคนหมำยถึง ประกำรที่ ๑ ต้องเข้ำใจว่ำเรำปลูกต้นไม้
ทำไม ไม่ใช่แค่เอำต้นไม้ลงหลุม ถ่ำยรูปกันเสร็จแล้วก็ทิ้งๆ ขว้ำงๆ จริงๆ คือต้องให้เห็นประโยชน์ ว่ำประโยชน์
คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่ำงไร ประกำรที่ ๒ ปลูกต้นไม้เป็นกำรปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่อยู่รอบตัวเรำ...”

๔๓

๓.๒.๒ การปลูกป่าทดแทน
ข้อมูลจากกรมป่าไม้ ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีพืนที่ป่าไม้เหลือเพียง ๑๐๒,๑๗๔,๘๐๕
ล้านไร่ของพืนที่ทังประเทศ ๓๒๓,๕๒๘,๗๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ หากจะเพิ่มเนือที่ป่าไม้ให้ได้ประมาณ
ร้อยละ ๔๐ ของพืนที่ประเทศแล้ว คนไทยจะต้องช่วยกันปลูกป่าถึง ๔๘ ล้านไร่ โดยใช้กล้าไม้ปลูกไม่ต่้ากว่า
ปีละ ๑๐๐ ล้านต้น ใช้เวลา ๑๐ ปีกว่า จึงจะเพิ่มป่าไม้ได้ครบเป้าหมายที่ก้าหนดไว้
การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ที่พระองค์ได้พระราชทาน เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินตามวิธีการแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ โดยต้องทา
อย่างมีแผน ดาเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตร
จะต้องร่วมมือกันสารวจต้นน้าในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้าและพัฒนาอาชีพได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานค้าแนะน้าให้ด้าเนินการโดยพิจารณาให้เหมาะสมแก่สภาพภูมิศาสตร์
และสภาวะแวดล้อม และจัดจ้าแนกการใช้ที่ดินตามลักษณะโครงสร้างของดิน ตลอดจนรู้จั กน้าพืชมาใช้สอย
อย่างถูกต้อง ดังนี
(๑) การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
การปลู กป่ าทดแทนในพืนที่เสื่ อ มโทรมหรื อพืนที่ต้นน้ าล้ าธารที่ ถูกบุกรุกแผ้ ว ถางจนเป็นภูเขาหั ว โล้ นแล้ ว
จ้า เป็ นต้องปลูกป่ าทดแทนอย่ างเร่ งด่ว นนัน ควรจะทดลองปลู กต้นไม้ช นิดโตเร็ว คลุ มแนวร่องน้าเสี ยก่อน
เพื่อท้าให้ความชุ่มชืนค่อยๆ ทวีขึน แผ่ขยายออกไปทังสองร่องน้า ซึ่งจะท้าให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วย
ป้องกันไฟป่า เพราะไฟจะเกิดง่ายหากป่าขาดความชุ่มชืน ในปีต่อไปก็ให้ปลูกต้นไม้ในพืนที่ถัดขึนไป ความชุ่มชืน
ก็จะแผ่ขยายกว้างต่อไปอีก ต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทังปี
(๒) การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา จะต้องปลูกต้นไม้หลายๆ ชนิด เพื่อให้ได้
ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทังไม้ผล ไม้ส้าหรับก่อสร้าง และไม้ส้าหรับท้าฟืน ซึ่งเกษตรกรจ้าเป็นต้องใช้
ประจ้า เมื่อตัดไปใช้แล้วก็ปลูกทดแทนเพื่อหมุนเวียนทันที
(๓) การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้าบนยอดเขาและเนินสูง ต้องมีการปลูกป่า
โดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนันราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ
ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชืน ซึ่งเป็นขันตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติ ทังยังช่วย
ยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย
(๔) การปลูกป่าบนยอดเขา ให้ปลูกป่าบนยอดเขาสูงที่ป่ามีสภาพทรุดโทรม ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อลุ่มน้าตอนล่าง โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝักไปปลูกบนยอดเขาสูง เมื่อโตแล้วออกฝักออกเมล็ด
ก็จะลอยตกลงมา แล้วงอกเองในที่ต่้าจนถึงตีนเขาต่อเนื่องกันตลอดไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ
ทังนี สามารถสรุปหลักและแนวทางการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด้าริ ได้ดังนี
 ปลูกป่าทดแทนพืนที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางและพืนที่ป่าเสื่อมโทรม
 ปลูกป่าตามบริเวณอ่างเก็บน้าหรือเหนืออ่างเก็บน้า เพื่อให้เกิดความชุ่มชืนยาวนาน
และยั่งยืน
 ปลูกป่าบนภูเขาสูง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน รวมทังเป็นแหล่งต้นน้าล้าธาร

๔๔

 จ้าแนกสมรรถนะของที่ดินให้เหมาะสม พืนที่ใดที่ไม่สามารถท้า การเกษตรกรรมได้
ให้มีการรักษาสภาพป่าไม้ และให้มีการปลูกป่าโดยใช้ไม้ ๓ ชนิด ได้แก่ ไม้ส้าหรับใช้สอย ไม้ผล และไม้ส้าหรับใช้
เป็นเชือเพลิง
 การปลูกป่า ควรศึกษาพืนที่พร้อมระบบเรื่องน้าด้วย ในพืนที่ภูเขาควรสร้างฝายแม้ว
หรือ Check Dam เพื่อกักน้าไว้สร้างความชุ่มชืนให้ยาวนาน และเป็นระบบกันไฟแบบเปียกด้วย
 การปลูกป่าธรรมชาติหรือปลูกป่าต้นน้าล้าธารควรศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดังเดิม
มีอะไรบ้าง แล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้ ไม่ควรน้าไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูก
 ควรปลูกแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายพร้อมทังรักษาหน้าดิน และสร้าง TOP-SOIL
เก็บความชุ่มชืนไว้พร้อม ๆ กับการปลูกป่า
 วัชพืชคลุมพืนที่อยู่ ไม่ควรถอนออกเพราะจะเป็นสิ่งป้องกันการเซาะพังทลายของ
หน้าดินเป็นอย่างดี และไม่ควรใช้ยาฆ่าวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้า เนื่องจากพิษของยาจะตกค้างอยู่ในพืนดินเป็นเวลานาน
 ปลูกป่าเสริมธรรมชาติเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 ปลูกป่าต้นน้าล้าธาร โดยไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้าไปตังหลักแหล่งใหม่ ป่าก็จะสามารถ
ฟื้นฟูและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ
 ปลู ก ป่ า เพื่ อ ให้ ร าษฎรมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ นโดยให้ ร าษฎรในท้ อ งที่ นั น ๆ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความส้าคัญของป่าและการปลูกป่า
 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมตังแต่ต้น และมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
การฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ นี ช่วยคืนผืนป่าและความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินเป็นอย่างดี เช่น โครงการปลูกป่าชัยพัฒนาแม่ฟ้าหลวง
ที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และที่หนองพลับ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการปลูกสร้างสวนป่า
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่าง ๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อั นเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
เชียงใหม่ และโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี โครงการปลู กป่าห้วยองคต
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โครงการปลู ก ป่ า เสริ ม ธรรมชาติ ใ นและนอกเขตภู พ านราชนิ เ วศน์ จั ง หวั ด สกลนคร
โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้รับสนองพระราชด้าริจัดโครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าหลายโครงการ เช่น โครงการป่ารักษ์น้า บ้านเล็กในป่าใหญ่ สวนป่าสิริกิติ์ เป็นต้น
๓.๒.๓ การสร้างและรักษา “ภูเขาป่า”
การสร้าง “ภูเขาป่า” เป็นการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ โดยใช้ความรู้เบืองต้นทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการด้าเนินงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙ พระราชทาน
แนวพระราชด้าริในการรักษาภูเขาป่า กล่าวคือ เมื่อฝนตกน้อย จ้าเป็นต้องสร้างระบบการส่งน้า โดยวิธีการสูบน้า
ไปพักไว้บนบ่อพักน้าบนภูเขา แล้วท้าระบบกระจายน้าด้วยระบบท่อส่งน้าและฝาย เพื่อช่วยกระจายน้าไปยัง
พืนที่ป่า ให้น้าสามารถซึมลงดิน รักษาความชุ่มชืนไว้ในดินตลอดเวลา ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงาม และเป็นการป้องกัน
ไฟป่าอีกทางหนึ่ง

๔๕

ส้าหรับวิธีการสร้างและรักษา “ภูเขาป่า” ดังกล่าว แบ่งเป็น ๒ กรณี คือหากมีน้า
ใกล้เคียงบริเวณนั้น ให้ส้ารวจแหล่งน้าเพื่อการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกันร่องน้าในเขตต้นน้าล้าธาร
ทังนีเพื่อแผ่กระจายความชุ่มชืนออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ขึน บริเวณ
ดังกล่าวจะได้กลายเป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า มีต้นไม้นานาชนิดซึ่งปกคลุมดินในอัตรา
หนาแน่น ที่เหมาะสมกับ ลักษณะภูมิป ระเทศแต่ล ะแห่ ง ต้นไม้เหล่านันจะมีผ ลช่วยรักษาระดับความชุ่มชืน
ในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดพืนผิวดินอันมีค่าไม่ให้ถูกน้าเซาะทลาย
ลงมายังพืนที่ราบอีกด้วย
หากไม่มีแหล่งน้าในพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูป่าไม้ในบริเวณเสื่อมโทรม ให้ส่งน้าขึนไปยัง
จุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะด้าเนินการได้ โดยพิจารณาใช้เครื่องสูบน้าพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์กับ
พลังลม ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว ทังนี เพื่อให้สามารถจ่ายน้าลงไปหล่อเลียงกล้าไม้อ่อนที่ปลูก ทดแทนไว้บนภูเขาได้
ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งกล้าไม้มักมีอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม้ เจริญเติบโตพอสมควร
จนสามารถทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้แล้ว ในอนาคตภูเขาป่าก็จะมีความชุ่มชืนพอสมควร ตลอดจนจะช่วย
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดนแห้งแล้งต่อไป
ภูเขาป่าที่เขียวขจีจากแนวพระราชด้ารินี สามารถพบเห็นและเข้าศึกษาวิธีการอนุรักษ์
และพัฒนาป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงชีแนะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ห ลายแห่ งด้ว ยกัน โดยเฉพาะที่เ ด่นชัด คือที่ ศูนย์ศึก ษาการพัฒ นาห้ ว ยทรายอัน เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี
๓.๒.๔ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
การปลู กป่ า โดยไม่ ต้อ งปลู ก เป็น แนวพระราชด้าริ เพื่ อฟื้น ฟู ส ภาพป่า เสื่ อ มโทรม
โดยใช้กฎธรรมชาติ อาศัยวงจรป่าไม้และการทดแทนตามธรรมชาติ ดัง พระราชด้ารัสพระราชทานแก่คณะ
บุ ค คลต่ า ง ๆ ที่ เ ข้ า เฝ้ า ฯ ถวายพระพรชั ย มงคลในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...เรื่องต้นไม้ขึ้นเอง มีอีกแห่งหนึ่งที่ท่านทั้งหลายก็ควรจะไปได้ เพราะไปง่าย คือ โครงการ
เขาชะงุ้มที่จังหวัดราชบุรี. ที่ตรงนั้นอยู่ใกล้ภูเขา เป็นที่ที่ป่าเสียไป เป็นป่าเสื่อมโทรม. ที่เรียกว่า
ป่าเสื่อมโทรมเพราะมันไม่มีต้นไม้ ไม่มีชิ้นดี. เริ่มทาโครงการนั้นมาประมาณ ๗ ปีเหมือนกัน. ไปดูเมื่อ
สัก ๒ ปี หลังจากทิ้งป่านั้นไว้ ๕ ปี. ตรงนั้นไม่ได้ทาอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าอุดม
สมบูรณ์. ไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว. คือว่าการปลูกป่านี้สาคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นได้. คืออย่าไปตอแย
ต้นไม้ อย่าไปรังแกต้นไม้ เพียงแต่ว่าคุ้มครองเขาหน่อย เขาขึ้นเอง. ...
ถ้าพูดเรื่องปลูกป่านี้จะยืดยาวมาก ไม่มีสิ้นสุด. แต่จะต้องอธิบายอย่างนี้ว่า ถ้าได้เลือกที่ที่
เหมาะสม แล้วก็ทิ้งให้อยู่อย่างนั้นโดยไม่ไปรังแกป่า ต้นไม้ก็จะขึ้นเอง. ...”
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนี คือ การสร้างสมดุลธรรมชาติด้วยวิธีปล่อยให้ต้นไม้
เติบโตอย่างอิสระ ไม่เข้าไปรบกวน ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ โดยในช่วงเวลา ๕ ปี ต้นไม้
จะงอกงามโดยอาศัยวงจรการเจริญเติบโต การทับถมทดแทนตามธรรมชาติ เกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เอือต่อ
การเติ บโตของกล้ าไม้ และให้ เวลาพัน ธุ์ไม้ ที่ถู กท้ าลายได้มี ช่ว งฟื้น ตัว พื ช และพรรณไม้ ต่ าง ๆ จะค่อ ย ๆ

๔๖

เจริญเติบโต แตกหน่อ แตกกอ ช่วยให้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึนและเกือกูลกัน ต้นไม้เล็ก ๆ สามารถ
ขึนคลุมดินไว้ให้เกิดความชุ่มชืน ไม้ยืนต้นก็สามารถเติบโตให้ร่มเงาช่วยปกป้องการระเหยของน้าในดินและ
หากปล่ อยป่ าทิงไว้ได้ถึง ๓๐-๕๐ ปี ป่ าเต็งรังซึ่งเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็ กและขนาดกลางขึนกระจัด
กระจาย จะกลายเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีไม้ขนาดกลางและเป็นแหล่งก้าเนิดของป่าไม้ที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น
การส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ด้วยวัฏจักรธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีการฟื้นฟูสภาพป่าด้วย
วิ ธี ก ารที่ เ รี ย บง่ า ยและประหยั ด ในการด้ า เนิ น งาน ด้ ว ยวิ ธี ก ารตามแนวพระราชด้ า ริ ดั ง นี หนึ่ ง เลื อ กที่
ที่เ หมาะสมแล้วทิ้งป่า นั้น ไว้ต รงนั้น ไม่ต้องไปท้าอะไรเลย สอง ไม่ไปรั งแกป่า หรือตอแยต้น ไม้ เพียงแต่
คุ้มครองให้ขึนเองได้เท่านัน และ สาม ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทาอะไร เพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่ง
ออกมาอีก ถึงแม้ต้นไม้ไม่สวย แต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ เจริญเติบโตขึนมาเป็นป่าสมบูรณ์ได้
พืนที่ตัวอย่างการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ซึ่งช่วยให้เขาชะงุ้มที่เดิมมีสภาพเป็นภูเขาดินลูกรัง ดินร่วนปนลูกรังและ
กรวดหิน ไม่มีแหล่งน้าธรรมชาติ สภาพอากาศแห้งแล้ง ป่าเดิมเป็นป่าเต็งรัง แต่ถูกบุกรุกท้าลายจนเป็นภูเขา
หัวโล้นแห้งแล้งมาก เมื่อด้าเนินการควบคุมมิให้มีการบุกรุกและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ส่งผลให้พืชพันธุ์ไม้ค่อยๆ
ฟื้นตัว งอกงามขึนทีละเล็กละน้อย จนกระทั่งมีไม้ใหญ่ปกคลุมป่าอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึน ช่ วยให้สัตว์ป่ากลับมา
อาศัยเพิ่มมากขึน

๓.๓ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
พืนที่ต้น น้าล้าธารเป็น แหล่งผลิตน้าให้แก่ล้ าธาร ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูง
ที่มีความลาดชันค่อนข้างมาก ส้าหรับพืนที่ต้นน้าล้าธารซึ่งปกคลุมด้วยสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์
ป่าไม้จะช่วยป้องกันน้าฝนขณะฝนตก มิให้กัดเซาะชะพาดินผิวหน้า และช่วยรักษาความสมบูรณ์ และความชุ่มชืน
มิให้เสื่อมสูญไป ส่วนเศษไม้ ใบไม้ ที่ทับถมผุพังอยู่บนผิวดินนัน จะช่วยดูดซับน้าฝน ท้าให้น้ามีโอกาสไหลซึมลงไป
เก็บสะสมอยู่ในดินได้มาก แล้วจึงค่อยไหลระบายออกจากดินลงสู่ล้าธารและล้าห้วยอย่างสม่้าเสมอตลอดเวลา
ดังนัน ป่าไม้จึงมีความส้าคัญ ช่วยให้ มีน้าในล้าธารมีน้าไหลตลอดทังปี มีดินอันอุดม มีความชุ่มชืนของอากาศ
และเกือกูลต่อการด้ารงชีวิตของคน สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
จากการเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพืนที่ต้นน้าล้าธาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ พระองค์
ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมดุล
ทางธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชด้าริในการจัดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
๓.๓.๑ การรักษาป่าต้นน้า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ ๙ ทรงสนพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์
ต้นน้าล้าธารอย่างยิ่ง ในระยะแรกที่เสด็จพระราชด้าเนิน ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณพืนที่ต้นน้าล้าธาร ซึ่งหลายแห่งเป็นที่อยู่อาศัย และพืนที่ท้ามาหากินของชาวไทย
ภูเขาเผ่าต่าง ๆ พระองค์ได้พระราชทานพระราชด้าริที่ส้าคัญ ได้แก่ การหาทางยับยังราษฎรชาวไทยภูเขาไม่ให้
บุกรุกท้าลายป่าบนภูเขา ซึ่งเป็นต้นน้าล้าธารเป็นอันดับแรกโดยเร่งด่วน ด้วยทรงตระหนักว่าปัญหาที่ราษฎร
ชาวไทยภูเขาจ้านวนมากบุกรุกท้าลายป่าตามยอดเขาต้นน้าล้าธาร เพื่อน้าพืนที่มาท้าไร่เลื่อนลอย หรือปลูกฝิ่นนัน
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นอกจากจะเป็นการผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นสาเหตุส้าคัญต่อการท้าลายป่าในบริเวณที่เป็นต้นก้าเนิดของล้าน้า
ล้าธารด้วย ถ้าหากไม่หาทางหยุดยังให้ได้แล้ว ผลเสียหายอาจเกิดขึนแก่ส่วนรวมในอนาคตอย่างประมาณมิได้
ด้วยเหตุนี ในปี ๒๕๑๒ จึงพระราชทานพระราชด้าริให้จัดตังโครงการหลวงพัฒนา
ชาวเขาขึน หรือเรียกว่า "โครงการหลวง" ในระยะต่อมา โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพื่อที่จะให้ชาวไทยภูเขา
ได้ตั้งถิ่นฐานทามาหากินอย่างถาวรเป็นหลักแหล่ง ส่งเสริมให้ปลูกผลไม้เมืองหนาว และพืชเมืองหนาวต่าง ๆ
เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการทาไร่เลื่อนลอย ซึ่งจะมีผลช่วยในการอนุรักษ์พืนที่ต้นน้าล้าธาร ให้พ้นจาก
ความเสื่อมโทรมได้ ดังพระราชด้ารัสพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในโอกาสเสด็จพระราชด้าเนินไปทรงเยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๑๗
"...เรื่องที่ช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะส่งเสริม
และสนับ สนุน ให้ช าวเขามี ค วามเป็ น อยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูก สิ่งที่จะเป็น ประโยชน์แ ละ
เป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการเช่นนี้จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม อยากที่จะให้ผู้ที่อยู่
ในที่ทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้
อีกอย่างหนึ่ง ก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือปัญหา
เรื่องยาเสพติด ถ้าเราสามารถที่จะช่วยชาวเขาให้ปลูกพืชผลที่เป็นประโยชน์มาก เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด
ปลูกฝิ่น ทาให้นโยบายการระงับ การปราบการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง
ผลอีกอย่างหนึ่งซึ่งสาคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู้ เป็นผู้ที่ทาการเพาะปลูกที่อาจทาให้บ้านเมืองเรา
ไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่า และปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วย
บ้านเมืองให้มีความดีความอยู่ดีกินดี และปลอดภั ยได้อีกทั้งประเทศ เพราะว่าถ้าเราสามารถทา
โครงการนี้ใ ห้สาเร็ จ ให้ชาวเขาอยู่เ ป็นหลักเป็น แหล่ง สามารถที่จะมีการอยู่ดีกินดีพอควร และ
สนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก..."
การจัดตังโครงการหลวงในภาคเหนือดังกล่าว จึงนับเป็นการเริ่มงานอนุรักษ์ต้นน้าล้าธาร
ตามพระราชด้าริขึนในภาคเหนืออย่างจริงจังเป็นครังแรก จนถึงปัจจุบันได้มีการด้าเนินงานกระจายไปทั่วภูมิภาคนี
และอีกหลายแห่งในภาคอื่นด้วย
๓.๓.๒ ทฤษฎีป่าเปียก
เป็นกลยุทธ์การพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรน้าเข้ามาช่วยในการสร้างแนวป้องกันไฟ
เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าในระยะยาว โดยการใช้ทรัพยากรน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟเปียก
(Wet Fire Break) ซึ่งเป็นวิธีที่ทรงคิดค้นขึ้นจากหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์มหาศาล โดยได้พระราชทาน
ค้าแนะน้าให้หาวิธีให้น้าจากป่าไหลผ่านลึกลงไปใต้ดินเพื่อรักษาหน้าดินให้มีความชืน รากของต้นไม้และพืช
จะได้รั บอาหารจากน้า ด้วยวิธีนีไม่เพียงป่าจะชุ่มชืนขึนในฤดูแล้ง แต่ความชุ่มชืนยังท้าหน้าที่เป็นเขตกันชน
คุ้มครองป่าอีกด้วย รวมทังทรงเน้นให้ท้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาน้าเหือดแห้งจากบริเวณต้นน้าล้าธารด้วย
พระราชด้าริ ป่ าเปียกจึงเป็นแนวพระราชด้ าริหนึ่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะน้ าให้ศูน ย์ศึกษาการพัฒ นาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริท้าการศึกษาทดลองจนได้รับ
ผลส้าเร็จเป็นที่น่าพอใจ
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ส้าหรับวิธีการสร้างป่าเปียกตามพระราชดาริ มีขันตอนดังนี ขั้นตอนแรก ท้าระบบ
ป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้คลองส่งน้าและแนวพืช ชนิด ต่าง ๆ ปลูกตามแนวคลอง ขั้นตอนที่ ๒ สร้างระบบ
การควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก โดยอาศัยน้าชลประทานและน้าฝน ขั้นตอนที่ ๓ ปลูกต้นไม้โตเร็ว
คลุมแนวร่องน้า เพื่อให้ความชุ่มชืนค่อยๆ ทวีขึน และแผ่ขยายออกทังสองร่องน้า ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้งอกงาม
และมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่า เพราะหากป่าขาดความชุ่มชืนจะเกิดไฟป่าได้ง่าย
ขั้นตอนที่ ๔ สร้างฝายชะลอความชุ่มชืน หรือที่เรียกว่า ฝายแม้ว (Check Dam)
เพื่อปิ ดกั นร่ องน้ าหรื อล้ าธารขนาดเล็ กเป็ นระยะ ๆ เพื่อเก็บน้าและกักตะกอนดินที่ไหลมากับน้าไว้ บางส่ วน
น้าที่เก็บไว้นีจะซึมเข้าไปสะสมในดิน ช่วยให้มีความชุ่มชืนแผ่ขยายออกไปทังสองด้านป่าบริเวณนันจะกลายเป็น
“ป่าเปียก” ยับยังไฟป่าได้ ขั้นตอนที่ ๕ สูบน้าเข้าไปในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะท้าได้ แล้วปล่อยน้าลงทีละน้อย
ให้ค่อย ๆ ไหลซึมดิน เพื่อช่วยในการปลูกป่าบนพืนที่สูง ขั้นตอนที่ ๖ ปลูกกล้วยในพืนที่ที่ก้าหนดให้เป็นช่องว่าง
ของป่า ประมาณ ๒ เมตร หากเกิดไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วย ซึ่งเป็นไม้อุ้มน้าไว้ได้มากกว่าพืชอื่น ป่าเปียกนี
ก็จะยับยังไฟและลดการสูญเสียน้าลงได้มาก
แนวพระราชด้าริป่าเปียก จึงนับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ ความชุ่มชืน
เป็นหลักส้าคัญที่จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก นับเป็นการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าไม้ที่สามารถท้าได้ง่ายและได้ผลดียิ่ง
๓.๓.๓ ฝายต้นน้า (Check Dam)
ฝายต้นน้า หรือฝายต้นน้าล้าธาร หรือฝายกันน้า หรือฝายแม้ว หรือฝายชะลอความชุ่มชืน
คือสิ่งเดียวกันที่ก่อสร้างขวางหรือกันทางเดินของล้าน้า ซึ่งปกติมักจะกันห้วยล้าธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็น
ต้นน้าหรือพืนที่ที่มีความลาดชันสูง ให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากช่วงที่น้าไหลแรงก็สามารถชะลอการไหล
ของน้าให้ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่มน้าตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้า
ได้ดีมากวิธีการหนึ่ง
ในส่วนของรูปแบบและลักษณะฝายต้นน้านี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงแนะน้าให้พิจารณาด้าเนินการสร้างฝายในราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้อง ถิ่น เช่น
แบบทิงหินคลุมด้วยตาข่ายปิดกันร่องน้ากับล้าธารเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดินไว้บางส่วน
โดยน้าที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน ช่วยให้ความชุ่มชืนแผ่ขยายออกไปทังสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์
ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ ทิงใบ เพื่อฟื้นฟูต้นน้าล้าธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึนเป็นล้าดับ ทังนี
ในการก่อสร้างฝายต้นน้ามีวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของพืนที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง จ้าแนกเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี
(๑) ฝายต้นน้าแบบผสมผสาน เป็นฝายที่สร้างขึนเพื่อขวางทางเดินของน้าในล้าธาร
หรือร่องน้า สามารถท้าได้อย่างรวดเร็วด้วยวัสดุที่หาง่ายและราคาถูก ที่มีอยู่ในท้องที่นัน มีลักษณะต่าง ๆ ตามวัสดุ
ความเหมาะสมกับการท้าหน้าที่ อาทิ ฝายไม้แนวเดี่ยว เป็นฝายขนาดเล็กกันร่องห้วยที่มีขนาดเล็ก ไม่ลึกมากนัก
สัณฐานล้าห้วยค่อนข้างราบไม่ชันมาก ข้อจ้ากัด คือ การชะลอน้าได้เพียงชั่วระยะหนึ่ง ไม่สามารถเก็บน้าได้นาน
น้าที่ขังบริเวณหน้าฝายจะแห้งก่อนถึงฤดูแล้ง ไม่มีความคงทน
ฝายไม้แกนดิน เป็นฝายกันร่องห้วยที่มีขนาดปานกลาง ความกว้างและความลึก
ไม่มากนัก เป็นฝายที่มีความแข็งแรงมากขึนกว่ารูปแบบแรก ก่อสร้างโดยวัสดุไม้ อาจใช้ไม้ไผ่ที่หาได้ในท้องถิ่น
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ท้าแนวกันเป็นก้าแพงไม้สองแนว ตรงกลางอัดด้วยดินเป็นแกน ขนาดกว้างของสันแกนประมาณ ๑.๕-๒.๐ เมตร
และด้านท้ายมีค้ายันเสริมรับแรงกระแทกในการไหลของน้า ลักษณะล้าห้วยจะมีขนาดความลึกและความกว้าง
มากกว่ า แบบแรก ข้ อ จ้ า กั ด คือ อายุ ก ารใช้ งานสั น มี ก ารผุ พั ง ได้ ง่ า ย การชะลอน้ า ได้ เ พีย งชั่ ว ระยะหนึ่ ง
ไม่สามารถเก็บน้าได้นาน
ฝายประยุ ก ต์ เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ เช่ น การใช้ ถุ ง ปุ๋ ย บรรจุ
ดินกรวดในร่องห้วยแล้วน้ามาเรียงเป็นรูปฝายกันล้าห้วย หรือการประยุกต์เทปูนฉาบลงบนฝาย เรียงด้วยถุงดิน
ทราย ซึ่งเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการน้าวัสดุอุปกรณ์ที่ชุมชนสามารถหาได้มาใช้ในการก่อสร้าง ข้อจ้ากัด
คือ ถ้าท้าไม่ถูกต้องตามหลักการสร้างฝาย จะมีผลท้าให้น้าลอดใต้ตัวฝายได้ เนื่องจากไม่มีการขุดร่องแกนของตัวฝาย
วัสดุที่น้ามาใช้ช้ารุดได้ง่าย หากตัวฝายไม่ทึบจะเกิดน้ารั่วจากตัวฝายได้ ไม่สามารถเก็บน้าไว้ได้ถึงช่วงฤดูแล้ง
ข้อดีคือสามารถประยุกต์ ดัดแปลง ให้เหมาะสมกับงบประมาณและวัสดุในพืนที่
(๒) ฝายต้นน้าลาธารแบบกึ่งถาวร ได้แก่ ฝายหินเรียงแกนดินหรือดินเหนียว
โดยบดอั ดแกนดินให้ แน่ น แล้ วใช้หิ นทิงขนาดกลางเรียงทับแกนดิ นให้ เป็นรูปฝายที่ มีลั กษณะคล้ ายหลั งเต่ า
ฝายรูปแบบนีจะมีลักษณะกึ่งถาวร มีความแข็งแรงสามารถรองรับความแรงของน้าในล้าห้วยที่มีความลาดชัน
ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ข้อจ้ากัด คือถ้าท้าไม่ถูกต้องตามหลักการสร้างฝาย จะมีผลท้าให้น้าลอดใต้ตัวฝายได้
เนื่องจากไม่มีการขุดร่องแกนของตัวฝาย แม้จะท้าอย่างมั่นคงและแข็งแรงก็ตาม ข้อดีคือเก็บน้าและดักตะกอน
หน้าฝายได้มากและนานขึน อายุการใช้งานของฝายนาน
ฝายหิน ก่อ ใช้วั ส ดุ หิ น กรวดทราย ก่อ รูป หิ น ด้ว ยปู นซี เมนต์ เป็ นรู ปคล้ า ย
สี่เหลี่ ยมคางหมู และก่อพืนท้ายน้าป้องกันการกัดเซาะฐานฝายท้ายน้า ข้อจ้ากัดคือไม่เหมาะกับการสร้าง
ในพืนที่ใกล้ บ ริ เวณต้น น้ าหรือยอดเขา เนื่องจากต้องมีการขนย้ายวัส ดุอุปกรณ์จ้านวนมาก มีค่าใช้จ่ายสู ง
การก่อสร้างใช้เวลา ๒-๓ วันต่อ ๑ ฝาย ข้อดีคือมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถเก็บน้าได้ดี
(๓) ฝายต้นน้าลาธารแบบถาวร เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการออกแบบเฉพาะ
มีความแข็งแรงทนทาน การด้าเนินการก่อสร้างต้องมีข้อพิจารณาพิเศษ เพราะเป็นฝายที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าฝาย
ประเภทอื่น ๆ ข้อจ้ากัดคือตัวฝายต้องมีการออกแบบจากช่างที่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างฝายโดยตรง ท้าเล
ที่จะสร้างฝายเป็นบริเวณท้ายน้า ข้อดีคือมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถจะใช้ประโยชน์จากฝายได้เป็นอย่างดี
เช่น การเก็บกักตะกอนบริเวณหน้าฝาย ระยะเวลาการเก็บกักน้าได้นานกว่าฝายทุกประเภท
ฝายต้นน้าตามแนวพระราชด้าริช่วยลดการพังทลายของดินและลดความรุนแรงของ
กระแสน้าในล้าห้วย ท้าให้ระยะเวลาการไหลของน้าเพิ่มมากขึน ความชุ่มชืนมีเพิ่มขึน และแผ่ขยายกระจาย
ความชุ่มชืนออกไปเป็นวงกว้างในพืนที่ทังสองฝั่งของล้าห้วย ช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้าในล้าห้วยได้ดี
เป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน้าตอนล่างให้ตืนเขินช้าลง คุณภาพของน้ามีตะกอนปะปนน้อยลง เพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้แก่พืนที่ จากการที่ความชุ่มชืนเพิ่มมากขึน ความหนาแน่นของพันธุ์พืชก็ย่อมจะมีมากขึน และ
การที่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้บางส่ว นนีท้าให้เกิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า และใช้เป็นแหล่งน้าเพื่อการบริโภค
ของมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนน้าไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย

๕๐

๓.๓.๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน
ป่าชายเลน เรียกชื่อกันหลายอย่างว่า ป่าชายเลนน้าเค็ม ป่าเลน หรือป่าโกงกาง เป็นป่า
ที่เกิดตามชายฝั่งทะเลและปากแม่น้าของประเทศไทย มีลักษณะเป็น ป่าผลัดใบ ต้นไม้ขึนหนาแน่น มีรากค้ายัน
รากหายใจซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ แต่เนื่องจากมีการบุกรุกเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนเป็นนากุ้ง นาเกลื อ
แหล่งอุตสาหกรรม การท้าเหมืองแร่ เกษตรกรรมบางประเภท รวมถึงการขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ
และถนน ท้าให้สภาพป่าชายเลนของไทยเสื่อมโทรมและลดน้อยลง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเล็งเห็นสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้
พระราชทานพระราชด้าริแก่ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนัน
ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ หว่านข้าวบริเวณสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔ สรุปใจความส้าคัญ
ได้ว่า ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพืนที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศ
ไทยก้าลังถูกบุกรุกและถูกท้าลายไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกัน อนุรักษ์ และ
ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้อง
อาศั ย ระบบน้ าขึ้ น น้ าลงในการเติ บ โต จึ ง ขอให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ กรมป่ า ไม้ กรมประมง
กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพืนที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกาง และปลูกสร้าง
ป่าชายเลน เพื่อเป็นแนวป้ องกันลมและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเป็นแหล่ งอาศัยของสัตว์น้า ซึ่งเป็น
การช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
นอกจากนี ได้มีพระราชด้าริให้มีการศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รักษาสภาพแวดล้อม
สนับสนุนจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชุมชน รวมถึงเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าด้วยวิธีการท้าประมงที่ถูกต้อง เสริมสร้าง
ความเข้าใจภายในชุมชนเกี่ยวกับป่าชายเลนและวิถีการด้ารงชีวิตของชาวชุมชน ตลอดจนสร้างทัศนคติให้เกิด
ความหวงแหนป่าชายเลนให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยตัวอย่างของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ได้แก่
โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ต้าบลหัวเขา อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนยะหริ่ง อ้าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูป่าชายเลน
อ้าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
๓.๓.๕ การอนุรักษ์สัตว์
จากวิกฤตการณ์การบุกรุกท้าลายพืนที่ป่า การคุกคามชีวิตสัตว์ป่า จนสัตว์ป่าได้สูญพันธุ์
ไปเป็นจ้านวนมาก และอีกหลายชนิดอยู่ในสภาวะที่ใกล้จะสูญพันธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ได้พระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์สัตว์ป่า รวมทังแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่า
ดังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมากมาย อาทิ การจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ จังหวัด
นราธิวาส ในคราวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี ๒๕๒๔ ได้มีพระราชด้าริที่จะยกระดับ
ความเป็นอยู่และสภาวะเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึน จึงได้เกิดโครงการศูนย์เพาะเลียงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า
โคกไม้เรือ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ
การจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง เมื่อปี ๒๕๒๕ โดยได้มีพระราชด้าริให้มี
การเพาะเลียงสัตว์ป่าในรูป แบบสวนสัตว์เปิด โดยในขันต้นให้จัดท้าคอกอนุบาลเพื่อเป็นที่พักของสัตว์ป่า
ในระยะต่อไปให้พิจารณาน้าสัตว์ไปเลียงในสวนสัตว์เปิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรได้ยึดเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่ง
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และเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป รวมทังได้มีพระราชด้าริให้จัดตังสถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าบางละมุง
จังหวัดชลบุรี สถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี สถานีเพาะเลียงสัตว์ป่าดอยตุง จังหวัดเชียงราย เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเขาชีโอน จังหวัดชลบุรี ฯลฯ

๓.๔ การพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชด้าริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ โดยพยายาม
เปลี่ยนราษฎรจากผู้บุกรุกท้าลายป่าให้กลายมาเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ด้วยทรงตระหนักถึงการพึ่งพาของคน
และป่ า เนื่ องจากผลิ ตผลจากป่ าและพื นที่ ป่ า มี ความจ้ าเป็ นต่ อวิ ถี ชี วิ ตของประชาชน ด้ วยการผสมผสาน
ความต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม
กล่าวคือ ไม่เกิดความขัดแย้งกับราษฎรที่ครอบครองพืนที่ป่าท้ากิน โดยราษฎรยังสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลจากป่า
มาใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น อาหาร สมุนไพร ไม้ฟืน ฯลฯ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้รักป่า ไม่อพยพโยกย้าย
ไปบุกรุกท้าลายป่าเพื่อแสวงหาที่ท้ากินใหม่ด้วย โดยพระองค์มีแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนาให้คนร่วมอยู่กับป่า
อย่างยั่งยืน อาทิ
๓.๔.๑ ป่าไม้หมู่บ้าน
ป่ าไม้ ห มู่บ้ า น เป็นการส่ งเสริม ให้ ราษฎรมี ส่ ว นร่ว มในกิจกรรมการปลู กป่า และ
จัดการทรัพยากรด้วยตนเอง โดยทรงแนะน้าให้จัดตังขึนเพื่อให้ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ เป็นการเอือ
ประโยชน์ต่อกัน และเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสานึก อันเป็นปัจจัยอันส้าคัญที่จะช่วยให้ต้นน้าล้าธารยังมีอยู่
การสร้างจิตส้านึกแก่ราษฎรตามแนวพระราชด้าริ เป็นการร่วมกันด้าเนินการ ซึ่งชาวบ้านเห็น และสัมผัสได้
ตลอดจนได้รับประโยชน์ได้จริงจากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดิน และน้า
๓.๔.๒ ปลูกป่า ๓ อย่าง ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงห่วงใยปัญหาป่าไม้ถูกบุกรุกแผ้วถาง
เพื่อใช้ท้าการเกษตร จึงได้พระราชทานแนวทางดูแลพืนที่ป่าไม้ ควบคู่ไปกับการดูแลราษฎรให้มีอาชีพ มีกิน มีใช้
อย่างพอเพียง พระองค์จึงทรงแนะน้าการปลูกป่าในเชิงผสมผสาน โดยได้พระราชทานพระราชด้าริให้มีการปลูก
ต้นไม้ ๓ ชนิด ที่แตกต่างกันคือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ซึ่งเป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์ดิน น้า และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ณ งานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...การปลูก ป่า ถ้ า ให้ร าษฎรมีป ระโยชน์ ให้เ ขาอยู่ ไ ด้ ให้เ ขาใช้ วิธี ปลู กไม้ ๓ อย่ า ง แต่ มี
ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้า
และปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วยโดยรับน้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์ที่ ๔ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้า...
ป่า ๓ อย่างนี้มีไว้ทาไม มีไว้สาหรับให้เป็นประโยชน์ และเมื่อเป็นประโยชน์ต่อ ราษฎร ราษฎร
ก็ไม่ไปตัดและก็หวงแหนไว้มิให้ใครมาตัด อันนี้เป็นข้อสาคัญ ที่ไหนเป็นป่า ที่เรียบร้อยที่ยังไม่โกร๋น
ราษฎรก็จะไม่ตัด เพราะรู้ไปหลายแห่งแล้ว ไปถามราษฎรว่าป่าตรงนั้นเป็นอย่างไร เขาบอกว่าป่ายังดี
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และถามว่าจะไปตัดไหม เขาบอกว่าไม่ตัด “ถ้าไปตัดเฮาแย่ ” เขาเข้าใจ ถ้าตั ดไม้แล้วจะแห้งแล้ง
และดินจะทลายลงมา ถ้าเป็นที่ทานาก็จะเสียหายหมด เขารู้...”
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ จั ง หวั ด สกลนคร
เป็นตัวอย่างโครงการที่มีการปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งท้าให้ภูเขาที่เคยถูกบุกรุกท้าลายจนมี
สภาพแห้งแล้วกลับฟื้นคืนสภาพอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็น และชุ่มชืนตลอดปี หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการปลูกไม้เพื่อใช้สอยและเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ไผ่
หวาย ไม้ฟืนเชือเพลิง เช่น ไม้กระถินยักษ์ ไม้กินได้ เช่น สะเดา แค ขีเหล็ก มะไฟ มะขามป้อม มะเกี๋ยว ซึ่งล้วน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และให้ประโยชน์คือช่วยอนุรักษ์ดินและน้าในพืนที่ต้นน้าล้าธาร
ส้าหรับพันธุ์ไม้ทัง ๓ ประเภทที่เหมาะแก่การใช้ปลูก พระองค์ทรงเน้นให้ใช้พันธุ์ไม้ ที่มี
อยู่ในท้องถิ่น เพราะสามารถเจริญเติบโตได้ดี เหมาะสมกับสภาพพืนที่ ควรปลูกในสภาพพืนที่ที่เสื่อมโทรมหรือใกล้
บริ เวณป่ า เพื่อการพึ่งพิงของราษฎรที่อยู่บริเวณใกล้ ห มู่ บ้านหรือชุ มชน โดยการปลู ก เสริมป่า ในลั กษณะ
ธรรมชาติ เมื่อต้นไม้โตขึน พืนที่จะมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ดังนี
ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง เป็นไม้ส้าหรับการหุงต้ม เป็นฟืนถ่าน และเป็นเชือเพลิงของ
ชุมชน รวมทังเป็น เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรสาน และอื่น ๆ ได้แก่ สะเดา
ขีเหล็ก ตีนเป็ด มะขามป้อม ตะคร้อ หว้า ไม้ไผ่ เป็นต้น
ไม้กิน ได้ เป็น ไม้ที่เป็นแหล่ งอาหาร รวมทังพืช สมุนไพรของชุมชน ได้แก่ มะหาด
สมอไทย เพกา มะม่วงป่า ล้าไย มะเม่า มะไฟ หวาย ผักหวานป่า เป็นต้น
ไม้เศรษฐกิจ เป็นไม้ที่สามารถน้าไปใช้ในการปลูกสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเรือน
ได้แก่ สัก ประดู่ แดง เต็ง รัง พลวง พะยอม ตะเคียน ไม้ไผ่ เป็นต้น

๔

ทรัพยากรประมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักดีว่าประชาชนในชนบทยังขาดสารอาหาร
โปรตีนซึ่งจ้าเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของร่างกาย และสั ตว์น้าจ้าพวกปลาน้าจืดเป็นแหล่งอาหารราคาถูก ที่ให้
สารอาหารโปรตีนทีส่ ามารถหาได้ในท้องถิ่นชนบททั่วประเทศ จึงท้าให้ปลาเป็นอาหารที่ส้าคัญ และเป็นอาหาร
หลั ก ของราษฎรในชนบท แต่ การที่ จ้ านวนประชากรเพิ่ มขึ นอย่ างรวดเร็ ว ประกอบกั บแหล่ งน้ าธรรมชาติ
มีความเสื่อมโทรม ท้าให้ปริมาณการผลิตปลาจากแหล่งน้าเหล่านีไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะส้าหรับ
ประชาชนที่ยากจนในชนบท พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นในงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ซึ่งกระจายครอบคลุมพืนที่อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ อาทิ

๔.๑ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีบ่อเพาะเลียงปลานิล และพันธุ์ปลาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานไปทั่วประเทศ และบ่อยครังที่ทรงปล่อยปลาลงตามแหล่งน้า ต่าง ๆ
ด้วยพระองค์เอง เพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้าเพิ่มมากขึน

๕๓

๔.๒ งานศึกษาวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรประมงน้าจืด
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ มีก ารทดลอง
ค้นคว้าวิจัยทางด้านการประมง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริทัง ๖ แห่ง โดยทรงเน้น
ให้ ท้ า การศึ ก ษาการพั ฒ นาด้ า นการประมง ซึ่ ง มิ ใ ช่ ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ทางด้ า นวิ ช าการชั นสู ง แต่ ต้ องศึ ก ษา
ในด้านวิชาการที่จะน้าผลมาใช้ในท้องที่และสามารถปฏิบัติได้จริง เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างการค้นคว้า
เชิ ง วิ ช าการชั นสู ง กั บ การน้ า ความรู้ ที่ ค้ น พบมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการประกอบอาชี พ ของประชาชน
เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปที่ไม่มีความรู้มากนักสามารถน้าไปปฏิบัติได้

๔.๓ งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการจัดการทรัพยากรประมง โดยทรงมุ่งมั่นในงาน
ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ซึ่งกระจายครอบคลุ มพืนที่อย่ างกว้างขวางทั่ว ประเทศ เช่น โครงการส่ งเสริมการเลี ยงปลาในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง-ชลบุรี ด้วยการสงวนพันธุ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้า พร้อมเร่งรัดปล่อยพันธุ์
ปลาชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาโตเร็วที่เหมาะสมในแต่ละท้องที่ ลงในแหล่งน้าต่าง ๆ เพื่อให้ มีสัตว์น้า
ชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนไว้บริโภคตลอดไป
ในกรณีที่ปลาบางชนิดซึ่งเป็นปลาที่หายากและมีแนวโน้มว่าจะมีจ้านวนลดน้อยลงจนอาจ
สูญพันธุ์ได้ เช่น ปลาบึก ซึ่งเป็นปลาในสกุล Catfish ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีอยู่แต่เ ฉพาะในแม่น้าโขงเท่านัน
พระองค์ทรงห่วงใยและทรงให้ท้าการค้นคว้าหาวิธีการที่จะอนุรักษ์พันธุ์ปลาชนิดนีไว้ให้ได้ พร้อมทังทรงให้ก้าลังใจ
แก่ผู้ค้นคว้าตลอดเวลา จนในที่สุดสามารถผสมเทียมพันธุ์ปลาชนิดนีได้ส้าเร็จ

๔.๔ การจัดการทรัพยากรประมงที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
พระองค์ ได้ ทรงมอบหมายให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องท้ าการศึ กษาวิ จั ยตามแนวพระราชด้ าริ
เพื่อหาแนวทางการเพาะเลียงกุ้งกุลาด้าอย่างยั่งยืน รวมทังการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งแบบอเนกประสงค์
และเกือกูลกัน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราช้าริ จังหวัดจันทบุรี โดยได้มีการพัฒนา
พืนที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมเป็นพืนที่เพาะเลียงกุ้งกุลาด้าแบบพัฒนา ผสมผสานกับการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน
ทดแทน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
นอกจากนี พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ยั ง มี พ ระราชด้ า ริ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเพาะเลียงกุ้งกุลาด้า และความขัดแย้งระหว่าง
นาข้าวกับนากุ้ง โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดท้า "โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง" จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อให้มีการเพาะเลียงกุ้งกุลาด้าโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา ด้วยการก้าหนดเขตการเพาะเลียงกุ้งกุลาด้าให้เป็นสัดส่วน
และให้ มี ก ารสร้ า งเขื่ อ นป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ น้ า เค็ ม เข้ า มาท้ า ความเสี ย หายให้ กั บ นาข้ า ว และยั ง ทรงแนะน้ า ให้
มีก ารบ้ า บั ด น้ า เสี ย จากการเพาะเลี ยงกุ้ ง กุ ล าด้ า ก่ อนที่ จ ะปล่ อ ยทิ งลงสู่ แ หล่ ง น้า รวมทั งการจั ด ท้ า ระบบ
ชลประทานน้าเค็ม และคลองระบายน้าเสียแยกจากกันในบริเวณโครงการฯ วิธีการนีท้าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ถูกท้าลายจากการเพาะเลียงกุ้งกุลาด้าลดลง อันน้าไปสู่การพัฒนาการเพาะเลียงกุ้งกุลาด้าอย่างยั่งยืนต่อไป

๕๔

ทรงอนุรักษ์ไว้ซึ่ง “ธรรมชาติ” ปัจจัยแห่งชีวิตอย่างครบวงจรและยั่งยืน
จากแนวพระราชด้ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ในการอนุรักษ์และพัฒนา “ธรรมชาติ” ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนแนวคิดที่เป็นระบบอย่างครบถ้วน ทรงมอง
ปัญหาในองค์รวม หาวิธีการว่าท้าอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข
ปัญหาสภาพความยากจนของประชาชนให้อยู่ในฐานะพอมีพอกิน หรือถึงขันมีกินมีใช้ ด้วยแนวพระราชด้าริที่ใช้
ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ตังแต่การพัฒนาและฟื้นฟูดิน จากดินเสื่อมสภาพมาเป็นดิน
ที่สามารถปลูกพืชผลได้อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการน้า ทังน้าจากบนฟ้า น้าจากใต้ดิน น้าดีที่มีมากเกินไป
น้าเสียที่ต้องได้รับการบ้าบัด จนถึงการฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์สัตว์ และทรัพยากรประมง รวมทังทรงคิดค้น
นวัต กรรมที่ ห ลากหลาย และโครงการต่าง ๆ ตามแนวพระราชด้ าริ ซึ่งล้ วนเป็นที่ ประจักษ์ชั ดว่ า เกื อกู ลต่ อ
การอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เหล่ าพสกนิกรได้ใช้ส อยและด้ารงชีพได้จากรุ่นสู่ รุ่น
พระองค์ จึ ง ทรงเป็ น เสมื อ นจุ ด ศู น ย์ ร วมที่ เ ป็ น “แรงบั น ดาลใจอั น ยิ่ ง ใหญ่ ” ให้ ป ระชาชนได้ น้ อ มน า
แนวพระราชด าริ ไ ปปฏิ บั ติ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงในการด้ า เนิ น ชี วิ ต ให้ แ ก่ พ สกนิ ก รชาวไทยทั่ ว ประเทศ
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

บทที่ ๓
ตามรอยชัยชนะแห่งการพัฒนา ของกษัตริย์นักพัฒนา
นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๘ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททั่วทุกภูมิภาคอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย หลากหลายปัญหาปรากฏต่อสายพระเนตร
ความยากจนและความทุกข์ยากลาบากแทรกซึมอยู่ทุกหย่อมหญ้า พระองค์ทรงประจักษ์ว่าการที่จะช่วยเหลือ
พสกนิกรของพระองค์ได้นั้น ต้องใช้อาวุธที่เรียกว่า “การพัฒนา” เพื่อ “ทาสงครามกับความยากจน”
ตลอดเวลาของการทาสงครามกับความยากจน พระองค์ได้พระราชทานความรู้และแนวทางการพัฒ นา
ที่ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิสั งคม ทั้ง ด้า นภู มิศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อม ชี ว ภาพ วี ถีชีวิ ต ประเพณี ขนบธรรมเนี ยมและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นพื้น ฐานสาคัญที่ช่ว ยให้การพัฒนามีความยืด หยุ่น สอดคล้องกับความเป็นจริงในทุกด้าน
เป็นอาวุธให้แก่ราษฎร โดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ใช้ในการต่อสู้กับความยากจนและ
สร้างความมั่น คงทางอาหารให้กับ ชาวไทย อาวุธที่พระราชทานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า ๗๐ ปี ได้แก่
แนวพระราชดาริ ทฤษฎี ต่าง ๆ รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ๔,๗๔๑ โครงการที่กระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริอีก ๖ ศูนย์ เพื่อเป็นตัวแทน
ของสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมในแต่ละภูมิภาคให้ประชาชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ใกล้กับบ้านของพวกเขา
เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้นั่นเอง
นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตและวิถีปฏิบัติแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้ มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ความรู้ ที่ พ ระราชทานผ่ า นโครงการพระราชด าริ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเหล่ า นี้ เป็ น อาวุ ธ ทางปั ญ ญา
ที่ทรงสร้างจากความเข้าใจในพื้นฐานของวิถีชีวิตคนไทย และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคให้กับราษฎรในการต่อสู้กับความยากจน จนปัจจุบันมีตัวอย่างความสาเร็จของการพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริ และการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
ส่วนรวมเป็ นจ านวนมาก อัน นามาซึ่งชัยชนะที่แท้จริ ง ที่ช่ว ยให้ คนไทยกินดีอยู่ดี และสามารถก้าวเดินได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

๑.

แนวพระราชดาริการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเอง (Self Reliance)

แนวพระราชดาริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่สาคัญ ๆ คือ การที่ทรงมุ่ง ช่วยเหลือ
และพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก กิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดาริที่ดาเนินการอยู่
หลายพื้นที่ทั่วประเทศในปัจจุบันนั้น ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ การพึ่งตนเองได้ของราษฎรทั้งสิ้น
ตามแนวพระราชดาริ ดังนี้

๕๖

๑.๑ ทรงยึดหลั กที่ไม่ใช้วิ ธี การสั่ งการให้เกษตรกรปฏิบั ติตาม เพราะไม่อาจช่ วยให้ คนเหล่ านั้ น
พึ่งตนเองได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ได้เกิดจากความพึงใจ
๑.๒ ทรงเน้น ให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็น หลักสาคัญ พระองค์มักจะทรงทาหน้าที่
กระตุ้นให้เกษตรกรทั้งหลายคิดหาลู่ทางที่จะช่วยตนเอง พึ่งตนเอง โดยไม่มีการบังคับ การแสวงหาความร่วมมือ
จากภายนอกต้องกระทาเมื่อจาเป็นจริง ๆ
๑.๓ ทรงใช้หลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน (People Participation) เป็นหลั กส าคัญใน
การพัฒ นาตามโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ การดาเนินการดังกล่าวจะช่ว ยให้ประชาชนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด ดังพระราชดารัสที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๑
แก่ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย ความตอนหนึ่งว่า
“...ภาระในการบริหารนั้นจะประสบผลด้วยดี ย่อมต้องอาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต
ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ข้าพเจ้าจึงหวัง
ว่าท่านทั้งหลายคงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในส่วนของแต่ละท่านด้วยใจบริสุทธิ์ โดยคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อได้มาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วไป อันเป็นยอดปรารถนา
ด้วยกันทั้งสิ้น...”
๑.๔ ทรงใช้หลักประชาธิ ปไตยในการด าเนิ นการ เห็ นได้ ชัดเจนในทุ กคราที่เสด็ จพระราชด าเนิ น ไป
ทรงเยี่ยมเยียนประชาชน และเกษตรกรร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากเจ้าหน้าที่ทักท้วงสิ่งใดทางวิชาการ
จะทรงรับฟังข้อสรุปอย่างเป็นกลาง หากสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่าปฏิบัติได้ แต่ผลลัพธ์อาจไม่คุ้มค่ากับเงิน
ที่ลงไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้เปลี่ยนแปลงโครงการได้เสมอ
๑.๕ ทรงยึดหลักสภาพของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่อง มาจาก
พระราชดาริ ทั้งด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพราะทรงตระหนักดีกว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่ดาเนินการโดยฉับพลันอาจก่อ
ผลกระทบต่อค่านิยม ความคุ้นเคย และวิถีการดารงชีพเป็นอย่างมาก ดังพระราชดารัสในโอกาสที่กลุ่มสโมสร
โรตารี่ต่าง ๆ ทั่วประเทศและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุน
โครงการเนินดินแดง ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา เพื่อที่จะให้เหมาะสมทุกประการ และให้ผู้ที่เราจะไปช่วยไม่กลายเป็นศัตรูของเรา...”
๑.๖ สร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จาเป็นต่อการผลิต อันจะ
เป็นรากฐานนาไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ คือ แหล่งน้า เพราะเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่จะทาให้เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้าฝน มีโอกาสที่จะปลูกพืช ได้ตลอดปี ซึ่งเป็น ปัจจัยสาคัญยิ่ง
ที่จะทาให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ในเรื่องอาหารได้ระดับหนึ่ง และเมื่อชุมชนแข็งแรงดีแล้ว ก็อาจจะมีการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการยกระดับรายได้ของชุมชน เช่น เส้ นทางคมนาคม ฯลฯ ซึ่งการพัฒนา
ในลั ก ษณะที่ เ ป็ น การมุ่ ง เตรี ย มชุ ม ชนให้ พ ร้ อ มต่ อ การติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ โลกภายนอกอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน
ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
ความตอนหนึ่งว่า

๕๗

“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน
พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับ...”
วิธีการพัฒนาเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงชี้แนะว่า
ควรจะต้องค่อย ๆ กระทาตามลาดับขั้นตอนต่อไป ไม่ควรกระทาด้วยความเร่งรีบซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายได้
๑.๗ การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลน และเป็นความต้องการอย่างสาคัญ คือ
ความรู้ด้านต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักว่า ชาวชนบทควรจะมีความรู้ในเรื่อง
ของการทามาหากิน การทาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยทรงเน้นถึงความจาเป็นที่จะต้องมี
ตัวอย่างแห่งความสาเร็จในเรื่องการพึ่งตนเอง กระจายไปสู่ท้องถิ่น ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีพระราชประสงค์
ที่จะให้ราษฎรในชนบทได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของความสาเร็จนี้ และนาไปปฏิบัติได้เอง วิธีการให้ความรู้
แก่ประชาชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการพัฒนา ดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๓ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ความตอนหนึ่งว่า
“...การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานต่าง ๆ นั้น ว่าโดยหลักการ ควรจะให้ผลมากในเรื่อง
ประสิทธิ ภาพการประหยัด และการทุ่มแรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ค งยังจะต้องค านึงถึงสิ่งอื่น
เป็นพื้นฐานและส่วนประกอบของงานที่ทาด้วย อย่างในประเทศของเรา ประชาชนทามาหาเลี้ยงตัว
ด้วยการกสิกรรมและการลงแรงทางานเป็นพื้น การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาด
ในงานอาชี พ หลั ก ของประเทศ ย่ อ มจะมี ปั ญ หา เช่ น อาจท าให้ ต้ อ งลงทุ น มากมายสิ้ น เปลื อ ง
เกินกว่าเหตุ หรื ออาจก่อให้ เกิดการว่างงานอย่างรุ นแรงขึ้นเป็นต้น ผลที่ เกิดก็ จะพลาดเป้ าหมาย
ไปห่างไกล และกลับกลายเป็ นผลเสี ย ดังนั้น จึ งต้องมี ความระมั ดระวั งมากในการใช้ เ ทคโนโลยี
ที่ปฏิบัติงาน คือควรพยายามใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สภาวะของบ้านเมืองและการทากินของราษฎร
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้วย เกิดความประหยัดอย่างแท้จริงด้วย...”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราโชบายในการเสริมสร้าง
การเรี ยนรู้ แก่ประชาชนในชนบท ให้ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเป็นแหล่ งค้นคว้าหาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ของเกษตรกร ทาหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย
และแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบ
อาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้น ๆ และเมื่อค้นพบพิสูจน์ได้ผลแล้ว จะนาผลที่ได้ไปพัฒนาในหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ขยายผลแผ่กระจายวงกว้างออกไป เพื่อให้สาเร็จสูงสุดสู่ราษฎรต่ อไป โดยทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ทั้ง ๔ ภาค รวมจานวน ๖ ศูนย์ ได้แก่
(๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ (๖) ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งจะกล่าวถึงศูนย์ต่าง ๆ ต่อไปในบทที่ ๕

๕๘

๑.๘ ทรงนาความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวชนบทอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยทรงมุ่งเน้นให้เป็นขบวนการเดียวกับที่เป็นเทคโนโลยีทางการผลิตที่ชาวบ้านสามารถ
รับไปและปฏิบัติได้ผลจริ ง ซึ่งในทางปฏิบัติเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเลือกใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ หลายประการ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ทรงมุ่งหวังดังกล่าวนั้น ซึ่งมีหลายแนวทาง เช่น
๑.๘.๑ การรวมแบบกลุ่มประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของชุมชนชนบท ซึ่งเป็น
รากฐานสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนาแบบพึ่ งตนเอง โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป็นรูปของสหกรณ์ ดังนั้น
ในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดาเนิน และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไม่ว่าลักษณะใด จะทรงเน้นเสมอ
ถึงความจาเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน
หรื อ เพื่ อ ให้ ก ารท ามาหากิ น ของชุ ม ชนโดยส่ ว นรวมเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด เห็ น ได้ ว่ า
กลุ่มสหกรณ์ในโครงการพระราชดาริที่ประสบความสาเร็จหลายโครงการนั้นพัฒนาขึ้นมาจากการรวมตัวกัน
ของราษฎรกลุ่มเล็ก ๆ เช่น สหกรณ์หุบกะพง เกิดจากกลุ่มเกษตรกรที่ทาสวนผักในย่านนั้น เป็นต้น
๑.๘.๒ การส่งเสริมโดยกระตุ้นผู้นาชุมชนให้เป็นผู้นาในการพัฒนา เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทรงใช้
ในบางพื้นที่ตามความเหมาะสม ทรงพิจารณาผู้นาโดยเน้นในด้านคุณธรรม ความโอบอ้อมอารี ความเป็นคน
ในท้องถิ่นและรักท้องถิ่น จากนั้นทรงอาศัยโครงสร้างสังคมไทย โดยเฉพาะระบบอุปถัมภ์กระตุ้นให้ผู้นาชุมชน
ที่มักจะมีฐานะดี ให้เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น โดยชาวบ้านที่ยากจนให้ความสนับสนุน
ร่วมมือ ซึ่งในที่สุดแล้วผลแห่งความเจริญที่เกิดขึ้น จะตกแก่ชาวบ้านในชุมชนนั้นทุกคน ดังพระราชดารัสในพิธี
พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...ในการทางานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจจริง อดทนและขยันหมั่นเพียร ซื่อตรง เห็นอก
เห็นใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริ ญต่อกัน ยึดมั่นในสามัคคีธรรมความสุจริ ต ทั้งใน
ความคิดและการกระทา ถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายสาคัญ กิจที่ทา
ทุกอย่างจึงจะสาเร็จผลอันสมบูรณ์...”
๑.๙ การส่ งเสริมการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองนั้นจะต้องทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่รีบร้ อนที่จะให้
เกิดผลในทางความเจริญอย่างรวดเร็ว สิ่งสาคัญที่มีพระราชดาริอยู่เสมอ คือ ชุมชนจะต้องพึ่งตนเองได้ในเรื่องอาหาร
ก่อนเป็นลาดับแรก จากนั้นจึงค่อยก้าวไปสู่การพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ การขยายการผลิตเพื่อการค้าใด ๆ ก็ตาม
ทรงมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความพร้อมในด้านการตลาด โดยเฉพาะในด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
ธุรกิจการเกษตรของชาวบ้านอย่างง่ายๆ ซึ่งในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทาน
พระราชดาริแก่คณะกรรมการ กปร. และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานศูนย์ ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...ในด้ า นหนึ่ ง ที่ ไ ม่ เ คยคิ ด กั น ในด้ า นการพั ฒ นา เช่ น เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ถ้ า หากว่ า ท า
การเพาะปลูก ชาวบ้านทาการเพาะปลูก เมื่อมีผลแล้วเขาบริโภคเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ขาย
เพื่อให้ไ ด้ มีร ายได้ เมื่อมีร ายได้แ ล้วก็ไ ปซื้อของที่จาเป็น และสิ่งที่จะมาเกื้อกูลการอาชีพของตัว
อย่า งนี้ไม่ค่อยมีการศึกษากัน เมื่อผลิตอะไรแล้วก็จาหน่ายไปก็มีร ายได้ก็ต้องทาบั ญชี ชาวบ้า น
ทาบัญชีบางทีไม่ค่อยถูก...”

๕๙

๒.

ตัวอย่างความสาเร็จ : ชัยชนะแห่งการพัฒนา

นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานโครงการถนนห้วยมงคล
อันเป็นโครงการพัฒนาชนบทอันเนื่องมาจากพระราชดาริแห่งแรก จนกระทั่งปัจจุบัน มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ก ว่ า ๔,๐๐๐ โครงการ กระจายอยู่ ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค และทุ ก จั ง หวั ด ของประเทศ โครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ล้ ว นมี ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ต้ น เหตุ
มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่เข้ าใจง่าย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริง และเป็น
การเรี ย นรู้ ที่ ล้ ว นมี ร ากฐานดั้ ง เดิ ม มาจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมไทยที่ แ ท้ จ ริ ง ปั จ จุ บั น
มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น และมีตัวอย่างให้เห็นแล้วทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้

๒.๑ ตัวอย่างความสาเร็จภาคเหนือ
๒.๑.๑ นางจรูญ ราชบรรจง
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๓/๑ หมู่ ๒ ตาบลท่างาม อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
เกตรกรกลุ่มผู้ใช้น้าจากเขื่อนแควน้อยบารุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ก่อนพระราชทานโครงการ
นางจรูญ ราชบรรจง มีอาชีพหลักในการทานา โดยสามารถทานาได้ปีละ ๑ ครั้ง ผลผลิตได้เพียง ๓๕-๔๕ ถัง
ต่ อ ไร่ เนื่ อ งจากต้ อ งรอน้ าฝนเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เมื่ อ ปี ๒๕๕๑ ขณะนั้ น มี ร ายได้ จ ากภาคเกษตรเพี ย งปี ล ะ
๑๐๐,๐๐๐ บาท บนพื้นที่ทากิน ๓๒ ไร่ ในขณะที่บางปีถ้าปริมาณน้าฝนมีมาก ก็จะทาให้เกิดน้าท่วม พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

พระราชทานสายน้าแห่งชีวิต
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในการจัดหาน้าแก่ราษฎรให้มีน้า
ในการเพาะปลูกได้ตลอดปี และช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย จึงมีพระราชดาริให้จัดสร้างโครงการเขื่อนแควน้อย
บารุงแดน โดยได้ริเริ่มดาเนินการเมื่อปี ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นการดาเนินการก่อสร้ างอ่างเก็บน้ากั้นลาน้าแควน้อย
ในช่วงพื้นที่หุบเขา เขตอาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้าต้นทุน ตลอดจน
กักเก็บน้าในช่วงที่มีปริมาณมากเกินความจาเป็น จากนั้นจึงระบายน้าลงลาน้าเดิม เพื่อเพิ่มปริมาณน้าให้กับ
โครงการชลประทานที่เกิดขึ้ นใหม่ของเขื่อนแควน้อยบารุงแดนและโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้าด้านท้ายเขื่อน
ตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่างที่ราบระหว่างแม่น้าแควน้อยและแม่น้าวังทอง รวมทั้งเป็นเขื่อน
ที่มีศักยภาพในการติดตั้งเครื่องกังหันน้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อีก ทั้งยังสามารถบริหารจัดการน้าร่วมกับลุ่มน้า
อื่น ๆ ในลักษณะการบูรณาการระหว่างลุ่มน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ๒๕๕๔

รายได้เพิ่ม ความสุขเพิ่ม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ภายหลังโครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดนแล้วเสร็จสมบูรณ์ เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ
อย่างทั่วหน้า เมื่อน้าในคลองชลประทานเริ่มไหลผ่านพื้นที่การเกษตร นางจรูญ ได้วางแผนในการปรับเปลี่ยนวิธีทา
การเกษตรให้เหมาะสมและคุ้มค่าทรัพยากรน้าที่มีเพิ่มเติมขึ้นมา โดยสามารถทานาได้ปีละ ๒ ครั้ง จากเดิมที่ทาได้
เพี ย งนาปี และผลผลิ ต ที่ไ ด้ เ พิ่ม ขึ้ น อย่ า งชัด เจน จากเดิ ม ได้ ผ ลผลิ ต เพีย ง ๔๐๐ กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ ปี ๒๕๕๖

๖๐

ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐-๙๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ และยังได้ผลผลิตถึงปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งเท่ากับว่าบนพื้นที่เท่าเดิม
แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง ๔ เท่า ซึ่งเมื่อเทียบกับรายได้ของนางจรูญ เมื่อปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายได้จากภาคเกษตร
เพี ย ง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ ปี ๒๕๕๖ มี ร ายได้ จ ากภาคเกษตรสู ง ขึ้ น โดยมี ร ายได้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
สร้างความสุขให้กับครอบครัวนางจรูญ และเกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

๒.๑.๒ นางวีรา จินะใจ
ที่อยู่ : เลขที่ ๗๐ บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑ ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรกรร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเดิมมีอาชีพทานาปีละครั้งบนพื้นที่ ๑๔-๑๕ ไร่ เก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะเปลี่ยน
มาปลูกถั่วลิสง ปลูกหอม และกระเทียม เมื่อหมดฤดูกาลทาการเกษตรจึงหันไปหางานรับจ้างทั่วไป เพื่อนาเงิน
มาจุนเจือครอบครัว ราวปี ๒๕๓๗ เกิดแรงบันดาลใจเข้าฝึกอบรมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ และเริ่มลงมือ
ปฏิบั ติทันทีจากการรวมกลุ่ม ๔-๕ คน ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เริ่มต้นจากการเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม เมื่อได้ผลผลิตจึงนาไปขายที่ตลาด
ใกล้ ๆ หมู่ บ้ า น จนกระทั่ว ขยั บ ขยายเข้ าไปขายที่ตั ว อาเภอและพัฒ นาสู่ การน าเห็ ด มาแปรรูป เพื่อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มได้หลากหลายผลิตภัณฑ์
“เมื่อก่อนลำบำกมำก กลับจำกทำสวนต้องออกไปรับจ้ำงหำรำยได้มำจุนเจือครอบครัว วันนี้ไม่ต้อง
ไปทำงำนนอกบ้ำน อยู่กับเห็ดมีควำมสุขดี แต่ก่อนยำกจนมำกนึกไม่ถึ งเหมือนกันว่ำจะมำถึงวันนี้ เมื่อตัดสินใจ
เข้ำร่วมโครงกำรพระรำชดำริได้ศึกษำและเรียนรู้ หลังจำกนั้นทำอะไรต้องคิดก่อนทำ ไม่เคยท้อแท้ แต่วำงแผน
ถ้ำไม่มีแผนรองรับ พอถึงเวลำไม่มีก้อนเห็ดสำหรับเปิ ดดอก กำรผลิตจะขำดตอน ต้องวำงแผนว่ำต้นเดือน
มกรำคม-เมษำยน ต้องทำอะไรบ้ำง บำงวันต้องตื่นเข้ำ หรือตื่นตีหนึ่งตีสองเห็ดเรำมีอยู่ตลอด ขำยได้ก็สบำยใจ
มีรำยได้เข้ำมำเก็บส่วนหนึ่งเอำไว้บริหำรกับครอบครัว ปัจจุบันชีวิตควำมเป็นอยู่ดีกว่ำเมื่อก่อนมำก”

เรียนรู้ สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
นางวีรา ใช้พื้นที่จานวน ๑ ไร่ ๒ งาน สาหรับสร้างโรงเพาะเห็ด ทาบ่อเลี้ยงปลา และพื้นที่อยู่อาศัย
โดยกิ จ กรรมหลั ก แบ่ ง ออกเป็ น การเพาะเห็ ด เศรษฐกิ จ และการแปรรูป เห็ ด ได้ แก่ การผลิ ตเห็ ด หลิ น จื อ
เนื่องจากสามารถนาไปแปรรูปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดสมุนไพร ได้ผลตอบแทนสูง และสามารถเก็บรักษาไว้ได้
นาน นอกจากนี้ยังมีเห็ดนางรม เห็ดลมป่า เห็ดหอม สลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี ซึ่งการเพาะเห็ดที่หลากหลาย
สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องราคาที่ผันแปรตามท้องตลาด เพราะเห็ดแต่ละชนิดเกิดดอกได้ดีในฤดูกาล
ที่แตกต่างกันออกไป
ปัจจุบัน นางวีรามีรายได้หลักจากเห็ดหลินจือ สร้างรายได้มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ การผลิต
ก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดชนิดอื่น ๆ เป็นรายได้รองลงมา ทาให้มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท
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นอกจากนี้ ยังได้ร่วมก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนสาหรับแปรรูปเห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า
เพื่อนาไปจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ทั้งยังได้รับเครื่องหมาย อย. จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขหลายรายการ

๒.๑.๓ ชุมชนบ้านดอกบัว
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับประเทศ

จุดเริ่มต้นแห่งความพอเพียง
เริ่มแรกบ้านบัว (ดอกบัว) หมู่ที่ ๔ ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นป่า มีบ้ านอยู่
๒ หลังเท่านั้น ปัจจุบันบ้านบัว (ดอกบัว) มีประชากรกว่า ๗๖๓ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
มีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทานา คือ การทาหัตถกรรมจักสานเข่งไม้ไผ่ สุ่มไก่ เมื่อทากันมากขึ้นทาให้ขายไม่ได้มาก
เท่าที่ควร คนในชุมชนจึงได้หันมาร่วมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มจักสานขึ้น โดยผู้นาหมู่บ้านเป็นแกนนาในการจัดตั้งกลุ่ม
และออกจาหน่ายแพร่หลายไปทั่วทั้งจังหวัดและต่างจังหวัด จนกลายเป็นหมู่บ้านนักพัฒนา หมู่บ้านพึ่งพาตนเอง
และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ในที่สุด
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดอกบัว เป็นการอยู่รวมกันของชุมชนล้านนา ส่วนใหญ่ดาเนินวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม และอยู่กันแบบระบบเครือญาติ มีวัฒนธรรมการเคารพผู้อาวุโสกว่าเป็นผู้นา เพราะมีความรู้และ
ประสบการณ์ชีวิตมากกว่าคนรุ่นหลัง ๆ ทาให้ชาวบ้านเชื่อฟังและยาเกรง ซึ่งเป็นผลทาให้สังคมเกิดความสงบสุข
มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ และมีการปลูกทดแทนกลับคืนสู่ชุมชน ยึดหลักความพอดี
ไม่มากไม่น้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นในชุมชน มีการร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรของชุมชนด้วยเหตุผล และความรู้ความเข้าใจแล้ว จึงตัดสินใจนาไปใช้ในการทาแผนพัฒนาชุมชน
สมาชิกในชุมชนมีการลงทุนในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันด้วยความมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มีการวางแผน รู้จักแยกแยะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทาเหล่านั้นด้วย

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
นอกจากนี้ ชุมชนบ้านดอกบัว ได้ใฝ่หาความรู้โดยเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์
สาหรับการประกอบอาชีพจากหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และนาความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดให้กับสมาชิกทุกคน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการใช้จ่ายโดยการจัดทา
บัญชีครัวเรือนด้วยความประหยัด และมีการเก็บออมอย่ างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่าย จัดตั้งองค์กรช่วยเหลือ
คนในชุมชนยามเดือดร้อน เช่น กองทุนหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการจัดการทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้ อ มอย่ า งฉลาดและรอบคอบ ที่ส ามารถช่ ว ยลดภาวะโลกร้อ น ได้ แก่ การผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพใช้ เอง
การปลูกป่าชุมชน การจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ
เนื่องจากบ้ านดอกบัว มีการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะวัว จานวนมาก เพื่อลดต้นทุนการผลิ ตและช่วยในการรักษา
คุณภาพดิน ทาให้ลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของทุกคน
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และบุคคลทั่วไป รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนดูแลเรื่องสุขภาพ โดยการจัดลานออกกาลังกาย เพื่อให้คนในชุมชน
มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีจิตใจแจ่มใสอีกด้วย
ชุมชนได้ร่วมมือและช่วยเหลื อแบ่งปันกันภายในชุมชน โดยร่ วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว เช่น กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมแข่งขันกีฬาในหมู่บ้านทุกปี การส่งเสริมและพัฒนาวัด
ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม มีอาสาสมัครที่ทางานช่วยเหลือส่วนรวมด้วยจิตอาสา โดยไม่หวัง
ค่าตอบแทน เช่น กลุ่มสตรี แม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
กลุ่มอาสาสมัครป้ องกัน ภัย ฝ่ายพลเรื อน กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อให้ โครงการนี้เป็นต้นแบบในการขยายผล
ในการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่แสดงถึงคุณธรรมชัดเจน
ดังเช่น การงดเหล้างานศพ ซึ่งถือเป็นกฎเคร่งครัดภายในชุมชน

ก้าวสู่ความสาเร็จของชุมชน
ผลตอบแทนที่ชุมชนได้รั บ จากการร่ว มแรงร่ว มใจกันดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ มภายใต้ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้ชุมชนบ้านดอกบัว ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
ทั้งเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ เช่น หมู่บ้านหลักนักพัฒนา หมู่บ้านพึ่งตนเองภายใต้การปกครองของกานันดีเด่น
ปี ๒๕๕๑ เป็นหมู่บ้านที่ผ่านระบบมาตรฐานชุมชนปี ๒๕๕๑ โดยมี นายบาล บุญก้า เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอกบัว มีผลงานเด่นเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ดีเด่น รวมทั้งกลุ่มจักสานเข่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทกลุ่มอาชีพดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นาเครือข่าย
พัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ประจาปี ๒๕๕๑ และในปี ๒๕๕๒
บ้านดอกบัวได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ของจังหวัดพะเยา
และยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ คือ “รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจากส านั กงาน กปร. ครั้ งที่ ๒ ด้ า นชุ ม ชนเศรษฐกิ จ พอเพีย ง ถ้ว ยรางวัล พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”
จะเห็นได้ว่าชุมชนบ้านดอกบัวประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานของกลุ่มอย่างดียิ่ง อันเป็นผลมาจาก
ความร่วมแรงร่วมใจ ความรัก ความสามัคคี อันเป็นพลังสาคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นชุมชน
ต้นแบบของการขับเคลื่อนพะเยาโมเดล ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาระดับพื้นที่ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ
การส่งเสริ มอาชีพ และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตแบบมีส่ ว นร่ว ม ภายใต้หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่นี่ชุมชนบ้านบัว มีความรักความสามัคคี มีการบริหารจัดการชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทา และร่วมกันแก้ไข
ปัญหา โดยนาเครื่องมือ คือแผนชุมชน เป็นตัวขับเคลื่อนแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งร่วมกัน
รักษาคุณค่าทางสังคมที่ดงี าม อันเป็นแบบอย่างที่ดี

๒.๒ ตัวอย่างความสาเร็จภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒.๒.๑ กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้บ้านห้วยยาง
ที่อยู่ : บ้านห้วยยาง ตาบลเหล่าโพนค้อ อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
โครงการอ่างเก็บน้าห้วยโท-ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๖๓

ชุมชนยากจน ขนานนามหมู่บ้านขอทาน
“หมู่บ้านขอทาน” เป็นชื่อเรียกขานของหมู่บ้านห้วยยางที่พูดกันติดปากและเคยเป็นข่าวบนหน้า
หนังสือพิมพ์ชื่อดังฉบับหนึ่งมาแล้วเมื่อกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๔๘๙ จากคาบอกเล่า ชุมชน
แห่งนี้เริ่มจากชาวลาวอพยพมาจากเมืองวัง ประเทศลาว โดยนายยางกับนายโต๊ะ บุกเบิกสร้างบ้านเรือนเป็น
ครั้งแรกและตั้งชื่อหมู่บ้านตามสิ่งแวดล้อมที่เห็นและขยายชุมชนเรื่อยมา กระทั่งปี ๒๕๑๘-๒๕๒๔ เกิดภัยแล้ง
ครั้งใหญ่ติดต่อกัน จนชาวบ้านต้องนาสิ่งของที่มีไปแลกข้าวจากหมู่บ้านอื่นเพื่อประทังชีวิต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “อาชีพแลกข้าว” จนถึงขั้นชาวบ้านกว่าร้อยละ ๙๐ ในหมู่บ้านต้องหาหนทางประทังชีวิตด้วยการอพยพไป
ขอทานตามจังหวัดใกล้เคียง กระทั่งปรากฏเป็นข่าวว่า “พบหมู่บ้านขอทานแห่งแรกของเมืองไทย” จนมีคน
เรียกติดปากว่าหมู่บ้านขอทานนับแต่นั้นมา

พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานน้าเพื่อชีวิต
เมื่อปี ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดาเนินไปพื้นที่หมู่บ้านโพนงาม
และบ้ า นห้ ว ยยาง เพื่ อ ทอดพระเนตรสภาพปั ญ หา และทรงเห็ น ว่า ชาวบ้ า นเดือ ดร้ อ น จึ ง มีพ ระราชด าริ
ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้าห้วยยางโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในหมู่บ้าน
จนกระทั่งปี ๒๕๓๒ อ่างเก็บน้าห้วยโท-ห้วยยาง ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วยความจุ ๙,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ส่งผลให้ชาวบ้านห้วยยางและหมู่บ้า นข้างเคียงในเขตตาบลเหล่าโพนค้อ มีน้าทาการเกษตร เปิดหนทางทากิน
ใหม่ๆ และอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้เพื่อวิถีชีวิตที่ดีก็เริ่มต้นขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้

พัฒนาอาชีพด้วยวิถีพอเพียง
ชาวบ้ านห้ วยยางเริ่ มต้นเรียนรู้ และทดลองเพาะพันธุ์กล้ าไม้ เช่น มะกรูด มะนาว แล้ วออกไปเร่ขาย
จนกระทั่งตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ขึ้นในปี ๒๕๔๒ มีสมาชิกเริ่มต้น ๒๗ คน ผลการดาเนินงานของกลุ่ มมีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นายหวล ยางธิสาร ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมชาวบ้าน
และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้บ้านห้วยยางขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์กลุ่มคือ “สร้างงาน เพิ่มรายได้
กระจายการเรียนรู้ นาไปสู่การพัฒนา นาพาความสามัคคี มีชีวิตที่ดี พออยู่พอกิน”
ปัจจุบัน สมาชิกในกลุ่มมีการเพาะกล้าไม้กว่า ๖๒ ชนิด เช่น ผักหวาน ยางนา มะนาว มะกรูด มะละกอ
ไม้หอม เป็นต้น มีการเก็บออมจากสมาชิกเดือนละ ๔๐ บาทต่อคน การทาการตลาดแบ่งเป็น พ่อค้ามารับซื้อที่สวน
จะขายถุงละ ๒ บาท (ยกเว้นผักหวานจะมีราคา ๕, ๑๐ และ ๑๕ บาท) และมีสมาชิกบางรายนาออกเร่ขายเอง
หรือออกบูทจัดงานก็จะได้ราคาที่สูงกว่า โดยสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อปี ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๒.๒.๒ นายทองปาน พิมพานิชย์
ที่อยู่ : เลขที่ ๖ หมู่ ๔ ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดาริ ด้านเกษตรผสมผสาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๖๔

ชีวิตวังวนในความยากจน
นายทองปาน พิมพานิช เกษตรกรจากบ้านคาประมง เล่าว่าเดิมมีอาชีพทานาเป็นหลัก เมื่อหมดหน้านา
จะรับจ้างทั่วไป ฐานะยากจน มีรายได้เพียงปีละ ๓,๐๐๐ บาท อีกทั้งยังติดหนี้ ธ.ก.ส. อีกจานวนมาก พยายามคิด
หาหนทางอยู่เสมอว่า ทาอย่างไรถึงจะหายจนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้เขียนคติประจาใจว่า “ความจน
มีแท้ ๆ เราต้องแก้ด้วยตนเอง” เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้คิดหาทางต่อสู้เรื่อยมา จนกระทั่งในราวปี ๒๕๓๘
ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมอดินอาสา จึงนาความรู้จากการอบรมมาปรับปรุงดิน ต่อมาปี ๒๕๔๐
นายทองปาน จึงเริ่มปรับแนวความคิดโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ เป็นที่ตั้ง

ปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
จากแนวคิดคติป ระจ าใจ นายทองปาน ได้ล งมือแก้ปัญหาด้ว ยตนเองโดยไม่ต้องรอคนอื่นมาช่ว ย
เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตนเองก่อน ลงมือทาการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ทานา ๑๔ ไร่ อีก ๓ ไร่ ปลูกมะม่วง บริเวณบ้านปลูกพืชสวนครัวพื้นบ้านทุกอย่าง
ที่กินได้ก่อน เช่น มะละกอ ข่า ตะไคร้ พริก มะเขือ ของกินของใช้ที่จาเป็นในการดารงชีวิต ในบ่อน้าก็เลี้ยงปลา
และกบ บนบกเลี้ยงเป็ดและไก่ รวมทั้งเพาะเห็ด โดยได้นาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือนาทาง
ลดรายจ่ายโดยการทาปุ๋ยใช้เองจากมูลสัตว์ และเศษซากพืชต่าง ๆ
จากการดาเนิ นวิถีชีวิตสอดคล้ องกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่นานเกินรอ นายทองปาน
สามารถเพิ่มพื้นที่ทาการเกษตรได้ถึง ๕๐ ไร่ แบ่งพื้นที่ทาเกษตรผสมผสาน ทานาปลูกข้าว จานวน ๒๐ ไร่ ปลูกไม้ผล
ชนิดต่าง ๆ จานวน ๒๐ ไร่ ได้แก่ มะม่วงงามเมืองย่า แก้วมังกร มะขามเปรี้ยว สับปะรด ฝรั่ง พุทรา และกล้วย
หอมทอง เพื่อส่งขายประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งได้ก่อตั้งกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองจังหวัดสกลนคร และเพื่อนบ้าน
จังหวัดใกล้เคียง
ด้ว ยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน หมั่นศึกษาหาความรู้อย่างสม่าเสมอ จนผ่ านพ้นอุปสรรคมาได้ด้ ว ย
ความ “พอเพียง” ที่สาคัญคือสามารถปลดหนี้ และส่งเสียลูก ๆ ทั้ง ๖ คน จนเรียนจบหมดแล้ว โดยมีเคล็ดลับ
ที่สาคัญคือ ไม่ต้องใช้สารเคมี ให้ใช้เพียงปุ๋ยเคมีบารุง หรือใครจะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ก็ ทาได้ โดยเน้น
ใช้ปุ๋ยมูลไก่เป็นหลัก ด้วยเป็นคนศึกษาหาความรู้อยู่เสมอจึงคิดค้นหาแนวทางปลดหนี้ ให้เกษตรกร โดยมุ่งไปที่
เรื่องปลูกกล้วย ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัว และเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่เกษตรกรจะสร้างเงินได้จริง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน
นายทางปาน มีร ายได้เฉลี่ ย เดือนละ ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาท และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้ ที่ส นใจ
พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้ชุมชน เพื่อนาความรู้ใหม่ ๆ กลับไปพัฒนาต่อยอดอาชีพตัวเองได้และสามารถเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวได้

กิจกรรมในพื้นที่
กิจกรรมในพื้นที่ของนายทองปาน ประกอบด้วย การทานาจานวน ๒๐ ไร่ สาหรับไว้บริโภคถ้าเหลือ
ก็ขาย การปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน โดยเฉพาะมะม่วงงามเมืองย่าและกล้วยหอม ซึ่งสร้างรายได้หลัก การปลูก
พืชผักแบบริมรั้ว เลี้ยงปลา ๓,๐๐๐ ตัว เลี้ยงเป็ดและไก่ดาภูพานเพื่อบริโภค และโรงเรือนทาปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้
ในแปลงเกษตรของตนเอง

๖๕

๒.๒.๓ หมู่บ้านท่าเรือ
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑๔ ตาบลท่าบ่อสงคราม อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างความสาเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนความสาเร็จของหมู่บ้านท่าเรือ
เมื่อปี ๒๔๔๕ มีราษฎรกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากหมู่บ้านนาซ่อม อาเภออานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่ อ งจากพื้น ที่ของหมู่บ้ า นเดิ มคับ แคบ จึ งมีหั ว หน้ ากลุ่ มนาคนเคลื่ อนย้ ายไปทางทิ ศตะวันตกประมาณ ๑
กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เนินสูงกว่า เดิมมีสภาพป่าเต็งรัง บริเวณด้านทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มมีหนองน้าเล็ก ๆ
มีต้นไม้ใหญ่ใบหนา ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นแต้” จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแต้” อยู่ในจังหวัดนครพนม
ในช่วงฤดูฝนมีน้ามากและไหลเชื่อมโยงกับแม่น้าสายต่าง ๆ เช่น น้าอูน น้าสงคราม และน้าโขง จะมี
เรือพ่วงขนาดใหญ่บรรทุกสินค้าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะของป่า มาจอดเทียบฝั่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของหมู่ บ้ า น เพื่ อ มาแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า กั น ทุ ก ปี โดยในราวกลางปี ๒๔๙๓ นายเหลี่ ย ม บิ น ศรี
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ประชุมชาวบ้านและมีมติตกลงให้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเดิมว่า “บ้านแต้”
เป็น “บ้านท่าเรือ” จนถึงปัจจุบัน
บ้านท่าเรือ มีระยะห่างจากอาเภอนาหว้า ประมาณ ๘ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีสภาพ
ป่าเป็นไม้เต็งรัง และป่าละเมาะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ประมาณร้อยละ ๒ ของพื้นที่ทั้งหมด บางพื้นที่เป็น
ที่ราบสู งประมาณ ๑๐-๒๐ เมตร เรี ยงรายอยู่ตามลุ่มแม่น้า ทางทิศตะวันตกเป็นแหล่ งดินเค็ม มีเกลื อปนอยู่
ประมาณร้อยละ ๕๐ เป็นแหล่งดินเค็มที่สุดของจังหวัดนครพนม

ความพอเพียงของชุมชน
ชาวบ้านชุมชนบ้านท่าเรือส่วนใหญ่ทานา และผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองเป็นอาชีพหลัก ทอผ้าไหมเป็น
อาชีพเสริม โดยรวมกลุ่มกันผลิตและจาหน่ายในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอกิน
พอใช้ มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เก็บกิน ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนั้น ชาวบ้านยังรวมตัวกัน
บริหารจัดการขยะและรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยจัดตั้งเป็นเงินกองทุนของชุมชน

มีเหตุผล
ชาวบ้านในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น ในด้านการผลิตเครื่องดนตรีอีสาน ได้แก่
แคน โหวด และการทอผ้าไหม รวมถึงองค์ความรู้ท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น หมอเป่าต่อกระดูก ผู้นาทางศาสนา หมอดูฤกษ์
ยาม หมอสูตรขวัญ ทาขวัญ ดูแลศาลเจ้าปู่ประจาหมู่บ้าน และการทาเครื่องมือจับสัตว์น้า ได้แก่ แห ข้อง ไซ และ
ลอบ เป็นทุน ทางวัฒนธรรมที่นามาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชน และรู้จักนามาปรับใช้พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีการจัดทาแผนชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาและจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี
สร้างประโยชน์สาธารณะ สร้างสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชน

๖๖

เมื่อคนในชุมชนรู้จักตัวเอง และส่งเสริมการพัฒนาบนฐานวิถีวัฒนธรรมของคนไท-อีสาน จึงช่วยให้
มีฐานที่แข็งแรง ผู้คนไม่อพยพย้ายถิ่นไปทางานนอกชุมชน เพราะสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่าง
มีความสุขตามอัตภาพ ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ศักยภาพของตนเอง คนในชุมชนมีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ มีชื่อเสียง
ความมั่นคง ก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้ การใช้จ่าย การออม คุณธรรมและศีลธรรม
๒. ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถีการดารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ความเชื่อ ทัศนคติ
ค่านิ ยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสั งคม ฐานะทางการเงิน ที่เป็น
ทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน รายได้ รายจ่ายของครัวเรือน
๓. พัฒนาตนเอง ให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่อง สร้างวินัยกับตนเอง โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน
๔. สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมั่นในเป้าหมายของชีวิต หมั่นพิจารณาความคิด ตัดสินใจ
แก้ปั ญหาอย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้ ความรู้ ที่รอบคอบ ระมั ดระวัง มีความรับผิ ดชอบต่อ ตนเอง สั ง คม และ
ครอบครัว ควบคุมจิตใจให้ตนเองประพฤติในสิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรือง
๕. เสริ มสร้ างและฟื้ นฟู ความรู้ และคุ ณธรรมของตนเองและครอบครั ว เช่ น เข้ ารั บการฝึ กอบรม
ฝึกทักษะในวิชาการหรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบและแก้ ไขข้อบกพร่องอย่างสม่าเสมอ มีการตั้งกลุ่ม องค์กร
หรือกองทุนต่าง ๆ และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส

มีภูมิคุ้มกัน
ระดับครอบครัว ส่วนใหญ่มีการเก็บออมและทาบัญชีครัวเรือน ระดับชุมชน มีความสมานสามัคคี
และเอื้อ เฟื้อ ต่อกั น และมีความภาคภู มิใ จในอัตลั กษณ์ ของชาวไท-อีส าน เป็นภู มิคุ้ มกัน สิ่ งแรกที่ ช่วยพยุ ง
ความเป็นชุมชนไว้ มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพและกิจกรรมที่ หลากหลาย เช่น กลุ่มปลูกไผ่ลูกแคนท่าเรือ
กลุ่ ม อนุ รั ก ษ์ ป่ า ดอนปู่ ต า และกลุ่ ม อาสาสมั ค รเรารั ก ในหลวง เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานการรักษาป่าชุมชนกับความเชื่อท้องถิ่น คือ ศาลเจ้าปู่ หรือ
ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปู่ตา” ซึ่งหมายถึงบรรพบุรุษผู้ปกป้องรักษาหมู่บ้าน เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้าน
โดยปลูกฝังความเชื่อกันมาช้านานว่าป่าดอนปู่ตาเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดบุกรุกหรือเข้าไปตัดไม้ แม้จะเป็นไม้เล็ก ๆ
เพื่อใช้ทาฟืน ผู้นั้นจะมีอันตราย ทาให้ชุมชนบ้านท่าเรือสามารถรักษาสภาพของป่าดอนปู่ตามาได้จนถึงปัจจุบัน

ใช้ความรู้คู่คุณธรรม
หมู่บ้านท่าเรือ มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหมู่บ้านและแผนชุมชน อาทิ ข้อมูล
จปฐ. กชช. ๒ค ข้อมูลอื่น ๆ มี การเรี ยนรู้หลั กเศรษฐกิจพอเพียงและนามาปฏิบั ติ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การปฏิบัติตามศาสนกิจ งานบุญประเพณี ตลอดจนการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน การยกย่องผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีคุณธรรมให้เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน มีกิจกรรม
ส่งเสริมการลด ละ เลิก อบายมุข โดยมีแหล่งสืบทอดความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้แก่
๑. วั ด ศรี โ พธิ์ ชั ย เป็ น วั ด แรกที่ ช าวบ้ า นท่ า เรื อ ร่ ว มแรงร่ ว มใจสร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจ
ของชาวบ้านหลังก่อตั้งหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี ต่าง ๆ และเป็นที่ประชุม

๖๗

ของชาวบ้าน ภายในวัดยั งเป็นที่ตั้งของศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าเรือ จึงเป็นแหล่ งถ่ายทอดภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
๒. หนองเรือ เป็นแหล่งน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านท่าเรือ พื้นที่เก็บกักน้าขนาดใหญ่ประมาณ ๕๐ ไร่
ที่ช่วยหล่อเลี้ยงชาวบ้านให้มีน้าใช้ตลอดปี แม้แทบทุกครัวเรือนจะยึดอาชีพการทาเครื่องดนตรีพื้นบ้าน แต่ยังคงวิถี
ชีวิต ทานา ปลูกผัก เลี้ยงวัว ควาย แบบชาวชนบทอีสานทั่วไป หลังเสร็จสิ้นจากการทานา ชาวบ้านจะเริ่มปลูก
พืชผักสวนครัวโดยเฉพาะแตงร้าน ที่ทุกครอบครัวจะต้องปลูกเพื่อนาผลผลิตไปร่วมทาบุญ
๓. ห้วยกอก เป็นเวิ้งน้าผืนใหญ่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ เป็นแหล่งหากินที่ชาวบ้านจะพายเรือเก็บผัก ดักนก
ตกปลา ท่ามกลางบัวแดงที่บานสะพรั่ง ในห้วยกอกมีพืชน้าที่ชาวบ้านเรียกว่า “ผักอีรวย” คล้ายสาหร่ายอยู่ใต้
ผิวน้า บางครั้งอาจเห็นควายดาน้าลงไปกิน
๔. ป่าชุมชน อยู่ในพื้นที่ติดกับป่าดอนปู่ย่า ชาวบ้านใช้ป่าชุมชนเป็นที่ปลูกไผ่แคนหรือไผ่เล็กสาหรับ
ทาแคน โหวด เพื่ อลดการซื้อ วัต ถุดิบ จากนอกพื้ นที่ โดยนาพันธุ์ ไผ่ แคนมาจากสาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว ซึ่งต่อไปจะช่วยให้ชาวบ้านท่าเรือมีวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างเพียงพอ
๕. การทาเครื่องดนตรีพื้นบ้านเมืองอีสาน บ้านท่าเรือเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
ที่ใหญ่ที่สุดให้ประเทศไทย เมื่อเดินทางเข้าเขตบ้านท่าเรือจะได้ยินเสียงแคน พิณ โหวด หรือโปงลาง ดังเป็น
ระยะ ๆ เพราะชาวบ้านต่างปรับแต่งเสียงเทียบเสียงเครื่องดนตรี ที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ หลายคุ้มในชุมชน
บ้านท่าเรือ จะมีจุ ดสาธิตการทาเครื่ องดนตรีพื้นบ้านให้ ผู้มาเยือนแวะเข้าไปชมได้ตามความสนใจ และซื้อ
เครื่องดนตรีหรือของที่ระลึกกลับบ้านได้
๖. การทอผ้ า ไหม ชาวบ้ า นท่ า เรื อ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม ทอผ้ า ไหมศิ ล ปาชี พ บ้ า นท่ า เรื อ ในปี ๒๕๑๘
โดยเป็ น ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ แห่ ง แรกของประเทศไทย ในมู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ผ้าไหมเป็นที่ต้องการของ
ตลาด และนอกจากจะทอผ้าเพื่อจาหน่ายแล้ว สมาชิกของศูน ย์ฯ ยังทอผ้าไหมส่งเข้าประกวด ซึ่งได้รับรางวัล
ในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความละเอียด ลวดลายงดงาม และยังคงรักษาลวดลายเก่าไว้ได้อย่างดี
เช่น ลายนาคน้อย ลายตราหมากนัด ลายกุญแจน้อย ลายตุ้ม ลายขอ และมีคุณภาพระดับโอทอป ๕ ดาว

๒.๓ ตัวอย่างความสาเร็จภาคกลาง
๒.๓.๑ นายจรูญ จวนเจริญ
ที่อยู่ : เลขที่ ๘๑/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (เครือข่ายเกษตรกรตัวอย่าง)
กลุ่มผู้รับน้าในพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ชีวิตที่ผ่านมามีแต่หนี้
นายจรูญ จวนเจริญ อายุ ๗๑ ปี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เดิมมีอาชีพทานาเป็นหลัก ซึ่งประสบ
ปัญหาทุกปี บางปีน้าท่วม ผลผลิตเสียหายทาให้มีหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอส่งให้ลูกๆ เรียนหนังสือ ต้นทุน
ในการทานา ๑ ไร่ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขายข้าวได้ไร่ละ ๒,๔๐๐ บาท ซึ่งได้ผลกาไรน้อยมาก ต่อมาในปี ๒๕๓๗

๖๘

มี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการระบบการผลิ ต การเกษตร ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด นครนายก จึ ง ได้ พั ฒ นา
ปรับเปลี่ยนจากการทานาเพียงอย่างเดียวมาเป็นการทาไร่นาสวนผสม เพื่อลดความเสี่ยงและให้มีรายได้ตลอดปี

อบรมเตรียมความรู้สู่การพัฒนาตนเอง
หลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด จึงมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนจากการทานา
เพียงอย่างเดียวหันมาทาสวนควบคู่ไปด้วย โดยได้กู้เงิน ธ.ก.ส. มา ๑๘๐,๐๐๐ บาท ได้เริ่มขุดบ่อน้าเพื่อกักเก็บน้า
ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ และได้รับการสนับสนุนจากโครงการขุดบ่อกักเก็บน้าให้จานวน ๑ บ่อ กระจายทั่ว
บนพื้นที่ ๕ ไร่ของตนเอง โดยปลูกมะยงชิด และสวนมะปรางแบบยกร่อง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
และสามารถเลี้ยงปลาควบคู่กับการทาสวนได้ นอกจากนี้ยังปลูกกระท้อนและมังคุด เป็นไม้ผลเสริมอีกด้วย
ปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว เช่ น กระเพรา โหระพา แมงลั ก และกล้ ว ย พร้ อ มทั้ ง ได้ ข ยายกิ่ ง พั น ธุ์ ม ะยงชิ ด และ
พันธุ์มะปราง เพื่อจาหน่วยเป็นรายได้เสริม โดยยังคงทานาข้าวไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน

สู่การเป็นเกษตรกรตัวอย่าง
จนกระทั่ ง ปี ๒๕๔๘ นายจรู ญ ได้ เ ป็ น เกษตรกรตั ว อย่ า ง และได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ จั ด สร้ า งเป็ น
ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่รับน้าเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านเกษตรผสมผสานเพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ส่วนรวม ในการทาการเกษตรผสมผสาน ให้คาปรึกษาแก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไปที่เข้ามา
รับคาปรึกษาด้วยความเต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ ยามว่างจากการทางานก็จะค้นคว้าทดลองเพื่อให้เกิด
ความรู้ ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ทาสิ่ งใหม่ ๆ อยู่ เสมออย่างไม่ห ยุดนิ่ง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม เช่น การนาหอยเชอรี่มาทาเป็นน้าหมักร่วมกับสารเร่ง พด. ง่ายๆ
(สาร พด. คื อ กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ แ ห้ ง ที่ พั ฒ นาโดยกรมพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ ใ นทางการเกษตร โดยเฉพาะ
การทาปุ๋ยหมักหรือน้าหมักชีวภาพ มีตั้งแต่สารเร่ง พด. ๑-๑๒ ซึ่งมีประสิทธิภาพการทางานต่างกันออกไป) จนได้รับ
รางวัลเกียรติบัตรแห่งภูมิปัญญาเกษตรกรไทย

กิจกรรมในพื้นที่
บนพื้นดินจานวน ๑๐ ไร่ ของนายจรูญ ได้ทาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ทากิจกรรมในพื้นที่
ประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทาสวนมะยงชิด และมะปรางหวาน จานวน ๔๐๐ ต้น มีผลผลิตประมาณ
๔ ตันต่อปี ซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว มีบ่อน้ากระจายอยู่ทั่วไปบนพื้นที่ สาหรับใช้น้าและเลี้ยงปลาบริเวณ
รอบ ๆ ขอบบ่อปลูกพืชผักสวนครัว และพื้นที่สาหรับวางกิ่งพันธุ์มะยงชิด และมะปรางหวาน จานวน ๓,๐๐๐ ต้น
เพื่อจาหน่ายเป็นรายได้เสริม
วันนี้ นายจรูญ เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต มีความภาคภูมิใจ
ในการประกอบอาชีพของตนเอง ดังที่นายจรูญกล่าวไว้ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรทำให้ตนเองมีรำยได้
หมุนเวียนตลอดปี เป็นพอเพียง คือ มีเพียงพอ อำชีพกำรเกษตรกรรมเป็นอำชีพที่ยั่งยืนกว่ำอุตสำหกรรม”

๒.๓.๒ นายยวง เขียวนิล
ที่อยู่ : เลขที่ ๙๑/๑ หมู่ ๗ บ้านราษฎร์นิยม ตาบลราษฎร์นิยม อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เกษตรกรทฤษฎีใหม่

๖๙

ก่อนเป็นเกษตรกร
นายยวง เคยทางานเป็นข้าราชการในสานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลาร่วม
๑๐ ปี จากนั้นจึงตัดสินใจลาออกมาทาธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แต่ไม่ประสบความสาเร็จและมีหนี้สินจนต้อง
เลิกทาธุรกิจ ในปี ๒๕๓๑ จึงได้ตัดสินใจทาการเกษตรบนที่ดินมรดกของภรรยา เริ่มต้นด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว
เลี้ยงปลาและเป็ด มีรายได้พออยู่พอกิน

เกษตรทฤษฎีใหม่ฟื้นชีวิต
ปี ๒๕๓๗ หลังจากผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ นายยวงตั้งใจแน่วแน่ที่จะทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเดินทาง
ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อได้ความรู้กลับมาจึงเริ่มลงมือทาการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่
ตนเอง เมื่อพบปัญหา นายยวงใช้ความเพียรพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยขอคาปรึกษาจากสถานี พัฒนาที่ดิน
กาแพงแสน สานักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จนสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
และประสบการณ์ตนเองเรื่อยมา
จนกระทั่งปี ๒๕๓๘ เกิดน้ าท่ว มใหญ่ เกษตรทั้งหมดเสี ยหาย เมื่อน้าลด บ่อน้าที่นายยวงได้ขุดไว้
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่กลับมีปลาเข้ามาอยู่มากมาย นายยวงจึงพ้นวิกฤตอุทกภัยได้ด้วยรายได้จากการขายปลา
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สร้างแรงศรัทธาต่อแนวพระราชดาริเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงมีเป้าหมายที่จะทาให้
แปลงเกษตรของตนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสวนป่าชุมชน ที่สามารถเป็นตัวอย่างถ่ายทอดความสาเร็จ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ประกอบอาชีพด้วยความพอประมาณ
นายยวง ใช้หลักการพึ่งตนเองในการประกอบอาชีพทั้งแรงงานและการลงทุนด้วยความพอประมาณ
สร้างรายได้โดยไม่เร่งผลผลิต มีการจดบัญชีครัวเรือนเพื่อเตือนตนเองให้รู้จักใช้จ่ายอย่างมีสติและใช้ชีวิตเรียบง่าย
กับครอบครัว ไม่ฟุ้งเฟ้อ และมีความสุขตามอัตภาพ ใช้ ความมีเหตุผลในการบริหารจัดการพื้นที่ตามเกษตร
ทฤษฎีใหม่ โดยจัดการน้าและพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริหารแรงงานโดยใช้หลักพึ่งตนเอง โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็ น ๔ ส่ ว น และปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ แ ต่ ล ะส่ ว นอย่ า งมี ร ะบบตามวั น ของสั ป ดาห์ ไม่ ล งทุ น ปลู ก พื ช
ตามกระแส แต่เน้นการปลูกพืชหลากหลายชนิด ให้มีผลผลิตทุกฤดูกาล ขายผลผลิตได้ทั้งปีและมีรายได้ต่อเนื่อง
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี โดยให้ความสาคัญในการทาเกษตรผสมผสาน ปลูกพืช หลากหลายชนิด เพื่อให้ได้ผลผลิต
ทุกฤดูกาล ทั้งที่ให้ผลผลิตในระยะสั้นและระยะยาว แม้ราคาพืชชนิดใดตกต่า ก็ยังมีผลผลิตจากพืชอื่นทดแทน
แบ่งรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลงทุน บริโภค และการออม อย่างเป็นสัดส่วน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขใด ๆ
ทั้งสิ้น รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
องค์ความรู้ที่โดดเด่น คือ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเลี้ยงกบแบบ
คอนโดและแบบแห้ง มีการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ โดยเป็นครูท้องถิ่น สอนวิชาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน
ราษฎร์นิยม เป็นวิทยากรบรรยายนอกสถานที่ และเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง ยึดคุณธรรมในการดาเนินชีวิตคือการเดินทางสายกลาง ดาเนินชีวิตโดยไม่ประมาท ไม่เร่งผลผลิต

๗๐

จนผิดธรรมชาติ ไม่ตกเป็นทาสกระแสกระตุ้นของสังคม ใช้หลักธรรมแห่งความสาเร็จ คือ อิทธิบาท ๔ ได้แก่
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หมายถึง การทาด้วยความขยัน ความใส่ใจ การไตร่ตรอง ประหยัด และพึ่งตนเอง

ปัจจัยของความสาเร็จการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายยวง ทาการเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบนพื้นที่ ๔๔ ไร่ โดยจัดสรรเป็นพื้นที่นา ๑๘ ไร่ แปลงไม้ผล
พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร จานวน ๑๕ ไร่ บ้านพักอาศัย โรงเรือน และโรงเลี้ยงสัตว์ จานวน ๔ ไร่ ส่วนพื้นที่
เหลือ ๗ ไร่ ขุดเป็นบ่อน้า จานวน ๕ บ่อ จุน้าได้ ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถทาให้มีน้าอุปโภคบริโภค
ได้ตลอดปี
รายได้หลักมาจากการทานา ๒ ครั้งต่อปี และไม้ผล เช่น ขนุน มะปราง มะม่วง มะพร้าว กล้วยหอม
กล้วยไข่ ฯลฯ รวมถึงพืชผักสวนครัว เช่น มะนาว มะเขือเปราะ กะเพรา โดยทั้งหมดเป็นการทาเกษตรอินทรีย์และ
ปฏิบัติตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสานเกื้อกูลกัน เน้นการบริโภคในครัวเรือน
ก่อนจาหน่าย มีการจัดการระบบต่าง ๆ ในสวนของตนเองอย่างลงตัว ไม่ผูกขาดรายรับกับการทานาเพียงอย่างเดียว
โดยวางแผนสร้ า งรายได้ ห มุ น เวี ย นจากพื ช ผั ก ผลไม้ อื่ น ๆ ตลอดทั้ ง ปี ท าการเกษตรอย่ า งอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และคานึงถึงสมดุลของระบบนิเวศวิทยาทั้งในและนอกแปลงเกษตรตนเอง สร้างแหล่ง
อนุรักษ์ปลาในคลองหน้าบ้าน และมุ่งเน้นการเกษตรแบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
นายยวง ยังให้ความสาคัญกับการทาบัญชีครัวเรือน เพราะเป็นบัญชีที่ชี้ให้เห็นถึงรายรับรายจ่าย
และเป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุล ไม่ขาดทุน เพราะในชีวิตประจาวันของเกษตรกรย่อมมีรายรับรายจ่ายทุกวัน
โดยแบ่งเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือนและการประกอบอาชีพ หากไม่นามาจดบันทึกจะทาให้
จ าไม่ ไ ด้ ว่ า ใช้ จ่ า ยไปกั บ สิ่ ง ใดบ้ า ง ดั ง นั้ น การท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นจะช่ ว ยให้ ท ราบว่ า รายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
มีความสมเหตุสมผลและสมดุลกับรายรับหรือไม่ เพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้จ่ายครั้งต่อไป

๒.๓.๓ นายชั้น โสภา
ที่อยู่ : เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๗ ตาบลพระยาทด อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
เกษตรกรตัวอย่างด้านการทานา
กลุ่มผู้ใช้น้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นายชั้น โสภา อายุ ๖๔ ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มีพื้นเพเดิมอยู่บ้านป่าคา ตาบลห้วยบง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เมื่อจบการศึกษาได้ออกมาช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ภายหลังแต่งงานมีครอบครัว ได้ย้ายมาทาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ การปลูกข้าวและปลูกผักหลังนา
มีพื้นที่ ๖๐ ไร่ นอกจากนั้นได้รับซื้อพืชผักจากเกษตรกรในพื้น ที่เพื่อส่งไปขายยังตลาดไท กรุงเทพฯ ก่อนมี
โครงการสูบน้าแก่งคอย-บ้านหมอ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยนาน้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังพื้นที่เกษตรกร
ก็จะเน้นการปลูกข้าวในฤดูฝนตามด้วยการปลูกพืชผัก โดยใช้น้าจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งในบางปีประสบปัญหา
ความแห้งแล้ง ทาให้ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ยังคงประกอบอาชีพด้วยความอดทนมาโดยตลอด

พระราชทานน้า เปลี่ยนชีวิต
จนกระทั่งเมื่อปี ๒๕๔๘ ได้มีการสร้างระบบชลประทานจากโครงการสูบน้าแก่งคอย-บ้านหมอ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ด้วยการได้รับจัดสรรน้าจากโครงการ ทาให้การทาอาชีพเกษตรกรรม

๗๑

ของนายชั้น ไม่ว่าจะเป็นการปลู กข้าว หรือพืชผั กสามารถดาเนินไปได้ด้ว ยดี จากเดิมที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้า
จากธรรมชาติ บางปี ป ระสบปั ญหาน้ าขาดแคลนพืช ผลเสี ย หายทาให้ ข าดรายได้ เมื่อมีระบบชลประทาน
จากโครงการสูบน้าแก่งคอย-บ้านหมอ ทาให้มีแหล่งน้าต้นทุนที่อุดมสมบูรณ์สามารถทานาได้ปีละ ๒ ครั้ง และ
ปลูกแตงกวา มะระ เป็นรายได้เสริม ผลผลิตสมบูรณ์ทุกฤดู ทาให้มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว ไม่ขาดแคลน
แต่ละปีจะมีรายได้จากการทานาไม่ต่ากว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากปีไหนข้าวราคาดี หรือมีระบบการจานาข้าว
จะมีรายได้เกือบถึงปีละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

มีความสุขได้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณ
นายชั้น ได้เปลี่ยนรูปแบบการทาเกษตร จากการปลูกข้าวในฤดูฝนแล้วตามด้วยการปลูกพืชผัก มาเป็น
ปลูกข้าวนาปรังปีละ ๒ ครั้งแทน รวมถึงปรับวิธีการทานาโดยการนาสารอินทรีย์มาใช้ควบคู่กับสารเคมีในนาข้าว
เพื่อลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมแนะนาเพื่อนเกษตรกรให้หันมาใช้สารอินทรีย์กันมากขึ้น เพราะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและมีความปลอดภัยกับตัวเองมากกว่าการใช้สารเคมี ทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ตาบลพระยาทด อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้ ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ
สารอินทรีย์แก่เกษตรกรผู้สนใจ นับแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมานายชั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยให้อยู่ดีมีสุขตลอดมา

๒.๔ ตัวอย่างความสาเร็จภาคตะวันออก
๒.๔.๑ นายบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์
ที่อยู่ : เลขที่ ๖๕ หมู่ ๙ ตาบลบ้านช่อง อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

เกษตรกรที่ยากจน
นายบุญเยี่ยม ยะอะนันตร์ พื้นเพเป็นคนตาบลบ้านช่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา เติบโตมาในครอบครัว
เกษตรกรที่ยากจน ทาให้เรียนหนังสือได้เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทานาและรับจ้าง
ทั่วไป จนปี ๒๕๓๗ จึงตัดสินใจเสี่ยงโชคไปทางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีรายได้ดีพอสมควร แต่ทางาน
ได้เพียง ๒ ปี สุขภาพไม่เอื้ออานวยจึงเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อพักรักษาตัว เมื่อหายดีแล้วได้มายึดอาชีพ
เดิมคือทานา บนพื้นที่ประมาณ ๒๙ ไร่ ได้ผลผลิตเพียงแค่ ๑๒ เกวียนต่อปี รายได้เฉลี่ยเพียงปีละ ๔๘,๐๐๐ บาท
เพราะในระหว่างทานา ประสบปัญหาน้าท่วม น้าหลากในฤดูฝน จนนาข้าวเสียหายเกือบทุกปี ส่วนในฤดูแล้ง
ไม่มีน้าสาหรับทาการเกษตรต้องทางานรับจ้างเพิ่มเติม
เมื่อมองย้อนอดีตไปอีกครั้งเมื่อสมัยที่นายบุญเยี่ยมทางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เห็นว่าขนาดบ้านเขา
แห้งแล้งเพียงใดยังปลูกพืชอื่นได้ กลางทะเลทรายก็ยังทาการเกษตรได้ แล้วประเทศไทยบ้านเราอุดมสมบูรณ์
กว่ามากมาย ทาไมกับปัญหาแค่นี้จะแก้ไม่ได้ นายบุญเยี่ยมจึงตัดสินใจกู้เงิน ธ.ก.ส. เพื่อขุดดินยกร่องกันน้าท่วม
และเก็บน้าไว้ใช้หน้าแล้ง แต่ด้วยปัญหาดินขาดความสมบูรณ์ทาให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร

๗๒

พระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนา แหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร
ปี ๒๕๔๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้ดาเนินงานขยายผลในพื้นที่
ตาบลบ้านซ่อง นายบุญเยี่ยมจึงได้รับการสนับสนุนสระน้า พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมด้านการปรับปรุงบารุง
ดินด้วยปุ๋ยพืชสดและการปลูกหญ้าแฝก ช่วยให้สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นายบุญเยี่ยมจึงหันมาพัฒนาการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ทันที ด้วยความขยันและใจที่ยึดมั่น ไม่นานผลผลิต
จากความพยายามก็ค่อย ๆ สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะแตงไทย ซึ่งสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ครอบครัวให้สุขสบายตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้

สู่ความสาเร็จด้วยทฤษฎีใหม่
ปัจจุบันบนพื้นที่ ๒๙ ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) พื้นที่ปลูกข้าว ๑๕ ไร่ ซึ่งทานา
ในช่วงฤดูฝน และในบางปีหากน้ามากพอสามารถผันน้าไปทานาปรัง เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะไถกลบตอซัง
เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สาหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง แตงไทย ฟักทอง และข้าวโพด และหากปีใดน้าในบ่อสารองมีมาก
จะนาพืชผักสวนครัวปลูกในนาเพิ่มเติมจากพืชฤดูแล้ง (๒) บ่อปลาและบ่อเก็บกักน้า ใช้ในฤดูแล้งสาหรับผันน้า
ไปปลูกแตงไทยและข้าวโพด เพื่อบ่อแห้งขอดจะวิดบ่อจับปลาที่เลี้ยงไว้ไปจาหน่ายอีกทางหนึ่ง (๓) ใช้พื้นที่ดอน
น้าไม่ขังในฤดูฝนปลูกพืชผักอายุสั้น เช่น พริก มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว และผักสวนครัวอีกหลายชนิด โดยอาศัย
น้าฝนตามธรรมชาติ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และย่างเข้าสู่ฤดูแล้ง ที่ดอนจะถูกปล่อยให้ว่างเปล่าและได้รับ
การพักฟื้น และ (๔) ปลูกไม้ผล และต้นไผ่ตงสาหรับผลิตหน่อไม้ไว้ตามริมสระน้าและกระจายทั่วพื้นที่

๒.๔.๒ นายฉลวย จันทแสง
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๘/๒ หมู่ ๗ ตาบลราพัน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านผลิตผลไม้ปลอดภัยสารพิษ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ทานาทาสวนเลี้ยงครอบครัว แต่ยังยากจน
นายฉลวย จั น ทแสง ในอดีตยึ ดอาชีพทานาและทาสวนในการเลี้ ยงครอบครัว แต่เนื่องจากพื้นที่
ไม่เหมาะสมกับการทานา ทาให้ผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงเปลี่ยนจากทานามาทาสวนผลไม้และปลูก
ยางพาราแทน ปี ๒๕๒๕ เกิดปัญหายางพาราตกต่า ประกอบกับช่วงนั้นทุเรียนราคาดี จึงโค่นยางพารา ๑๕ ไร่
มาปลูกทุเรียนทั้งหมด ผ่านไป ๑๐ ปี ดินในพื้นที่เริ่มเสื่อมสภาพ เกิดโรคในทุเรียนต้องพึ่งพาสารเคมีมากขึ้น
ต้นทุนก็สูงตาม แต่ผลผลิตลดน้อยลง และเริ่มประสบปัญหาพืชพรรณไม้ทรุดโทรม ภาระหนี้สินเริ่มเกิดขึ้นตามมา
อีกทั้งสุขภาพแย่ลงไปอีกด้วย ซึ่งนั่นเองเป็นเหตุผลให้นายฉลวยเริ่มสนใจการทาเกษตรอินทรีย์

เรียนรู้ทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์
ต่อมาในปี ๒๕๔๔ เป็ นการประจวบเหมาะที่นายฉลวยได้เข้าร่ว มรับฟังงานเสวนาของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในเรื่อง “เกษตรยั่งยืน... พลิกฟื้นวิถีไทย” ซึ่งให้ข้อคิด
และแง่มุมหลากหลาย จากนั้ นจึ งเข้าไปฝึ กอบรมต่อที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ช่ว ยให้ ได้รับรู้และเข้าใจใน
เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

๗๓

หลังจากนั้นนายฉลวย ได้เริ่มลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้เข้ามาให้คาแนะนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ สวนผลไม้ลด
การใช้สารเคมีลง มีการทาปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้าหมักเพื่อใช้เอง สามารถลดค่าใช้จ่ายลงเป็นอย่างมาก นายฉลวย ยังได้
ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนมาปลูกผลไม้แบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีราคาผลไม้บางชนิดตกต่าอีกด้วย

ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ ทาเกษตรอย่างพอเพียง
ผลจากการทาการเกษตรตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า ๑๐ ปี ส่งผลให้ต้นทุนลดลง
กว่าร้อยละ ๕๐ และสุขภาพแข็งแรงขึ้น ส่วนคุณภาพรสชาติของผลไม้นั้นรับประกันได้จากรางวัลชนะเลิศ
ทุเรียนโลกหลายสมัย ได้รับการยกย่องให้เป็นสวนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี สามารถสร้างรายได้
ไม่น้อยกว่า ๕๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ปัจจุบันพื้นที่ ๑๕ ไร่ ได้พัฒนาเป็นสวนผลไม้แบบผสมผสาน ซึ่งปลูกไม้ผลหลายชนิด มีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และน้าหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตและใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารเคมีทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีผู้สนใจเข้าศึกษาเยี่ยมชมเป็นจานวนมาก
ในแต่ละปีกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสวนประกอบด้ วย ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่สาหรับการปลูกไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน
มังคุด ลองกอง และเงาะ มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกพริกไทย ผลิตน้าหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด. ชนิดต่าง ๆ
เช่น พด.๒ พด.๖ และ พด.๗ เพื่อใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ โดยเกษตรกรในพื้นที่รอบ ๆ ได้รวมกลุ่มผลิตและ
ใช้สารอินทรีย์ในชื่อ “กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านสองห้อง” มีสมาชิกจานวน ๔๘ คน มีการบริหารจัดการกลุ่ม
การรวมหุ้นของสมาชิก เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงจัดสร้างบ้านพัก ในรูปแบบของโฮมสเตย์ จานวน
๔ หลั ง ส าหรั บ ผู้ ส นใจมาศึ ก ษาความรู้ ใ นศู น ย์ ที่ ต้ อ งการพั ก ค้ า งคื น ราคาหลั ง ละ ๒,๐๐๐ บาทต่ อ คื น
พร้อมอาหารเช้าและผลไม้จากสวนอีกด้วย

๒.๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจากัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส
ที่อยู่ : เลขที่ ๒๔๔ ถนนสุขุมวิท ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
รางวัลรองชนะเลิศโล่เกียรติยศ นายกรัฐมนตรี
การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ ประเภทธุรกิจขนาดย่อม
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ก่อนทาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด สมศั ก ดิ์ แ กลง เซอร์ วิ ส สถานี บ ริ ก ารน้ ามั น บนพื้ น ที่ ๑๒ ไร่ เป็ น ธุ ร กิ จ เล็ ก ๆ
ของครอบครัวที่เริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ ดาเนินการก่อตั้งโดยนายสมศักดิ์ และนางปราณี หิริโอตัปปะ
โดยในช่วงแรกดาเนินธุรกิจบริการน้ามันเชื้อเพลิงและเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง จนผ่านมา ๑๐ ปี จึงได้ส่งต่อ
กิจการมาสู่รุ่นลูกคือ นายกรทัศน์ คุณาวุฒิ บุตรเขย และนางสาวมารยาท หิริโอตัปปะ บุตรสาวเป็นผู้ดูแล
กิจการถึงปัจจุบัน
ห้างหุ้นส่วนจากัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส ดาเนินกิจการขายน้ามันเพียงอย่างเดียวมาจนถึงช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ประสบปัญหาเศรษฐกิจจากคู่แข่งทางการค้าที่มากขึ้น จึงฉุกคิดว่าคงไม่สามารถ
ขายแต่น้ ามัน เพีย งอย่ างเดีย วได้อีก ต่อไปอีกแล้ ว เนื่องจากมีความเสี่ ยงสู งและเปรียบเสมือ นการปลู กพื ช

๗๔

เชิงเดี่ยว จึงจาเป็นต้องพัฒนาสถานีบริการน้ามันให้มีธุรกิจพร้อมบริการทั้งรถและคนโดยสาร เปรียบเสมือน
การปลูกพืชหลายอย่างเพื่อลดความเสี่ยงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นจึงปรับกลยุทธ์
การดาเนิน ธุรกิจ อย่ างค่อยเป็ น ค่อยไปตามความต้องการของลู กค้า และศึกษาข้อมูล ในการขยายธุรกิจมา
โดยตลอด โดยเริ่มจากการเปิดร้านกาแฟสด พร้อมปรับปรุงห้องน้าใหม่ เปิดร้านขายข้าวแกงและร้านขายสินค้า
โอทอป เพื่อให้เกิดการบริการที่ครบวงจร อีกทั้งยังคานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการบาบัดน้าเสียจาก
การบริการต่าง ๆ ภายในสถานีบริการน้ามัน จนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และบาบัดน้าเสียให้แก่
ผู้ที่สนใจจากภายในและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของห้างหุ้นส่วนจากัด สมศักดิ์แกลง เซอร์วิส คือ
มีความพอประมาณ ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถานีบริการน้ามันและขยายกิจการตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพที่มีแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น เริ่มกิจการร้านกาแฟบ้านตากาแฟ ในปี ๒๕๔๔ ต่อมาเปิดร้านขายแกง
คุณยาย และร้านขายสินค้าโอทอปบ้านตาพานิช ใช้ทุนส่วนตัวในการลงทุนดาเนินกิจการเป็นหลัก ความมีเหตุผล
มีการวางแผนการขยายการลงทุนกิจการร้านค้า เพื่อดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักคือ สถานีบริการ
น้ามัน โดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และ
มีการส่งเสริมสินค้าในท้องถิ่นโดยเป็นช่องทางการตลาดให้กับชุมชนในท้องถิ่น การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เน้นความซื่อสัตย์
ในการให้บริการ และเน้นคุณภาพของสินค้า มีการบริหารจัดการร้านค้าในสถานีบริการน้ามันและให้บริการ
ที่หลากหลายสาหรับลูกค้า
ในส่ วนของความรู้ มีการแสวงหาความรู้ ด้านการบริการที่ มีประสิ ทธิภาพและตรงตามความต้องการ
ของลู ก ค้า และเรี ย นรู้ ก ารใช้ธ รรมชาติ เ ป็น แนวทางในการบ าบั ด ของเสี ย ที่เ กิ ดขึ้ น จากกิจ การ เพื่ อ รัก ษา
สิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรมในการจ้างคนในชุมชนเป็นพนักงาน มีสวัสดิการ และส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับ
การอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยมีบ่อบาบัดน้าเสียจากการอุปโภค
บริโภคในสถานีบริการ พร้อมทั้งพัฒนาสถานีบริการน้ามันให้สะอาด สวยงาม เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนของ
ผู้ เดิ น ทาง จนได้รั บ รางวั ล สถานี บ ริ ก ารทองคาดีเ ด่น ระดับ ภาค สถานีบ ริก ารมาตรฐาน ประเภทส่ งเสริ ม
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน และรางวัลรองชนะเลิศสุดยอดส้วมสาธารณะ

ผลสาเร็จคือ ความสุขของลูกค้าและผู้ขาย
การบริหารภายในองค์กรที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับริการที่ดี
มีความสุข ด้วยเคล็ดลับ “องค์กรต้องสร้างความสุขให้พนักงานก่อน” ด้วยหลัก “ความสุข ๘ ประการ” หรือ
Happy Workplace นาไปสู่การพัฒนาองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เมื่อพนักงานได้รับการดูแลอย่างดี มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส รักในงาน จะสามารถส่งความสุขไปยัง
ลูกค้าได้ไม่รู้จบ และจะชักชวนคนที่ รู้จักเข้ามาทางานเพิ่มเสมอเมื่อมีตาแหน่งว่าง และเมื่อลูกค้ามีความสุข
จะบอกกั น ปากต่ อ ปาก ท าให้ มี ลู ก ค้ า เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารมากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง คื น ก าไรให้ กั บ ลู ก ค้ า และสั ง คม
สร้างความสุขให้กับพนักงาน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการจ้าง
ผู้สูงอายุภายในชุมชน ซึ่งสามารถกระจายรายได้และสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

๗๕

ความสุข ๘ ประการ ประกอบด้วย
๑. สุขภาพดี (Happy Body) คือ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
๒. น้าใจงาม (Happy Heart) คือ มีน้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
๓. ทางสงบ (Happy Soul) คือ มีความศรัทธาในศาสนา และมีศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
๔. ผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต
๕. หาความรู้ (Happy Brain) คือ ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา
๖. ปลอดหนี้ (Happy Money) คือ มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
๗. ครอบครัวดี (Happy Family) คือ มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
๘. สังคมดี (Happy Society) คือ มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทางานและที่พัก
อาศัย

One Stop Service บริการลูกค้าครบวงจร
เมื่อ ประสบความส าเร็ จ จากการบริห ารจัด การภายในองค์กรด้ว ยหลั กความสุ ขแล้ ว ยัง มีแนวคิ ด
การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อบริการลูกค้าของสถานีบริการน้ามันได้ครบวงจร
และลดความเสี่ยงจากราคาน้ามันและเศรษฐกิจที่ผกผัน ซึ่งการบริการต่าง ๆ ภายในสถานีน้ามัน ประกอบด้วย
ห้องน้าสะอาด มีการปรั บปรุ งห้ องน้ าให้ สะอาดถู กสุ ขลั กษณะ จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้ กั บ
ผู้ใช้บริการได้ โดยในปี ๒๕๔๖ ได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องน้าตามมาตรฐานของกรมอนามัย ๑๖ ข้อ และ
จัดให้มีแม่บ้านคอยทาความสะอาดและบริการลูกค้าตลอดเวลา จนเป็ นสถานีบริการน้ามันที่ขึ้นชื่อและเชื่อถือ
ในเรื่องความสะอาดของห้องน้า ทาให้มีลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้นเป็นเท่าตัว
บ้านตากาแฟ เกิดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจ เป็นแนวทางที่สามารถทาให้กิจการมีความมั่นคงได้
โดยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการทาร้านกาแฟสดและพัฒนาปรับปรุงสูตรกาแฟด้วยตนเอง จนกระทั่ง ปี ๒๕๔๕
จึงเปิดร้าน “บ้านตากาแฟ” ขึ้น และในระยะเวลาไม่นาน กาแฟสูตรเฉพาะของร้านในชื่อ บ้านตา ก็เป็นที่นิยม
ของลูกค้าทั้งผู้ที่มาใช้บริการเติมน้ามันและลูกค้าคอกาแฟที่เข้ามาอุดหนุนโดยเฉพาะ
ข้าวแกงคุณยาย เปิดบริการขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่ต้องการแวะพักรถ รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง
พร้อมทั้งให้ความสาคัญในการจัดสรรเมนูต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด
บ้านตาพานิช จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงกิจการ จึงได้เปิดร้าน
“บ้านตาพานิช” เพื่อจาหน่ายสินค้าโอทอป ตามคาเรียกร้องของลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าของฝาก ซึ่งนอกจาก
จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แล้ว ยังสามารถสนับสนุนสินค้าของชุมชน กระจายรายได้ให้กับคน
ในชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดในการบริหารจัดการให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จอีกด้วย

๗๖

รักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความสุขอย่างยั่งยืน
นอกจากการพัฒนาปรับปรุงกิจการจนประสบความสาเร็จแล้ว บริษัทยัง ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ เพราะการบริการห้องน้า ร้านกาแฟ และร้านอาหาร ก่อให้เกิดน้าเสียทิ้งลงลู่
ค าลองตามธรรมชาติ ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยสร้ า งระบบบ่ อบ าบั ดน้ าเสี ยตามแบบโครงการ
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีถังดักไขมัน พร้อมกับผลิตน้าจุลินทรีย์ ด้วยเศษผักผลไม้จาก
ร้านข้าวแกง ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ย่อยสลายน้าเสียและคราบไขมัน และอีกส่วนหนึ่งนามาบรรจุขวดจาหน่ายภายใน
ร้านโอทอปบ้านตาพานิช ทาให้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการรักสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน สถานีบริการน้ามันสมศักดิ์แกลง เซอร์วิส เป็นสถานีบริการน้ามันที่มีมาตรฐานสูง และมีธุรกิจ
บริการครบวงจร ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กระจายสินค้าของชุมชน ประสบความสาเร็จจากการประกอบ
ธุรกิจแบบค่อยเป็ นค่อยไป รั บฟังความต้องการของลู กค้า และได้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจ ด้วยการใส่ใจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งดาเนินธุรกิจอย่างรักษาสิ่งแวดล้อม จึงกล่าวได้ว่า เป็นการทาธุรกิจเล็ก ๆ ของครอบครัว
ที่ต้องการแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้าง มิได้เป็นธุรกิจที่ดาเนินการแบบปกติทั่วไป จนกลายเป็นจุดพักรถ
ที่คนพูดถึงปากต่อปากว่า “กาแฟหอมกลมกล่อม” “ห้องน้าสะอาด” และ “อาหารอร่อย”

๒.๕ ตัวอย่างความสาเร็จภาคตะวันตก
๒.๕.๑ นายจรูญ นวลพลอย
ที่อยู่ : เลขที่ ๗๙ หมู่ ๔ บ้านบ่อหลวง ตาบลห้วยทรายเหนือ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านเกษตรผสมผสาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ทาอาชีพเกษตรกรอย่างล้มลุกคลุกคลาน ก่อนร่วมโครงการ
นายจรูญ นวลพลอย ปัจ จุ บั นอายุ ๖๐ ปี เริ่มต้นชีวิตหลั ง การแต่งงานด้ว ยเงินทุน ๗,๐๐๐ บาท
ทาอาชีพไร่อ้อยในพื้นที่ ๑๐ ไร่ เมื่ออ้อยราคาไม่ดีจึงเปลี่ยนมาปลู กสับปะรด ฝ้าย และข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์
ในรูปแบบของเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว พึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก แต่ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ล้มลุกคลุกคลาน
มาโดยตลอด ช่วงว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับจ้างทั่วไป

สมัครร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร
ต่อมาได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร และได้ปรับรูปแบบการเกษตร
มาเป็นไร่นาสวนผสม และมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และนาความรู้ที่ได้มาจัดระบบการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในรูปแบบฟาร์ม
นายจรูญ เริ่มเรียนรู้จากการปลูกพืชโตเร็ว เช่น กล้วย ข้ าวโพด พืชผักสวนครัว ให้เหมาะกับฤดูกาล
เหลือกินก็ได้ขาย ปลูกพืชไม้ผลผสมผสาน ปลูกข้าวไว้สาหรับบริโภค ระยะเวลา ๓ ปีผ่านไปเริ่มเห็นผล จึงขยาย
พื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ตามก าลั ง หมั่ น เรี ย นรู้ พั ฒ นาการท าเกษตรผสมผสานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกระทั่ งเกิ ด
องค์ความรู้ประยุกต์การเพาะปลูกกล้วยน้าว้าให้ได้ ๑๒ หวีใน ๑ เครือ (ปกติสูงสุดได้ ๑๐ หวี) และทาเป็นคู่มือ

๗๗

แนะนาผู้เข้ามาเรียนรู้ ปัจจุบันนายจรูญ มีรายได้ที่มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปี มีความเป็นอยู่ ที่สมบูรณ์ สามารถ
เก็บเงินซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น สร้างความสุขและความมั่นคงให้กับครอบครัว

กิจกรรมในพื้นที่ เน้นบริโภค เหลือขาย มุ่งสู่ความพอเพียง
การทาเกษตรแบบผสมผสานของนายจรูญนั้น ได้จัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยเน้นเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งพืชไร่ ผลไม้ พืชผัก
สวนครัว นาข้าว และได้นาความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการลดต้นทุนการผลิต เช่น การทาปุ๋ยหมัก และ
ปุ๋ยน้าชีวภาพไว้ใช้เองในแปลงเกษตร ซึ่งได้จัดสรรพืน้ ที่ไว้ ดังนี้
พื้นที่จานวน ๒๕ ไร่ ทาไร่อ้อย ซึ่งเป็นรายได้ เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูกและเก็บเกี่ยว
ที่ยาวนาน จึงเปรียบเสมือนเงินโบนัสประจาปี
พื้นที่จ านวน ๓ ไร่ ทานาปลู กข้า ว ซึ่งประกอบด้วยนาข้าวขาวชัยนาท เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน
นาข้าวไรซ์เบอรี่ ส่ วนพื้นที่คันนาใช้ปลู กพืชผักสวนครัว เข่น คะน้า กวางตุ้ง ตะไคร้ สั บเปลี่ ยนหมุนเวียนกัน
แต่ส่วนใหญ่นามาบริโภค เหลือจากบริโภคจึงนาไปขาย
พื้นที่จานวน ๒๐ ไร่ ทาเกษตรผสมผสานเป็นที่อยู่อาศัย สระน้า รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ปลาดุก
และปลูกพืชผักไม้ผล ได้แก่ มะม่วง กล้วย มะนาว กระท้อน ไผ่หวาน มะละกอ มะพร้าว ขนุน ไม้ใช้สอย ไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน
พื้นที่จานวน ๒ ไร่ ปลูกไม้สน เพื่อตัดขายและสาหรับใช้ประโยชน์

๒.๕.๒ นายสารอง แตงพลับ
ที่อยู่ : เลขที่ ๖๙/๑ หมู่ ๔ ตาบลไร่ใหม่พัฒนา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ลงทุนทาการเกษตรจนหนี้ท่วม
นายส ารอง แตงพลั บ เกิดเมื่อปี ๒๔๘๘ เดิมเป็นคนตาบลดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบอาชีพทานาและตาลโตนด ได้ย้ายตามครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองเขื่อนเมื่อปี ๒๕๐๑ ยึดอาชีพ
ทานา ทาไร่มัน และปลูกข้าวโพดมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสภาพดินที่เสื่อมโทรมผลผลิตจึงได้ไม่มาก ภายหลัง
มีโ รงงานสั บ ปะรดมาตั้ง นายส ารองจึ งเปลี่ ยนมาทาไร่สั บปะรด โดยกู้เงิน ธ.ก.ส. จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
มาลงทุนในพื้นที่ของตนเอง ๓๓ ไร่ แต่ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ด้วยความอยากรวยแบบก้าวกระโดด
จึงตัดสินใจครั้งสาคัญอีกครั้ง โดยการกู้เงินก้อนโตเพื่อเช่าที่เพิ่มเติมโดยลงทุนปลูกอ้อยร่วม ๑๐๐ ไร่ สุดท้าย
ผลผลิตไม่ดี ต้นทุนสูงแต่ราคาอ้อยตก ทาให้ติดหนี้จาการลงทุนถึงเกือบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปรับความคิดเปลี่ยนแนวทางการทาเกษตรกรรม
กระทั่งปี ๒๕๓๘ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมให้ทาเกษตรแบบผสมผสาน นายสารอง
จึงเริ่มมีความคิดปรับเปลี่ยนวิธีการทาเกษตรแบบผสมผสานแทน หลังจากที่ผิดหวังจากการทาเกษตรเชิงเดี่ยว
มาครั้งแล้วครั้งเล่า
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หลังจากที่นายสารองเข้าอบรมกับกรมวิชาการเกษตร ได้เริ่มปลู กกล้าไม้ผลที่ได้รับแจกมา ปี ๒๕๔๐
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน เนื่องมาจากพระราชดาริเชิญชวนให้ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง
การเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อผ่านการอบรมจึงมีความเข้าใจในการทาการเกษตรมากขึ้น และ
นาไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่า งดี หลังจากปรับเปลี่ยนรูปแบบการทาการเกษตรได้เรียนรู้เพิ่มเติม
ในงานด้านต่าง ๆ มากขึ้น และได้รับคาแนะนาจากหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาและ
ปรับปรุงดิน ตลอดจนการจัดหาแหล่งสารองน้าเพิ่มเติม การทาปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก เป็นต้น และได้นามาปฏิบัติ
ในพื้นที่ของตน อีกทั้งได้น้อมนาแนวพระราชดาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาวันเสมอมา
จากการทาไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทาให้นายสารอง มีรายได้จากผลผลิตที่หลากหลาย
เฉลี่ยปีละกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาท มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลาดับ จากเดิมที่เคยมีหนี้ก็ค่อย ๆ หมดไป ที่เหลือ
เก็บออมไว้ นามาต่อเติมบ้ านที่เคยเป็ นกระต๊อบมุงหญ้าคา เปลี่ยนมาเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น ประสบความสาเร็จ
ในอาชีพเกษตรกรรมได้รับรางวัลมากมาย ตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ เป็นวิทยากรใน
การฝึกอบรมอยู่เป็นประจา ทาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพื่อนบ้านให้การยอมรับและมาขอคาปรึกษา

กิจกรรมในพื้นที่
ปัจจุบัน พื้นที่ทากินจ านวน ๓๓ ไร่ของนายสารอง เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนและเกษตรกร
ผู้สนใจทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการทาเกษตรผสมผสานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการจัดสรรพื้นที่เป็น
สัดส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทาการเกษตร สระน้า โดยมีกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่จานวน ๑๘ ไร่ ปลูกกล้วยน้าว้าแทนการทานาที่เคยทาอยู่เดิม เพื่อลดปริมาณการใช้น้าที่มีอยู่
อย่างจากัด
พื้นที่จานวน ๕ ไร่ ใช้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจหลากหลายชนิด เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย เช่น
หมู มีการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์สาหรับขยายพันธุ์เอง เพื่อจาหน่ายลูกหมูให้กับเกษตรกร และขายลูกหมูนอกจากนี้
ยังมี วัว ไก่ไข่ เป็ด ห่าน และไก่เขียวห้วยทราย ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปี มูลสัตว์นามาทาเป็นปุ๋ยให้กับพืช
และใช้ผลิตแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
พื้นที่จานวน ๓ ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวสาหรับบริโภคและจาหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ คะน้า
กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี ชะอม พริก บวบ ฟักทอง ซึ่งปลูกหมุนเวียนกันไปตามอายุการเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิด
พื้น ที่จ านวน ๔ ไร่ ใช้ป ลู ก มะม่ว งและส าหรับพื้ นที่ว่างในส่ ว นต่าง ๆ ปลู ก แซมไว้ ด้ว ยไม้ ผ ลและ
ไม้ใช้สอยอื่น ๆ ได้แก่ มะพร้าว ไผ่ ขนุน กระท้อน เป็นต้น
พื้นที่จานวน ๓ ไร่ ขุดบ่อน้า จานวน ๒ บ่อ สาหรับกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ เลี้ยงปลากินพืชไว้
เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย อีกทั้งยังแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านในละแวกเดียวกัน

๒.๕.๓ กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
ที่อยู่ : เลขที่ ๕๖/๑ หมู่ ๘ ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ ประเภทธุรกิจขนาดย่อม
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หาอาชีพเสริมกิจกรรมยามว่างหลังเลิกงานของสตรี
จุดเริ่มต้นของกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน เนื่องจากสตรีในชุมชนของสหกรณ์การเกษตร
หุบกะพง ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทางด้านการเกษตร และมีเวลาว่าง
หลังจากการเลิกงาน จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อทาผลิตภัณฑ์ของใช้ ในครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งของจาเป็น
ที่ทุกครัวเรือนต้องใช้ ได้แก่ แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร น้ายาล้างจาน และน้ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น เพื่อ ลด
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ในปี ๒๕๔๗ ได้จัดตั้งกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
โดยได้รับคาแนะนาจากสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัด การก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิกจานวน ๓๐ คน ถือหุ้น
ร่วมกัน มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ และช่วยกันผลิตสินค้าให้กลุ่มนาไปใช้ โดยทดลองทา แต่ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ
จึงได้ติดต่อหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกรุงเทพฯ มาสอนวิธีทา เพื่อเรียนรู้
หลักการและวิธีทา หลังจากนั้นได้ทดลองทาผลิต ภัณฑ์สมุนไพรอยู่ประมาณ ๑ ปี จนได้ผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจ
ในปี ๒๕๔๙ จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และได้ขยายตลาดจาหน่ายสู่ภายนอก

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริหารงาน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของกลุ่ ม สตรี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ใ นครั ว เรื อ น
ด้านความพอประมาณ กลุ่มมีการนาวัตถุดิบที่ปลูกเองในพื้นที่มาแปรรูป เช่น ดอกอัญชัน ผลมะกรูด ขมิ้นชัน
ทองพันชั่ง บอระเพ็ด น้าผึ้ง มะเขือเทศ และมีการจ้างแรงงานจากชุมชนและสมาชิกในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรพื้นที่อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนผลิตสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
และพอเหลือจาหน่ายให้แก่ชุมชนในหมู่บ้าน โดยดาเนินการผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป จะหักไว้ร้อยละ ๑๐
เพื่อเป็นเงินออม พร้อมกับจัดทาเว็บไซต์เพิ่มช่องทางการขาย และกรณีสินค้าชารุดเสียหายสามารถแลกเปลี่ยนได้
ด้านความมีเหตุผล เน้นนโยบายคุณภาพทั้งการผลิตและการให้บริการ มีตราสินค้าของตนเองที่ชัดเจน
พร้อมกับคิดค้นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยคัดสรรวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญ
กับ การควบคุมคุณภาพเพื่อให้ ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมีการวางแผนการผลิ ตสินค้า
ตามการสั่งซื้อ จึงไม่ทาให้สินค้าผลิตเกินความต้องการของตลาด เสี่ยงต่อ การหมดอายุ และเป็นการวางแผน
เพื่อไม่ให้เงินค้างอยู่กับสินค้าที่ยังขายไม่ได้
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เน้นการพึ่งตนเอง ผลิตสินค้าเพื่อใช้เองในครัวเรือน วัตถุดิบ การผลิต การจาหน่าย
มี รู ป ธรรมชั ดเจน กระจายความเสี่ ย งโดยมี ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลากหลาย มี บุ คลากรเหมาะสมกั บงาน มี ค วามรู้
ความสามารถ ส่งเสริมคนดีคนเก่งในการทางาน รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เสมอ และนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มีการดาเนินการวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามา
ปรับปรุงการดาเนินงานและการบริการ พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้า
ความรู้ โดยการสร้ างผลิ ต ภัณฑ์ ใหม่ตามความนิยมของตลาดที่ ส อดคล้ องกั บวัต ถุดิ บที่มี อยู่ และ
ความสามารถในการผลิต หลังจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน ประธานกลุ่มมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการผลิตและการขาย
มีความรอบรู้ รอบคอบในการจัดการการผลิ ต รวมทั้งพัฒนาธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปให้ยั่งยืน พร้อมกับ
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มีการจัดการวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยการรับซื้อจากสมาชิก เพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณธรรม ดาเนินธุรกิจด้วยความอดทน มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่อง เน้นนโยบายคุณภาพ
ซื่อสัตย์สุ จริตต่อลูกค้า มีการสนับสนุน ชุมชนท้องถิ่นและการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
เน้ น วั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งรายได้ แ ละน ามาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ ส มาชิ ก
พร้อมส่งเสริมการบาเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานของกลุ่ม ต่าง ๆ ทั้งจาก
ในประเทศและต่างประเทศ
การบริหารจั ดการกลุ่ม เป็น การบริหารงานในลักษณะของสหกรณ์ มีการกาหนดเป้าหมายและ
ทิศทางในการดาเนินกิจกรรม คือ ผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
หรือในชุมชนเป็นหลัก โดยมีการวางแผนในการทาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอสนับสนุนวิทยากร และสนับ สนุนงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม ทั้งนี้ ยังให้ความสาคัญกับบทบาท
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ร่วมคิดและกาหนดวิสัยทัศน์
ร่วมกันดาเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
มีการวิเคราะห์วางแผนในการดาเนินกิจกรรม
นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิก เข่น สมาชิกร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน กาหนดกิจกรรม
ในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม มีการพัฒนาความรู้ของสมาชิกโดยการจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้
แก่สมาชิก รวมถึงให้ความสาคัญกับการติดตามผลการดาเนินงานและทบทวนปรับปรุงแผนงาน เพื่อปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการเตรียมสืบทอดกิจการในอนาคต
โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลานของสมาชิกกลุ่มด้วย

ผลสาเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลจากการประยุ ก ต์ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง ช่ว ยให้ ก ารดาเนิน กิจการของกลุ่ มประสบ
ผลสาเร็จในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านการบริหารธุรกิจ ทาให้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรง
กับความต้องการของตลาดและลูกค้า ควบคู่กับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีของสินค้า มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายกับกลุ่มอื่น ๆ อาทิ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร กลุ่มสตรีโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
อาเภอชะอา กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร กลุ่มสตรีศิลปาชีพป่านศรนารายณ์ มีการบริหารจัดการทุน
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทุนที่มาจากการรวมหุ้น และทุนที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น
โดยคานึงถึงประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก มีแนวคิดในการจัดระบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และเกื้อกูลตามทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีแนวคิดในการจัดระบบสวัสดิการ
ที่ดีกับสมาชิก เช่น ให้สมาชิกกลุ่มกู้เงินทุนของกลุ่มในยามฉุกเฉินได้ภายในเวลา ๓ เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย
แต่ต้องไม่เกินวงเงินของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่
ด้านทรัพยากรและการเงิน เน้นการนาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้แผนงานบรรลุผลส าเร็จ
ทั้งทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มาของเงินทุนและทรัพยากรมีความชัดเจนมีการลงบัญชี
เงินลงทุนของกลุ่ม รวมถึงแจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้ง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และ
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มีการจั ดสรรผลกาไรและปั นผลให้ แก่สมาชิกกลุ่ม ตลอดจนมีการจั ดกิจกรรม และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ทาให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นมีเงินทุนสารองสาหรับประกอบการได้ต่อเนื่อง
ด้านบัญชี มีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายทุกครั้ง มีการสื่อสารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและ
แจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมกลุ่มทุกครั้ง ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีโดยนามาทบทวนปรับปรุง
การใช้จ่ายเงิน และตัดส่วนของรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออก
ด้านการจัด สรรข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใ
ห้กับบุคคลภายนอก โดยเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพในจังหวัด
ด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องใช้ ใ นครั ว เรื อ น ส่ ง เสริ ม รั ก ษา และมี ค วามใส่ ใ จ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกปลูกพืชสมุนไพรเองและไม่ใช้สารเคมี ทาให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ความส าเร็ จ ในการรวมกลุ่ ม สามารถสร้ า งอาชี พ และรายได้ ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชนได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนและเกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน สามารถสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน ทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

๒.๖ ตัวอย่างความสาเร็จภาคใต้
๒.๖.๑ นางอัมพร สวัสดิ์สุข
ที่อยู่ : เลขที่ ๓๙ หมู่ ๔ ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตรกรตัวอย่าง ด้านการทาสวนส้มโอทับทิมสยาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
นางอัมพร สวัสดิ์สุข มีอาชีพเกษตรกร ภายหลังการแต่งงานมีครอบครัวเมื่อปี ๒๕๓๙ เก็บเงินซื้อที่ดิน
เพื่อทาการเกษตร ที่หมู่ ๑๕ ตาบลคลองน้อย อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอัมพร เล็งเห็นว่า
พื้น ที่ข องหมู่บ้ า นแสงวิ มาน ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ ใกล้ เคี ยงสามารถปลู กส้ ม โอได้ ผ ลดี จึ ง ตัด สิ น ใจปรับ สภาพพื้ น ที่
ประมาณ ๔๐ ไร่ของตนเองให้เป็นร่องสวนเพื่อปลูกส้มโอ โดยครั้งแรกปลูกส้มโอพันธุ์ทองดี เมื่อให้ผลผลิต
ปรากฏว่าได้ผลดี จึงได้ขยายพื้นที่และริเริ่มปลูกส้มโอพันธุ์ “ทับทิมสยาม” เมื่อปี ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส้มโอ
เงินล้านของนางอัมพร
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ไม่ใช่ส้มโอดั้งเดิมในพื้นที่ปากพนัง แต่เป็นพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแสงวิมาน
โดยนายสมหวัง มัสแหละ ได้นากิ่งพันธุ์ส้มโอสีชมพู ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองอาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มาทดลอง
ปลูกและมีการปรับปรุงพันธุ์ ดูแลรักษาจนได้คุณภาพ สร้างชื่อจนมีคากล่าวว่า “รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ
สีของเนื้อแดงทับทิม ผิวผลนิ่มดังกามะหยี่”

ปัจจัยความสาเร็จส้มโอทับทิมสยาม
การที่ส้มโอทับทิมสยามสามารถปลูกได้ผลดี โดยเฉพาะในพื้นที่ของนางอัมพร ซึ่งไม่ใช่ในหมู่บ้านแสงวิมาน
นั้น นักวิชาการให้ความเห็นว่า ที่เป็นเช่นนี้ เพราะดินที่ ปลูกได้รับผลดีจากประตูระบายน้าอุทกวิภาชประสิทธิ

๘๒

ในโครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สามารถควบคุมน้าเค็ม ไม่ให้รุกเข้ามาในพื้นที่
เพาะปลูก มีน้าทาการเกษตรได้อย่างพอเพียง และบรรเทาการเกิดอุทกภัยน้าท่วมขัง ประกอบกับคุณสมบัติของดิน
ในพื้น ที่ และนางอัมพร มีความเอาใจใส่ มุ่งมั่นสั่ งสมประสบการณ์ เรียนรู้และพัฒ นาสร้างองค์ความรู้ด้าน
การผลิตส้มโอ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมา จึงทาให้ประสบผลสาเร็จจนถึงทุกวันนี้

สร้างมาตรฐานสินค้าสู่ความไว้ใจของผู้บริโภค
นอกจากมุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตแล้ว นางอัมพร ยังสร้างโอกาสเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้า จนได้รับ
การรับรองแหล่งผลิต (GAP) ตามโครงการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ด้านพืช ได้ใช้สัญลักษณ์ Q
การเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยที่ได้รับการคัดสรรเป็น ผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว
(OTOP ๕ ดาว) และขอขึ้นทะเบียนจนสามารถจดลิ ขสิทธิ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications
หรือ GI) นาม “ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ” ส่งผลผลิตเข้าประกวดระดับประเทศและได้รับรางวัลมา
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
พื้นที่ ๕๒ ไร่ ของนางอัมพร มีส้มโอทับทิมสยาม ๒๖ ไร่ และส้มโอพันธุ์ทองดี ซึ่งปลูกไว้ก่อนแล้ว ๒๖ ไร่
ผลจากการทาตลาดที่มุ่งเน้นผลผลิตที่มีคุณภาพ และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ทาให้ผลผลิตในสวนเป็นที่ต้องการ
ของผู้ซื้อและสามารถกาหนดราคาเองได้ รายได้จากการจาหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ปัจจุบัน
ผลผลิตจากสวนของนางอัมพร สร้างรายได้อย่างมหาศาลปีละประมาณ ๑๑ ล้านบาท

๒.๖.๒ นายสะแปอิง ยี่ดิง
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๑๘/๒ หมู่ ๑๑ บ้านคีรี ตาบลสะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านการเกษตรผสมผสาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

อดีตครูมุ่งมั่นสืบสานแนวพระราชดาริ
นายสะแปอิง ยี่ ดิง อดีตครูผู้มุ่งมั่นที่จะสืบสานแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ ๙ ในการดาเนิ น ชี วิตอย่ างพอเพียงด้ ว ยการทาการเกษตรแบบผสมผสาน ปัจจุบันมีอ ายุ ๖๔ ปี
รับราชการครูตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ ซึ่งระหว่างที่รับราชการแม้จะมีรายได้จากอาชีพครู จานวน ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท
ต่ อ ปี แต่ ด้ ว ยใจรั ก ในการท าการเกษตร จึ ง ประกอบอาชี พ เสริ ม ด้ ว ยการท าสวนแบบผสมผสานในพื้ น ที่
ของตั ว เอง โดยได้เ ข้ ามาเรี ย นรู้ แ ละศึก ษาแนวทางการท าเกษตรจากศู นย์ การศึ ก ษาการพั ฒ นาพิกุ ล ทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ หลังจากเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ในปี ๒๕๕๕ ได้หันมา
ทางานในแปลงเกษตรของตนเองอย่างเต็มตัว

ศึกษาลงมือทาเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคงในชีวิต
หลังจากมีเวลาในการศึกษาและลงมือทาอย่างเต็มที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่ง
เกิดองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านการเกษตรแบบผสมผสาน การจัดการดินเปรี้ยวจัด เพื่อปรับสภาพดิน
ให้เหมาะสมกับการปลูกสละ และการใช้แมลงเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรสละ ด้วยความมุ่งมั่นจนประสบ
ความส าเร็ จ ในการดาเนิ น ชีวิต ทาให้ ได้รับการคัดเลื อกเป็น ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ด้านเกษตร

๘๓

ผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปี ๒๕๕๒ และเป็นวิทยากรโครงการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจทั่วไป
จากการดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ จึงทาให้ไม่ขัดสนเงินทองและไม่มีหนี้สิน
มีแหล่งอาหารที่มั่นคงจากผลผลิตในสวนของตนเองเพื่อใช้บริโภคภายในครัวเรือนและแบ่งปันญาติพี่น้องในพื้นที่
ส่วนที่เหลือก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน ซึ่งสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมั่นคง

กิจกรรมในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
กิจกรรมภายในพื้นที่ จัดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ จานวน ๑๖ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้
๑. บ้านที่อยู่อาศัย และพื้นที่ว่างรอบ ๆ บริเวณบ้าน เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์
และเพาะเห็ด จานวน ๒ ไร่ ไม้ผลที่ปลูก ได้แก่ ลองกอง จาปาดะไร้เม็ด ขนุน เงาะโรงเรียน สละ และระกาหวาน
โดยปลูกสละเป็นพืชหลัก และมีระกาหวานเป็นพืชแซม เพาะเห็ด ๑ โรง เพื่อเก็บผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือน
และแบ่งปันเพื่อนบ้าน ส่วนก้อนเชื้อเห็ดที่หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว นาไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่อไป ส่วนการเลี้ยงสัตว์
ได้แก่ ไก่ แพะ แกะ โค สาหรับเป็นอาหาร และมูลสัตว์ต่าง ๆ นาไปเป็นปุ๋ยสาหรับใส่ไม้ผลในสวน ซึ่งเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
๒. การเลี้ ย งปลา จ านวน ๒ ไร่ มี ทั้ ง การเลี้ ย งในบ่ อ ดิ น และในกระชั ง ได้ แ ก่ ปลานิ ล จิ ต รลดา
ปลาตะเพียน และปลาหมอ นอกจากนี้ ได้มีการทาปุ๋ยหมักโดยใช้เศษพืชต่าง ๆ กองไว้ในบ่อเพื่อให้เกิดแพลงตอน
เป็นอาหารธรรมชาติให้กับปลาในบ่อด้วย
๓. การปลูกป่าและไม้ผลผสมผสาน จานวน ๒.๕ ไร่ นายสะแปอิง มีความสนใจในการปลูกป่า และ
มีแนวคิ ดที่ จ ะท าเพื่อ เป็ น แบบอย่ า งแก่ เกษตรกรรายอื่ น ๆ จึ งเริ่ม ทดลองปลู กป่ า เช่น สยาแดง กั นเกรา
ตะเคียนทราย กฤษณา ฯลฯ ในพื้นที่เดียวกันกับไม้ผล ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ทาให้เกิด
สภาพสวนเกษตรแบบผสมผสานสนับสนุนเกื้อ กูลกัน กลายเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายของพรรณไม้
และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อาศัยอยู่ร่วมกัน
๔. การปลู ก ปาล์ ม น้ามั น ยางพารา และปลู ก อ้ อยแซมปาล์ ม จานวน ๙.๕ ไร่ ซึ่ ง ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ให้การสนับสนุนการขุดยกร่อง พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบารุงดิน การทาปุ๋ยหมัก
การปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบารุงดินก่อนเพาะปลูกพืชและปลูกอ้อยแซมระหว่างต้นปาล์ม เพื่อเพิ่มรายได้
และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒.๖.๓ นางบุญเรือง ทองจารัส
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๘๕ หมู่ ๕ ตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เกษตรกรตัวอย่าง ด้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ก่อนเป็นเกษตรกรตัวอย่าง
นางบุญเรือง ทองจารัส มีอาชีพทานามาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ในพื้นที่ ๓๔ ไร่ ซึ่งเดิมปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง
เพราะอยู่ไกลจากแหล่งน้าต้องอาศัยเพียงน้าฝนตามฤดูกาล ผลผลิตที่ได้จึงน้อย บางปีประสบปัญหานาล่มทาให้

๘๔

ขาดทุนมีหนี้สิน อีกทั้งต้องใช้ต้นทุนสูงในการทานาจากค่าปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง รวมถึงค่าจ้างขนส่งข้าว เนื่องจาก
ไม่มี ถนนเข้า ไปถึ งพื้น ที่ทานาของตน นางบุญเรืองจึง ต้องเช่า พื้นที่ เพิ่ม อีก ๓๐ ไร่ เพื่ อให้ มีรายได้ เพียงพอ
ในการเลี้ ยงดูครอบครัว จนกระทั่งมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่ มน้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทาให้
นางบุญเรือนเริ่มมีความหวังที่จะมีน้าเพิ่มขึ้นในการทานา

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ความหวังในการสร้างชีวิตใหม่
ปี ๒๕๔๘ เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังฯ เริ่มดาเนินการมาถึงพื้นที่นาของนางบุญเรือน การทานา
ปีละ ๒ ครั้ง จึงเป็นจริงได้ พร้อมกับถนนหนทางที่สะดวกสบายขึ้นมาก อีกทั้งการช่วยเหลือ การให้ความรู้และ
คาแนะนาจากหน่วยงานที่ ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใฝ่รู้สู้กับความยากจนและต้องการปลดเปลื้อง
หนี้สิน ประกอบกับความขยัน มุ่งมั่น และมีจิตอาสา จึงมักเป็นผู้ริเริ่ม ร่วมมือ กับหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริม
ให้การช่ว ยเหลืออยู่ ตลอด โดยยึ ดมั่น น้ อมนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพื่อเป็นตัว อย่างให้ เห็ น
ประจักษ์แก่คนในชุมชนว่า การทานาสามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงได้
จึ ง ได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์แ ล้ ว น ามาปฏิบั ติ จ ริง ทาบั ญชี ร ายรั บรายจ่ า ย เพื่อ จะได้ รู้ต้ น ทุ น
การท างาน และประเมิ นสถานภาพของตั วเอง การคิดทบทวนแก้ ไขส่ วนที่ ผิ ดพลาด พั ฒนาอย่างเป็ นระบบ
แบบค่อยเป็นค่อยไป ที่สาคัญคือการดาเนินกิจการผลิตข้าวแบบครบวงจร เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมในพื้นที่การทานาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์
ด้ว ยความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่ างแท้จริงของนางบุญเรือน การทานาด้ว ยระบบเกษตรอินทรีย์จึงพัฒ นา
ได้อย่ างรวดเร็ว ในพื้นที่โ ครงการพัฒนาลุ่มน้าปากพนังฯ ซึ่งปัจจุบันผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่
การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า การผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง การกาจัดหอยเชอรรี่ด้วยการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง การทาฮอร์โมน
จากไข่หอยเชอรี่ รวมถึงการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิตเองในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าให้ได้สูงที่สุด ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคง พออยู่พอกินในอาชีพชาวนาได้ อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบ
การผลิตและระบบธุรกิจของกลุ่มด้วย
ปั จ จุ บั น นางบุ ญ เรื อ นลดพื้ น ที่ ก ารท านาลงโดยท าเฉพาะที่ น าตั ว เอง ๓๔ ไร่ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น และ
ทาตามกาลังตัวเอง ซึ่งปัจจุบันใช้ต้นทุน ๒,๓๕๐ บาทต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๖๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ และปลูกข้าว
หลายชนิดเพื่อแปรรูปขายเอง ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.

ข้าวหอมนิล จานวน ๑๐ ไร่ แปรรูปเป็นข้าวกล้อง
ข้าวสังข์หยด จานวน ๕ ไร่ แปรรูปเป็นข้าวกล้อง
ข้าวหอมปทุม จานวน ๕ ไร่ แปรรูปเป็นข้าวสาร
การปลูกผักเลี้ยงเป็ดเพื่อบริโภคในครัวเรือน

จากความสาเร็จของต้นแบบการดาเนินชีวิต สู่แรงบันดาลใจแก่ประชาชน
จากผลสาเร็จของเกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยผ่าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริทั้ง ๖ แห่ง ช่วยให้สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค ทั้งจาก
ปั ญ หาส่ ว นตั ว และความไม่ ส มบู ร ณ์ ข องฐานทรั พยากรในการท าการเกษตร โดยใช้ ความเพี ยรพยายาม
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ความรอบคอบ และความรู้เป็นหลักในการดาเนินชีวิต จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกร นาองค์ความรู้
และแนวทางไปปฏิบัติตามให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความถนัดของตนเองได้ ขณะที่องค์กรธุรกิจ
เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพื่อทาให้ธุรกิจ
เจริ ญเติบ โตได้อย่างมั่นคงและยั่ งยื น สร้างความสุขให้ กับตนเอง พนักงาน ลู กค้า ชุมชน รวมถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีขึ้น นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ประสบการณ์ของตัวอย่างความสาเร็จ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ เกษตรกร
นักธุรกิจ และประชาชนที่สนใจนาความรู้ ความรอบคอบ บนความพอเพียง ให้นามาใช้ในการประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวิต เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบข้างได้ต่อไปในอนาคต
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่พสกนิกรชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ได้พระราชทานแนวพระราชดาริและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ทรงเป็น “ศาสตร์กษัตริย์” ที่นาไปสู่การพัฒนาคน
สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ บังเกิดความสมบูรณ์ มั่นคงอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

บทที่ ๔
สืบสาน “ศาสตร์กษัตริย”์ นาไทยสู่ความยั่งยืน
ตลอด ๗๐ ปีแห่ งรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดาริ ๔,๗๔๑ โครงการ โดยมี
ที่มาจากการที่ทรงเห็นความเดือดร้อนของพสกนิกร นาไปสู่แนวพระราชดาริในการแก้ปัญหาให้เหมาะสม
ไปตามพื้นที่ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ตลอดจนได้พระราชทานพระบรมราโชวาท
พระราชดารัส และพระราชดาริในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน
ชาวไทยนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต พัฒนา และแก้ไขปัญหาในระดับ ต่าง ๆ ที่นาไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
องค์ความรู้ที่เกิดจากแนวพระราชดาริ ต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ นับเป็น “ศาสตร์ของพระมหากษัตริย์”
ที่ได้ขจัดหรือบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น
จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลก รวมถึงการครองแผ่นดินอย่างพ่อปกครองลูกที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม
ได้ช่วยนาความสุข ความเจริญสู่สังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

๑. “ครองแผ่นดินโดยธรรม” : พระราชปณิธานการครองแผ่นดินของราชาผู้ทรงธรรม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม คือถ้อยคาที่พระองค์ทรงให้ไว้
ช่างแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย ได้ภาคภูมิใจเสมอมา
ถ้ามีใครถามทาไมคนไทย ถึงรักพระองค์อย่างนี้
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้าตา
ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้
เพราะท่านทาเพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้
ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรม
ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล้า
สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรม ด้วยน้าพระทัยที่เมตตา…
(เพลง พระราชาผู้ทรงธรรม คาร้อง/ ทานอง กมลศักดิ์ สุนทานนท์ และ ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง วีรภัทร์ อึ้งอัมพร ขับร้อง ธงไชย แม็คอินไตย)

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
เมื่ อวั นที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช มหิ ตลาธิ เบศ
รามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามิ น ทราธิ ร าช บรมนาถบพิ ต ร ทรงเข้ า สู่ พ ระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี ตั้งแต่พระราชพิธีการรับน้าศักดิ์สิ ทธิ์จากราชบัณฑิตและพราหมณ์
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ที่พระที่นั่งอัฐทิศ และพระราชพิธีที่พราหมณ์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ตลอดจนเครื่อง
ราชูปโภคและพระแสงอัษฎาวุธ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงหลั่งทักษิโณทก
ตั้ง พระราชสั ต ยาธิ ษฐานจะทรงปฏิบั ติ พระราชกรณี ย กิจ ปกครองอาณาจั ก รไทยโดยทศพิ ธ ราชธรรม
ขณะประทับ เหนื อพระที่นั่ งภัทรบิ ฐ พระราชอาสน์ ซึ่งอยู่ภ ายใต้พระมหานพปฎลเศวตฉัตร โดยทรงมี
พระปฐมบรมราชโองการว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระบรมราชโองการดั งกล่ าวเป็ นเสมื อนสั ญญาประชาคม เมื่ อทรงอยู่ในฐานะพระมหากษั ตริ ย์
ทรงครองแผ่นดินตามสิทธิและหน้าที่และพระราชอานาจทั้งปวงที่อยู่ในพระราชกาหนดกฎหมาย และ
ทรงยึดถือพระปฐมบรมราชโองการเป็นแนวทางปกครองแผ่นดิน นับแต่ทรงครองราชสมบัติ เป็นต้นมา
ปวงชนชาวไทยล้วนอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจวบจนปัจจุบัน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้อธิบายความนัยแห่งความหมายอันลึกซึ้งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ว่า พระองค์ตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ให้สังเกต
ว่า พระองค์ไม่ทรงใช้คาว่า “ปกครอง” แต่ทรงใช้คาว่า “ครอง” แทนคาว่า “ปกครอง” เป็นเรื่องการใช้อานาจ
ในการบริหารแผ่นดิน แต่การใช้คาว่า “ครอง” เช่น ครองสมณเพศ ครองชีวิตสมรส
ค าว่ า “ครอง” นี้ ไ ม่ มี แ นวความคิ ด เรื่ อ งของอ านาจแม้ แ ต่ น้ อ ย หากแต่ เ ป็ น การดู แ ลด้ ว ย
ความเมตตา มี มิ ติ ข องจิ ต ใจ ความเคารพนั บ ถื อ และเหนื อ อื่ น ใดคื อ ความรั ก และความรั บ ผิ ด ชอบ
ซึ่งเหนือกว่าการปกครอง เพราะการปกครองไม่ต้องใช้ความรัก ใช้แค่อานาจเพียงอย่างเดียว

“แผ่นดิน” ปัจจัยสาคัญของการดารงชีวิตและการคงความเป็นประเทศ
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” คาว่า “แผ่นดิน” ปัจจัยส่วนประกอบของแผ่นดินก็คือ ดิน นา ลม
ไฟ และชีวิตของเรานั่นเอง ที่พระองค์ทรงปฏิบัติมาตลอดอย่างเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เนื่องจากพระองค์
ทรงรักษาแผ่นดินไว้ให้เรา ทรงรักษาดิน น้า ลม ไฟ ซึ่งหมายถึงปัจจัยแห่งชีวิตไว้ให้เราและลูกหลานได้อยู่
อย่างมีความสุข ตามพระราชปณิธานที่พระองค์รับสั่งไว้ว่า “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสาคัญ และทรงทุ่มเทพระปรีชาสามารถ
และพระวิริ ย อุตสาหะด้ว ยความเหนื่อยยาก เพื่อรักษาดิน น้า ลม ไฟ หรือพูดง่ายๆ คือ “ธรรมชาติ ”
ที่จาเป็นต่อชีวิต ทรงทาให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมแล้วฟื้นกลับคืนมา ทั้งทรงแก้ไข ฟื้นฟู และบารุงรักษา
ให้คงอยู่เพื่อยังชีวิตเราไว้ และรักษาสืบทอดไปยังลูกหลานของเรา
ด้ ว ยราษฎรชาวไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เกษตรกร พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙
จึงทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่ องดิน และน้าอันเป็นปัจจัยส าคัญในการทาเกษตรกรรม ทรงศึกษาด้ว ย
พระองค์ เ องจนทรงมี ค วามรู้ แ ตกฉานและรอบรู้ เ ชี่ ย วชาญทางการเกษตร จากนั้ น จึ งทรงน ามาสอน
แก่ป ระชาชนให้ รู้ จั ก ดิ น น้ า ลม ไฟ รู้ จั กธรรมชาติ และรู้จั กคน เมื่ อ ดร.สุ เ มธ ได้มี โ อกาสเข้ าเฝ้ า ฯ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ในปี ๒๕๒๔ จึง ไม่แปลกใจเลยเมื่อ พระองค์ทรงกาชับว่ า
“ในการทางานกับฉัน จะวางโครงการที่ไหน จะทากิจกรรมที่ใด ให้เคารพคาว่าภูมิสังคม”
“ภูมิ” ก็คือ ภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ หรือเรียกแบบบ้านๆ คือ ดิน น้า ลม ไฟ ทาไม
ต้องเคารพ เพราะในแต่ละภาคนั้นมีภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกัน ในส่วนคาว่า “สังคม” ก็คือ คน ซึ่งเป็นคน
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ในมิติที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและค่านิยม ความคิดและการตัดสินใจของคนแต่ละพืนที่
ดังนั้น ๒ สิ่งนี้มีความสาคัญมาก คือ ภูมิประเทศและคน ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในระบบสังคม หรือระบบเศรษฐกิจ
ใดก็ ตาม และแม้ กระทั่ งเรื่ องการเมื องนั้ น ต้ องออกแบบให้ สอดคล้ องกั บภู มิ สั งคม เศรษฐกิ จพอเพี ยง
ในเบื้ องต้นนั้ นคือ การประเมินตนให้ รู้ จั กคน รู้จักภูมิประเทศ ทรงสอนให้ มองมิติ ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
การทางานพัฒนาจึงต้องมองทุกมิติ ทุกอย่างต้องวางให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและสังคมที่แตกต่างกันไป

ทรงใช้ “ธรรม” ในการครองแผ่นดิน
นอกจากนี้ หากได้ศึกษาความหมายอันลึ กซึ้งที่แฝงอยู่ในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะได้
ความรู้มากมายจากพระองค์ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ณ วันนั้นพระองค์ได้ทรงประกาศ Good
Governance แล้ว แต่เรากลับต้องมารอให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเสียก่อน จึงมาตระหนักถึงความสาคัญ
ของคาว่า Good Governance หรือธรรมาภิบาลตามชาวต่างชาติ
พระองค์ ต รั ส ว่ า ธรรมะ คื อ ความดี ความถู ก ต้ อ ง หรื อ ความยุ ติ ธ รรม ตลอดรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ใน “ทศพิธราชธรรม” หรือธรรมะของ
พระราชา ๑๐ ประการอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรชาวไทยมาตลอด ๗๐ ปีแห่ง
การครองราชย์ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงครองธรรมที่ควรประพฤติ อาทิ จักรวรรดิวัตร ๑๒ สังคหวัตถุ ๔
ฯลฯ และทรงเสียสละกาลังพระวรกายและพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมือง
และความผาสุกของประชาชนมาโดยตลอด แม้ในยามที่ทรงพระประชวรก็มิได้ว่างเว้น
ทศพิธราชธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก “มหาหังสชาดก” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มี
พระพุทธดารัสเรื่อง “ทศพิธราชธรรม” คือ ธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ หมายความว่า พระราชาที่ดี
ทรงประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการนี้ แล้วประเทศชาติจะมั่นคงและมีความสุขความสงบโดยถาวร ได้แก่
ทาน ศีล บริ จ าค ความซื่ อตรง ความอ่ อนโยน ความเพีย ร ความไม่โ กรธ ความไม่เ บียดเบียน ขัน ติ
และความเที่ยงธรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา ดังนี้

๑.๑ ทาน (ทาน) คือ การให้
“ทาน” แบ่งเป็น “ธรรมทาน” คือการให้ธรรมะ ถือเป็นการให้ ทานอันสูงเลิศ และ
“อามิส ทาน” คือการให้วัต ถุสิ่งของ อาทิ ให้ ทรัพย์สิ นวัตถุ สิ่ งของ หรือ องค์ประกอบที่ได้มาซึ่งวัต ถุ
อันหมายถึงเงิน เวลา กาลังกายของตน เป็นต้น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙ ทรงปฏิ บั ติ ธ รรมและบ าเพ็ ญ ทานบารมี
มากมายเกินที่จะพรรณนาได้สิ้นครบถ้วนทั้งสองประการ โดย “ธรรมทาน” ซึ่งถือเป็นทานอันเลิศทาง
พุทธศาสนา สามารถปัดเป่าความทุกข์ใจ ช่วยให้ใจเป็นสุขและตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม ได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทแฝงด้วยคติธรรมเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องต่าง ๆ แก่พสกนิกรตามสถานะและวาระ
โอกาสอยู่เสมอ ในท้องถิ่นที่ต้องการความรู้ ได้ พระราชทานความรู้และตรัสแนะนาในสิ่งที่จะนาประโยชน์
มาให้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงช่วยดับทุกข์ให้แก่ประชาชนทั้งมวล รวมถึงข้าราชบริพารที่มักได้รับ
พระราชทานหนังสือและเทปคาสอนของพระอาจารย์ทั้งหลายเสมอ ดังเช่นที่พลตารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร
อดีตนายตารวจราชสานักประจา กล่าวไว้ในหนังสือ “สองธรรมราชา” ว่า
“...คำสอนถวำยกัมมัฏ ฐำนของครูบำอำจำรย์ทั้งหลำย พระองค์จะทรงบันทึกเทปไว้ แล้ ว ถ้ำ
คำเทศน์คำสอนใดที่ทรงเห็นว่ำมีประโยชน์สำหรับพวกเรำที่หัดใหม่ทั้งหลำย มักจะพระรำชทำนมำให้ และ
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พวกเรำมักจะได้รับพระรำชทำนเทปจำกในหลวงเสมอ ผมจำได้ว่ำ ที่ได้รับพระรำชทำนมำก็มีของสมเด็จ
พระสังฆรำช ของหลวงพ่อฤำษีลิงดำ ของหลวงพ่อพุธ ฐำนิโย เป็นต้น…”
หากศึกษาพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
จะเห็นได้ชัดแจ้งว่าคาสอนที่พระองค์พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ล้วนสะท้อนถึงความเข้าใจในหลักธรรม
และการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉานของพระองค์ ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓ ซึ่งมีความบางตอนที่ได้ทรงอรรถาธิบายเรื่องสมาธิไว้ว่า
“…สมถะหรือสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่ว่า บางคนก็บอกว่าการนั่งสมาธินี้
ระวังดีๆ อาจจะเป็นบ้าก็ได้ อาจจะแย่ลาบากไม่มีทางที่จะทา น่ากลัว แต่ว่าสมาธินี้ก็ต้องเริ่ม
อย่ า งเบา ๆ ก่ อ น คื อ ว่ า จะต้ อ งมี ค วามตั้ ง ใจ ให้ จิ ต ใจนี้ ไ ม่ ไ ปเกาะเกี่ ย วกั บ อะไรก็ ต าม
หมายความว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการปัดกวาดสิ่งที่เป็นม่าน หรือจะเป็นสิ่งที่คลุมไม่ทาให้สงบได้
ไม่ทาให้เกิดความนิ่งแน่ได้ การที่จะให้เกิดความสงบคือสมาธินี้ จึงต้องพยายามดูให้เห็นว่าอะไร
มาปิดบัง เมื่อถอนสิ่งที่ปิดบังนั้นทันใดก็ได้สมาธิ…
สมาธินั้นเราอาจจะได้เป็นเวลาเพียงครึ่งวินาที นั่นก็เป็นสมาธิแล้ว แต่ว่าเป็นสมาธิย่อ
ที่อ่อนมาก แต่ก็เป็นสมาธิ ข้อสาคัญที่จะต้องได้อันนี้ ให้เห็นว่าสมาธิคืออะไร โดยมากคนเรา
เมื่อเป็นเด็กเป็นนักเรียนท่านก็สอน คือหมายความว่าครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ ก็สอนให้ตั้งจิต
ตั้ งใจเรี ยน ก็ หมายความว่า ทาสมาธิ นั้น เอง แล้ว เราก็เ รี ยนว่า ถ้า เราตั้งใจในสิ่ง นั้น ๆ ให้ ดี
มันก็ทาได้ เรียกว่ามีสมาธิ...”
นอกจาก “ธรรมทาน” แล้ ว พระองค์ทรงมีพระเมตตาเป็นล้น พ้น ได้พระราชทาน
พระราชทรั พย์แ ละวัต ถุสิ่ งของต่ า ง ๆ อัน เป็น “อามิสทาน” เพื่อแก้ค วามทุกข์ยากขาดแคลนแก่
พสกนิกรเสมอมา รวมทั้งช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยธรรมชาติหลายต่อหลายครั้ง
พล.ร.อ.ม.จ.กาฬวรรณดิศ ดิศกุล อดีตสมุหราชองครักษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือ
“ในหลวงของเรา” ว่า “…โครงกำรต่ำง ๆ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงริเริ่มเพื่อควำมกินดีอยู่ดีและ
ควำมผำสุกของประชำรำษฎร์นั้น พระองค์ท่ำนได้นำเอำพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์มำใช้เป็นจำนวนมำก
โดยตลอด พระองค์ท่ำนไม่ทรงมีพระรำชประสงค์ที่จะเอำเงินงบประมำณแผ่นดินมำใช้ในตอนริเริ่มของ
โครงกำร เพรำะถ้ำโครงกำรนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ก็จะเป็นกำรสูญเสียงบประมำณแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงิน
ที่ เก็ บ มำจำกภำษี อำกรจำกรำษฎรเท่ ำนั้ น พระองค์ ท่ ำนจึ ง ทรงยอมให้ เ สี ย เงิ น ส่ ว นพระองค์ เ สี ย เอง
เมื่อโครงกำรใดประสบผลสำเร็จแล้ว และรัฐเห็นดีด้วย พระองค์ท่ำนจึงจะทรงมอบให้รัฐบำลไปดำเนินกำร
ต่อไป นอกจำกนั้ นเวลำพระองค์ท่ำนเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมรำษฎรในต่ำงจังหวัด และทรงพบผู้เจ็บป่ว ย
ก็พระรำชทำนค่ำรักษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยเหล่ำนั้นอย่ำงทั่วถึง บำงรำยก็ต้องนำมำรักษำพยำบำลที่กรุงเทพฯ
โดยที่พระองค์ท่ำนรับไว้ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยทรงออกค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลและกินอยู่ตลอด…”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงบาเพ็ญทานบารมีเพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุข
แก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงหวังเพียงให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีและมีความสุข ดังพระราชดารัส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...การที่คนอยู่ดีมีความสุขนั้น เป็นกาไรอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้…”

๙๐

พระองค์มีพระราชดาริว่าการให้หรือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากลาบาก จะช่วย
ทาให้โลกนี้มีความสงบร่มเย็น และช่วยให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความสุข จึงทรงมีหลักการ
ในการพระราชทานความช่วยเหลือคือ “ให้ เพื่อให้ช่วยตนเองได้ ” ดังนั้น พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นส่งเสริม
ฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ “พออยู่ พอกิน” และสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นคง
ในการดารงชีวิต อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง และมีความมั่นคงในที่สุด
นอกจากนี้ พระองค์มีแนวพระราชดาริเกี่ยวกับการให้ ความช่ว ยเหลื อว่า เมื่อราษฎร
ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ จะพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทันใด จนอาจกล่าวได้ว่า
เมื่อเกิดความทุกข์แก่ราษฎรขึน ณ ที่ใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จะทรงประทับอยู่
ณ ที่นัน หรือหากเสด็จฯ ไปช่วยเหลือด้วยพระองค์เองไม่ได้ จะมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพาร
ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเดินทางไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ โดยมีรับสั่งว่า “ไปให้ไว ไปให้ถึง
ไปให้เร็ว” ซึ่งนอกจากทรัพย์แล้ว “ทาน” ของพระองค์ยังหมายถึงพระราชทานความรู้ เพื่อประชาชน
จะได้ใช้เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน ดังตัวอย่างพระราชกรณียกิจสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้
๑.๑.๑ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รั ชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ จั ด ตั้ ง ขึ้ น สื บ เนื่ อ งจากมหาวาตภั ย พายุ โ ซนร้ อ น "แฮเรี ย ต"
ที่แหลมตะลุมพุก อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี ๒๕๐๕ มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๑,๐๐๐ คน
และท าความเสี ย หายแก่ ภ าคใต้ ถึ ง ๑๒ จั ง หวั ด พระองค์ ท รงเป็ น ห่ ว งผู้ ป ระสบภั ย และทรงติ ด ต่ อ
ขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศให้กรมประชาสงเคราะห์เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน รวมทั้ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทรงรับและพระราชทานสิ่งของด้วยพระองค์เองเป็นเวลา
เดือนเศษ นับเป็นการใช้สื่อวิทยุในกิจการลักษณะนีเป็นครังแรก
หลั งจากการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อบรรเทาทุ กข์ แ ก่ผู้ ประสบภั ยเฉพาะหน้ าแล้ ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ ๙ ได้พระราชทานเงินบริจาคส่ วนที่เหลื อจานวน ๓ ล้านบาท
ให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้ง "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์" โดยทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ และให้การสงเคราะห์
ด้ า นการศึ ก ษาแก่ ลู ก หลานผู้ ป ระสบภั ย โดยพระราชทานทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นดี เ ยี่ ย ม
ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ และเด็กกาพร้าหรืออนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ
จนจบชั้นสูงสุด
๑.๑.๒ โรงงานแขนขาเทียมพระราชทาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการอวัยวะแขนขาเทียมสาหรับทหารพิการ ทั้งนี้ ในระหว่างฝึกหัดการใช้อวัยวะแขนขาเทียม
และฟื้นฟูสมรรถภาพ จะได้พิจารณาความถนัดและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อฝึกอาชีพต่อไป โดยได้
มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกพิการภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วย
๑.๑.๓ งานคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเจ็บป่ว ย
ที่ย ากจน ซึ่งทรงพบในระหว่างเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่หน่วยแพทย์พระราชทาน
หน่วยแพทย์ที่ตามเสด็จฯ แพทย์หลวง หรือผู้แทนพระองค์พบ หรือผู้ที่มีหนังสือมาขอพระราชทานการรักษา
ทั่วไปให้ความช่วยเหลือจัดส่งคนไข้เข้าโรงพยาบาล และติดตามผลระยะยาวไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา
๑.๑.๔ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ เพื่อช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหรือพิการจากการปฏิบัติราชการสนาม

๙๑

ทั่วประเทศ เยี่ยมเยียนให้กาลังใจในระหว่างการรักษา ช่วยติดตามทวงถามสิทธิราชการให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ
ล่าช้า สอบถามทุกข์สุข ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือการศึกษาแก่ทหารพิการและครอบครัว มอบเงิน
ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และสาหรับผู้บาดเจ็บทุพพลภาพให้รับเป็นรายเดือนตลอดชีพ
๑.๑.๕ การส่งเสริ มอาชีพด้า นงานฝีมือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙
มีพระราชดาริให้ฟื้นฟูและพัฒนางานฝีมือพืนบ้านในแต่ละภูมิภาคขึน โดยส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ
เสริมตามทักษะความสามารถ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงสานต่องาน
ตามพระราชด าริ โ ดยทรงจั ด ตั้ ง “มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งนอกจากราษฎรจะมีรายได้เลี้ยงชีพแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะท้องถิ่ น
อันทรงคุณค่าของชาติด้วย
นอกจากนี้ ในคราวเสด็จ ฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎ เกล้ า เพื่ อทรงเยี่ย มทหาร
บาดเจ็ บ จากราชการสงครามในสาธารณรั ฐ เวี ย ดนาม พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙
มีพระราชปรารภว่า กองทัพบกควรมีหน่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพให้แก่ทหารพิการ เพื่อให้มี
อาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้ “ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน” จึงได้ก่อกาเนิดขึ้น ณ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า เมื่อปี ๒๕๑๓ ซึ่งต่อมาได้แยกออกมาสร้างเป็นสถานฝึกอาชีพที่ถนนวิภาวดีรั งสิต โดยพระองค์
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นค่าก่อสร้างตึก และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นในการรักษา สาหรับผู้ที่
ขาดทุนทรัพย์ หรือผู้ทุพพลภาพที่ยังพอทางานเลี้ยงตัวได้
๑.๑.๖ งานฎีการ้ องทุกข์ ในช่ว งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ ๙ เสด็จ
พระราชดาเนินเพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจานวนมาก
เฝ้าคอยรับเสด็จเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาอยู่เสมอ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประสานหน่วยงาน
ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ ตรวจสอบข้ อ มู ล หากพบว่ า ราษฎรนั้ น ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ก็ จ ะให้
ความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดทา “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
เพิ่มเติม หากพบว่าราษฎรรายใดยังมีความเดือดร้อนอยู่ จะส่งให้คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาให้
ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ อันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือโดยตรง
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในที่สุด นอกจากนี้ หากพบว่าราษฎรกลุ่มใดได้รับความเดือดร้อน
ขาดแคลนปั จ จัย ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ แม้ว่า จะมิไ ด้ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกา โครงการฯ
จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในขณะที่พระองค์
พระราชทานความช่วยเหลือต่อราษฎรที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์ในเรื่องต่าง ๆ ทรงหาทางให้ราษฎร
ที่ได้รับการช่วยเหลือเหล่านีรู้จักช่วยเหลือตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย
การที่ มี ร าษฎรจ านวนมากทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก า แสดงถึ ง ความเชื่ อ มั่ น และ
ความศรั ทธาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙ และตระหนักในน้าพระทัยที่เปี่ยมล้ น ด้ว ย
พระเมตตา ที่พระราชทานความช่วยเหลือต่อราษฎรของพระองค์ ประดุจบิดาที่ดูแลบุตรด้วยความรัก
และเมตตาอย่า งสม่าเสมอตลอดมา โดยไม่เ คยทรงเลือกว่า เขาเหล่า นันจะเป็น ใคร ทังยังแสดงถึง
ความไม่มีช่องว่างระหว่าง “พระเจ้าแผ่นดิน” กับ “ราษฎร” ซึ่งไม่มีแผ่นดินใดในโลกนีเสมอเหมือน
๑.๑.๗ การส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปและการตลาด พระองค์ทรงตระหนักถึงกลไก
ทางด้านการผลิตและการตลาดที่ทันสมัย จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง โครงการหลวง

๙๒

อาหารสาเร็จรูปแห่งแรก เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ดอยคา” รวมทั้งพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้ง บริษัท มงคลชัยพัฒนา จากัด ขึ้น เพื่อศึกษา ทดลอง และดาเนินงาน
ด้านการตลาด ตลอดจนแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้ารูปแบบใหม่ รวมทั้ง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
นอกจากนี้ ทรงให้จัดตั้ง บริษัท สุวรรณชาด จากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น
เพื่อจาหน่ายสินค้าในโครงการที่พระองค์ได้ส่งเสริมไว้จานวนมาก ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย
และมีคุณภาพมาตรฐาน แต่สินค้าหลายชนิดยังไปไม่ถึงผู้บริโภคมากเท่าที่ควร โดยพระราชทานนามร้าน
ว่า “โกลเด้น เพลซ” (Golden Place) เพื่อพัฒนาช่องทางการค้าปลีกที่เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค
"โกลเด้น เพลซ" มีส่วนในการสร้างงานให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยการให้ความรู้และ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากลที่แนวโน้มตลาดมีความต้องการมากขึ้น
ซึ่งจะจูงใจให้เกษตรกรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการที่รัฐเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทาให้ภาคการผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
ด้านการผลิ ตให้ ผ ลผลิ ตมีคุณภาพสม่าเสมอ ใช้ห ลักอุตสาหกรรมการเกษตรหรือ Agro-Industry และ
กาหนดยอดขาย หรือ Margin ค่อนข้างต่า เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพในราคายุติธรรม
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า "โกลเด้น เพลซ" ตามแนวพระราชดาริสามารถช่วยฟื้นฟู
ภาวะเศรษฐกิจได้ โดยต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวของภาคเกษตร และภาคธุรกิจค้าปลีก ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อีกทางหนึ่ง

๑.๒ ศีล (สีล) คือ ความประพฤติที่ดีงามทัง กาย วาจา และใจ
“ศีล ” คือ ความประพฤติที่ดี งามตามหลั กศาสนา เพื่อให้ เกิด ความปกติสุ ข แก่ต นเอง
แก่ผู้อื่น และสังคมส่วนรวม
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ ๙ นอกจากจะทรงเคร่งครัดรักษาศีล อันเป็น
ข้อปฏิบัติขั้นต้นทางพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ยังมีพระราชจริยวัตรที่พิเศษอีกประการหนึ่ง ซึ่งคนทั่วไปปฏิบัติ
ได้ยากคือ ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) พระองค์จะทรงรักษาอุโบสถศีล หรือศีลแปดอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
มีพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้เสด็จออกทรงผนวชเพื่อทรงศึกษาและปฏิบัติ
พระธรรมวินัย อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาแห่งการทรงผนวชทรงดารง
พระองค์ได้งดงามบริสุทธิ์ แม้ภายหลังจากทรงลาสิกขาบทแล้ว พระองค์ยังคงทรงศึกษาพระธรรมด้วยพระองค์
เองและทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยทรงตั้งมั่นในสังวรรักษาพระอาการกาย วาจา สะอาดปราศจากโทษ
อัน ควรครหา เป็น ความดี งามของกาย วาจา ใจ ที่ประชาชนจะเห็นได้ใ นทุกพระราชจริยวัตรของ
พระองค์ ทังยังหมายถึงศีลในการปกครอง อันได้แก่กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา
มิ เ พี ย งเท่ า นั้ น ตลอดระยะเวลาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙
ทรงครองราชย์ พระราชจริย วัตรของพระองค์ในด้านพระพุทธศาสนาได้แจ้งประจักษ์อย่างชัดเจนว่า
ทรงเป็นพุทธมามกะผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติบูชายิ่ง สมควรแก่การเป็นพุทธสาวก จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
แก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า นอกจากนี้ ในวันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ พระองค์จะทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
ในพุทธศาสนาอย่างสม่าเสมอ ทั้งเป็นการส่วนพระองค์ อาทิ ทรงพระราชกุศล ทรงบาตรในพระราชนิเวศน์

๙๓

เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ หรือในส่วนที่เป็นพระราชพิธีตามบุรพขัตติยประเพณี เช่น
ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญรอยตามในการเป็นผู้รักษาและ
ปฏิบั ติศีล ซึ่งถือว่าเป็ น ส่ ว นส าคัญยิ่งในการส่ งเสริมคุณค่าความส าคัญและการสร้างสรรค์ความมั่นคง
รวมทั้งเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชน

๑.๓ บริจาค (ปริจาค) คือ การเสียสละเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งกว่า
“บริ จ าค” คื อ การเสี ย สละความสุ ข ส่ ว นตนเพื่ อ ประโยชน์ แ ละความสุ ข ส่ ว นรวม
เป็นการเสียสละเพื่อหวังให้ผู้รับได้รับความสุข ซึ่งถือเป็นการลดความเห็นแก่ตัวและมีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงบ าเพ็ ญ ธรรมข้ อ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์
พระองค์ทรงเสียสละทั้งพระวรกาย พระสติปัญญา ความสุขส่วนพระองค์ ด้วยทรงคานึงถึงประโยชน์สุข
แห่ ง พสกนิ ก รเป็ น ที่ ตั้ ง และทรงงานเพื่ อ ส่ ว นรวม เพื่ อ ประเทศชาติ ด้ ว ยความเสี ย สละอย่ า งแท้ จ ริ ง
ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ใครต่ อ ใครก็ บ อกว่ า ขอให้ เ สีย สละส่ ว นตั ว เพื่อ ส่ ว นรวม อั น นี้ ฟัง จนกระทั่ งเบื่ อ หู
อาจร าคาญด้วยซ้าว่าใครต่ อใครมาก็ บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า
ให้ ๆ ๆ ให้อยู่เรื่ อย แล้วส่ วนตัวจะได้อะไร ขอให้ คิดว่าคนที่ให้ เพื่อส่ วนรวมนั้น มิได้ให้
เพื่อส่วนรวมแต่ฝ่ายเดียว เป็นการให้เพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”
นอกจากนี้ พระองค์ได้มีพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ ม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่ ว่า
“…ต้องจาไว้นะว่างานทุกอย่างนี้น่ะมีด้านหน้าด้านหลังเหมือนเหรียญบาท งานด้านหน้า
นั้น ที่ออกนอกหน้านั้นจะมีคนทากันเยอะแยะ และมีคนแย่งกัน ทา งานด้านหลังที่ไม่ปรากฏ
ต่อสายตาของคนน่ะ ต้องเป็นคนที่เข้าใจงานและหน้าที่ของตัวจริงๆ ถึงจะทาได้ และต้องเสียสละ
ด้วย เพราะงานด้านหลังจะเป็นงานปิดทองหลังพระ ถ้าทาให้ดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฏ และ
ต้องยอมรับว่าจะไม่ได้อะไรตอบแทนเสียเลย นอกจากความภูมิใจในการทางานในหน้าที่ของตน
จาไว้อีกอย่าง คือ งานของพระมหากษัตริย์ที่แท้ส่วนใหญ่เป็นงานด้านหลังนี้…”
ด้วยเหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงยึดถือประโยชน์และความเจริญ
ของชาติ ศาสนา รวมทั้งประโยชน์สุ ขของพสกนิกร ส าคัญยิ่งกว่าพระองค์เอง พระราชกรณียกิจนานัปการ
จึงเป็นไปเพื่อความวัฒนาและประโยชน์สุขของชาวไทย โดยตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงเสียสละความสุข
ส่วนพระองค์ และทรงงานหนักยิ่งเพื่อปฏิบัติพระราชภารกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สี่พันกว่า
โครงการทั่วประเทศ อันเป็นพระราชกรณียกิจที่เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งสิ้น ด้วยทรงถือว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของพสกนิกรเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของพระองค์เอง
ด้วยเหตุนี้ เมื่อเกิดความเดือดร้อนแก่พสกนิกรในส่วนใดของประเทศ พระองค์จะเสด็จฯ ไป
ไม่ว่าระยะทางจะไกลสักเพียงใด ทุรกันดารแค่ไหน แดดจะร้อนแรงแผดเผา หนทางคดเคี้ยวเต็มไปด้วย
ขวากหนาม หรือรกเรื้อชื้นแฉะเต็มไปด้วยตัวทาก น้าจะท่วมเจิ่งนอง ก็จะทรงก้าวพระบาทเสด็จฯ ไปให้
ความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อ เพื่อดับความทุกข์ยากของพสกนิกรโดยเฉพาะในถิ่ นทุรกันดาร พระองค์
ทรงเป็นแบบอย่างในการเสียสละพระองค์ ซึ่งไม่มีประมุขประเทศใดจะเสียสละได้เทียบเท่าพระองค์

๙๔

๑.๔ ความซื่ อตรง (อาชฺช ว) คื อ การสุ จริต ต่อ หน้ าที่ การงานของตน ต่อ มิต ร
สหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชอัชฌาสัยซื่อตรง ดารงในสัตย์สุจริต
โดยพระองค์มีแนวพระราชดาริเกี่ยวกับความซื่อตรงดังเช่นพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์
ในหนังสือวันเด็ก ปี ๒๕๓๑ ความว่า
“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง. เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิด
มีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง.”
พระองค์ทรงมีความซื่อตรงทั้งต่อพระองค์เอง ต่อหน้าที่ ต่อประชาชน และต่อประเทศชาติ
มาโดยตลอด ดังจะเห็ นได้จากตัวอย่ างที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านประวัติศาสตร์ไทย กล่าวไว้ในหนังสือ “ชีวิตของพ่อ” ว่า
“...พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงบำเพ็ญทศพิธรำชธรรมสม่ำเสมอ นอกจำกจะพระรำชทำน
พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้ว ทรัพย์สิน ต่ำง ๆ ที่ประชำชนทูลเกล้ำฯ ถวำย ทรงทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำง
นำกลับคืนประชำชนส่วนรวม แม้จ ะทรงมีอภิสิทธิ์ไม่ต้องเสียภำษีอำกร แต่ไม่ทรงใช้อภิสิทธิ์นี้ ทรงเต็มใจ
เสียสละให้เจ้ำหน้ำที่เก็บภำษี ๑๐๐% เท่ำกับประชำชนทั่วไป…”
นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นขวัญและกาลังใจ ให้ปวงพสกนิกรมุ่งมั่นสร้างคุณงาม
ความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พ่อของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย

๑.๕ ความอ่อนโยน (มทฺทว) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
“ความเป็ น ผู้ อ่ อ นโยน” คื อ การท าตั ว สุ ภ าพนุ่ ม นวล ไม่ เ ย่ อ หยิ่ ง มี อั ธ ยาศั ย ไมตรี
มีสัมมาคารวะทั้งกับผู้ใหญ่ ผู้น้อย หรือเพื่อนในระดับเดียวกัน การทาตัวเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน ไปที่ไหน
คนก็ต้อนรับ เพราะอยู่ใกล้แล้วสบายใจ
เป็ น ที่ป ระจักษ์แก่ส ายตาของชาวไทยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๙
ทรงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยนเพียบพร้อมทุก ประการ ความอ่อนโยนทางพระวรกาย ทุกพระอิริยาบถ
ที่ปรากฏไม่มีที่จะแสดงถึงความรังเกียจเดียดฉันท์หรือถือพระองค์ จะมีก็แต่ความอ่อนโยน นิ่มนวล งดงาม
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์พระราชหฤทัย ยังความชื่นชมโสมนัส และอบอุ่นใจให้เกิดแก่พสกนิกรโดยทั่วกัน
ความอ่อนโยนทางพระวาจา อันพึงเห็นได้จากการที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารแก่ราษฎร
ซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา ที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ทรงอ่อนโยนสุภาพ แม้จะทรงอยู่ในพระราชฐานะ
อันสูงสุด กลับทรงแสดงพระองค์อย่างธรรมดาที่สุด มิได้ทรงวางพระองค์ให้แตกต่างห่างไกลจากประชาชน
ที่ประกอบด้วยฐานะต่าง ๆ กัน ทางปฏิบัติพระองค์เป็นกันเอง เสมือนบิดาปฏิบัติต่อบุตรอันเป็นที่รัก
ดังข้อความตอนหนึ่ง ในหนังสือ “๗๐ ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี ” ได้ยกบทสัมภาษณ์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรั ชกาลที่ ๙ ตอนหนึ่ง ซึ่งตรัสถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแนะนาการวางพระองค์ ไว้ว่า
“...พระองค์ท่านก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างทาให้ข้าพเจ้ารู้จักการทาตนใกล้ชิดกับราษฎร
เช่น เวลามีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรไม่โปรดทรงยืน ทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค้า
ผู้เฒ่าผู้แก่ จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมา แม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตาม...”

๙๕

นอกจากนี้ หนึ่ งในภาพพระราชกรณียกิจที่ประทับใจทุกคนอย่า งยิ่ง ด้วยแสดงถึง
พระราชจริยวัตรและพระราชอัชฌาสัยอันอ่อนโยน อย่างไม่ถือพระองค์ คือภาพที่ทรงโน้มพระวรกาย
ลงไปตรัสกับแม่เฒ่าคนหนึ่งอย่างใกล้ชิด ต่อมาทราบว่าคือ คุณยายตุ้ม จันทนิตย์ หญิงชราวัย ๑๐๒ ปี
บ้านธาตุน้อย ตาบลพระกลางทุ่ง อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งตามคาบอกเล่าของ นางเพ็ง จันทนิตย์
(ลูกสะใภ้) และนางหอม แสงพระธาตุ (น้องสาวของนางเพ็ง) ได้ความว่า ลูกหลานได้พาคุณยายตุ้มไปร อ
รับเสด็จตั้งแต่เช้า โดยนางหอมเป็นผู้จัด "ดอกบัวสีชมพู" ให้แก่คุณยายจานวน ๓ ดอก เพื่อนาขึ้นจบบูชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และพาออกไปรอเฝ้าฯ รับเสด็จที่แถวหน้าสุด เพื่อให้ได้ใกล้ชิด
เบื้องพระยุคลบาทมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
คุณยายตุ้มได้ถือดอกบัวสายสีชมพู ๓ ดอก รอเฝ้าฯ รับเสด็จบนเส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน
ทางสามแยกชยางกูร -เรณูนคร เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรภาคอีสานเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่เช้าจนบ่ายของวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ แม้แสงแดดแผดเผาจนดอกบัวสายในมือแห้งเหี่ยว
แต่ ด้ ว ยหั ว ใจจงรั ก ภั ก ดี คุณ ยายตุ้ ม ก็ ยั ง คงรั บ เสด็ จต่ อ ไปด้ ว ยความตื่ น เต้ น และเบิ ก บานใจ และเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ มาถึง พระองค์ได้เสด็จฯ ตรงมาที่คุณยาย ด้านคุณยาย
ได้ยกดอกบัวสายโรยรา ๓ ดอกนั้นขึ้นจนเหนือศีรษะ แสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง พระองค์จึง
ทรงโน้มพระองค์ลงมาจนพระพักตร์ เกือบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวลอย่างอ่อนโยน
พระหัตถ์แตะมือกร้านคลาของแม่เฒ่าอย่างนุ่มนวล ซึ่งเป็นภาพที่ชาวไทยคุ้นตาและประทับใจเป็นที่สุด
ภาพที่ คุณ ยายตุ้ม จั น ทนิตย์ ทูล เกล้ าฯ ถวายดอกบัว ถ่ายโดยนายอาณัติ บุนนาค
หัวหน้าช่างภาพส่วนพระองค์ ได้บันทึกภาพวินาทีสาคัญที่ถูกเรียกว่า “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ” เป็นภาพ
ทีใ่ ช้แทนคาพูดได้มากกว่าหนึ่งล้านคา และได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่งของประเทศไทย

๑.๖ ความเพียร (ตปํ) คือ ความมุมานะ บากบั่น ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ
“ตบะ” เป็นหลักธรรมที่สอนให้เราไม่ย่อท้อ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความมุมานะ
บากบั่น ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ
ตบะในความหมายหนึ่ ง คื อ ความเพี ย รเป็ น เครื่ อ งแผดเผาความเกี ย จคร้ า น
โดยความหมายนี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงประกอบด้ ว ย
พระราชอุ ต สาหะวิ ริ ย ภาพเป็ น อย่ างยิ่ ง พระองค์ ไ ม่โ ปรดที่ จะประทั บอยู่ เฉย ทรงพอพระราชหฤทั ย
ในการเสด็จพระราชดาเนินออกทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ แม้ในถิ่นห่างไกลทุรกันดาร เพียงเพื่อ
ให้ ทรงทราบถึงความเป็ น อยู่ และทุกข์สุ ขของราษฎรด้ว ยพระองค์เอง และทรงหาหนทางขจัดปัดเป่า
ความทุ ก ข์ย ากของราษฎรทั้ ง ในด้ านชี วิ ตความเป็ นอยู่ อาชีพ สุ ขภาพอนามัย การศึก ษา และอื่ น ๆ
ด้วยพระราชอุตสาหะวิริยะเช่นนี้ พระองค์จึงทรงยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรได้ในทุกภูมิภาค
ตบะ ในอี ก ความหมายหนึ่ ง หมายถึ ง ความตั งใจก าจั ด ความเกี ย จคร้ า นและ
การกระท าผิ ด หน้ า ที่ มุ่ ง ท ากิ จ อั น เป็ น หน้ า ที่ ที่ พึ ง กระท า ซึ่ ง เป็ น กิ จ ที่ ดี ที่ ช อบ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได้ ท รงบ าเพ็ ญ ตบะในความหมายนี้ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว น ในพระราชฐานะ
แห่งพระมหากษัตริยาธิราช ทรงมีหน้าที่ปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความร่มเย็น
พระองค์ ไ ด้ ท รงตั้ ง พระราชอุ ต สาหะวิ ริ ย ะปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยดี
ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์ยังทรงติดตามกิจการที่ได้ทรงปฏิบัติหรือโปรดให้ปฏิบัติอย่าง

๙๖

ใกล้ชิด โดยเสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะทรงลาบากตรากตราพระวรกาย
เพี ย งไร แต่ ด้ ว ยพระราชหฤทั ย ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยพระเมตตา จึ ง ทรงพอพระราชหฤทั ย ที่ จ ะทรงปฏิ บั ติ
พระราชภารกิจไม่ว่างเว้น และในวันหนึ่ง ๆ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจได้มายมายจนไม่น่าที่จะเป็นไปได้
ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ
ตบะ ในความหมายอีกอย่างหนึ่ง คือ ความเพียรในการละอกุศลกรรม เพียรอบรม
กุศลบุญต่าง ๆ ให้บังเกิดขึน โดยความหมายนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเพียบพร้อม
ด้วยพระราชวิริยะที่จะทรงเอาชนะความชั่ว ต่าง ๆ ด้วยความดี ทรงมีพระตบะเดชะเป็นที่เทิดทูนยาเกรง
การสมาทานกุศลวัตรของพระองค์ จึงสามารถกาจัดอกุศลกรรมได้โดยสิ้นเชิง อาณาประชาราษฎร์ผู้อยู่
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจึงมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากความเดือดร้อนนานาประการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงทรงเป็นแบบอย่างของความเพียร โดยทรงมี
พระวิริยอุตสาหะ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความอดทน เสด็จพระราชดาเนินไปทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อทอดพระเนตรปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือ ง
อย่างไม่ย่อท้อ แม้ในบางพื้นที่บางเหตุการณ์จะเต็มไปด้วยอันตราย และแม้บางขณะจะทรงพระประชวร
สิ่งนี้ สะท้อนให้ เห็ นได้จากพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ที่พระราชทานให้ ปวงชนชาวไทย และ
พระราชด ารั สในการเสด็ จออกมหาสมาคมเนื่ องในงานพระราชพิ ธี กาญจนาภิ เ ษก ณ ท้ อ งสนามหลวง
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ความเพียรที่จะกาจัดความเสื่อม
ให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่ อย่างหนึ่ง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีความเจริญ
ให้เกิดขึ้น และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไป อย่างหนึ่ง. ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะ
อย่างสาคัญแก่การปฏิบัติตนปฏิบัติงาน. ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว
ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม. ประเทศชาติของเราก็จะ
สามารถรักษาความเป็นปรกติมั่นคงพร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนา. …”
ประชาชนชาวไทยควรยึดถือความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นแบบอย่างในการดาเนิน
ชีวิต เพื่อสังคมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทัดเทียมกับนานาประเทศสืบไป

๑.๗ ความไม่โกรธ (อกฺโกธ) คือ การไม่มุ่งร้ายพยาบาทต่อผู้อื่น ไม่มีโทสะ
“ความไม่ โ กรธ” คื อ การไม่ มุ่ ง ร้ า ยพยาบาทต่ อ ผู้ อื่ น ไม่ มี โ ทสะ แม้ ใ นหลาย ๆ
สถานการณ์จะทาได้ยาก แต่ถ้าเราสามารถฝึกฝนตนเองให้รู้จักระงับ ยับยั้งความโกรธ ก็จะช่วยให้เรารักษา
มิตรไมตรีกับผู้อื่นไว้ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระอุปนิสัยที่ไม่โกรธ ทั้งทรงสามารถระงับ
ความโกรธด้วยมีพระเมตตาซึ่งเปี่ยมไปด้วยสายธารพระราชหฤทัยอันเป็นดั่งน้าใสดับไฟแห่งความโกรธ
ให้กลับเยือกเย็นสุขุมคัมภีรภาพเป็นที่ตั้ง ช่วยให้ทอดพระเนตรเห็นปัญหาและหนทางแก้ไขปัญหานั้นได้
โดยสงบ ทั้งยังไม่ทรงใช้พระราชอานาจเพื่อมุ่งร้ายผู้อื่น แต่ทรงใช้เพื่อพระราชทานอภัยโทษตามควรแก่เหตุ
ทรงดารงสติและความสงบในพระราชหฤทัย ทรงแก้ไขสรรพปัญหาบนพื้นฐานของความมีเหตุผลมากกว่า
อารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์พิโรธอันเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะนั้นไม่เคยทรงบังเกิดขึ้นเลย
พระเกียรติคุณของพระองค์ในข้อนี้จึงเป็นที่ชื่นชมของชาวไทยและชาวต่างประเทศยิ่งนัก
ดังข้อความบทหนึ่ งในพระราชนิ พนธ์เรื่ อง“ความทรงจาในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ”

๙๗

ของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินี นาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเล่ าเหตุการณ์ที่ทรงตามเสด็จฯ ไปที่
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๐๕ ซึ่งในวันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงถูกท้าทายจาก
กลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่มีความคิดรุนแรง ส่งเสียงโห่ฮาลบหลู่ ความตอนหนึ่งว่า
“…ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระทั ย เย็ น เป็ น ที่ สุ ด ข้ า พเจ้ า เองรู้ สึ ก ว่ า สั่ น
ด้วยความน้อยใจปนความโกรธ นึกสงสารตัวเองเป็นกาลังว่าเรามาเหนื่อย ๆ เพื่อมาเจริญ
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเรากับประเทศเขา กลับมาโดนคลี่ป้ายไล่ทันทีที่มาถึง ใช่ว่าเรา
จะขอมาเมื่อไร เขาเชิญเรามาต่างหาก พระเจ้าอยู่หัวกลับรับสั่งปลอบว่า ให้เฉย ๆ ไว้ ทาใจเย็น
เข้าสู้ อย่าได้แสดงความรู้สึก เช่น เสียใจ หรือน้อยใจออกมาให้ทางฝ่ายบ้านเมืองเห็นเป็นอันขาด
อันที่จริงก็เป็นการกระทาของผู้ก่อกวนเพียงคนเดียวหรือส่วนน้อย รัฐบาลออสเตรเลียได้ถวาย
พระเกียรติเต็มที่และราษฎรก็ต้อนรับเราด้วยความไมตรีอันดียิ่ง อาจจะเป็นความประสงค์ของคน
ส่วนเดียวก็ได้ที่จะแกล้งทาให้เราโกรธจนหัวเสียไปตลอดเวลา 18 วันที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย พระเจ้าอยู่หัวทรงย้าไม่ให้ข้าพเจ้าลืมว่า เมื่อกี้เป็นการกระทาของคนส่วนน้อย
ไม่ใช่เป็นการกระทาของประชาชนทั่วประเทศ…”
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ยืนยันถึงความเป็นผู้ไม่โกรธ ไม่อาฆาตพยาบาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างที่ประชาชนชาวไทยควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนิน
ชีวิต เพื่อสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไป
การที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงบาเพ็ญอักโกธะบารมี หรือความไม่โกรธได้
อย่างมั่นคงเช่นนี้ จึงช่วยให้ประเทศไทยสามารถรักษาสัมพันธไมตรีอันดีกับนานาประเทศไว้ได้ตลอดมา
พระเกียรติคุณของพระองค์ในข้อนี้จึงเป็นที่ชื่นชมของชาวไทยและชาวต่างประเทศยิ่งนัก

๑.๘ ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ ความไม่เบียดเบียนและไม่ก้าวล่วงสิทธิ
ของผู้อื่น
“การไม่ เ บี ย ดเบี ย น” คื อ การไม่ ก่ อ ทุ ก ข์ ห รื อ บี บ บั ง คั บ ผู้ อื่ น เป็ น การไม่ ห ลงระเริ ง
ในอานาจ หรือไปข่มเหงผู้ด้อยกว่า รวมทั้งไม่เบียดเบียนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์อีกด้วย มิเช่นนั้น
ผลร้ายจะย้อนกลับมาสู่เราและสังคม
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงบ าเพ็ ญ อวิ หิ ง สาบารมี โ ดยบริ สุ ท ธิ์
ทุกสถาน ไม่ว่าจะเป็ น ทางพระวรกาย พระวาจา พระราชหฤทัย และไม่ว่าจะเป็นการอันทรงปฏิบั ติ
ต่ อ มวลมนุ ษ ย์ ห รื อ สรรพสั ต ว์ ใ ด ๆ แม้ ก ารนั้ น จะน าความสะดวกสบาย หากเป็ น ความยากล าบาก
แก่ทวยราษฎร์แล้ว พระองค์จะทรงงดเว้นเสีย โดยทรงยอมลาบากตรากตราพระวรกายของพระองค์เอง
แทน ดังเหตุการณ์อันเป็นที่เปิดเผยจากวงการตารวจจราจรเมื่อวัน ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๐ ว่า พระองค์
มีพระราชดาริว่าตามปกติเวลาที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนินไป ณ ที่ใดเจ้าหน้าที่จราจรจะปิดถนนตลอด
เส้นทางนั้นทุกครั้ง จึงมีกระแสพระราชดารัสว่า ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรเวลาเสด็จพระราชดาเนิน
ไม่ว่าที่ใด หากการจราจรเกิดติดขัดก็มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะทรงร่วมอยู่ในสภาวะแห่งการติดขัดนัน
เช่นเดียวกับพสกนิกรของพระองค์
การบาเพ็ญอวิหิงสาบารมีของพระองค์ซึ่งแผ่ไพศาลไปทั่วทุกหนแห่ง จึงปกป้องคุ้มครอง
ชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสรรพสัตว์ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยให้ดารงอยู่ได้ด้วยความสุขสงบและร่มเย็น

๙๘

๑.๙ ขันติ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีขันติเป็นเลิ ศ โดยทรงมีความอดกลั้ น
อดทนต่ออารมณ์ยั่วยุต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย แม้ว่า
จะต้องเสด็จฯ ไปในท้องถิ่นทุรกันดารและมีภยันตราย พระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อ เพราะทรงตระหนักว่า
ยังมีราษฎรอีกเป็นจานวนมากรอคอยความช่วยเหลืออยู่
ดังตัวอย่างความอดทนของพระองค์ที่มีการเล่าไว้ในหนังสือ “ครองใจคน หลากเหตุผล
ที่คนไทยรักในหลวง” ว่า ในเดือนหนึ่งของปี ๒๕๒๘ พระทนต์องค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัช กาลที่ ๙ หั กเฉียดโพรงประสาทฟัน พระทนต์องค์นั้นต้องการถวายการรักษาเร่งด่ว น แต่ขณะนั้น
กรุงเทพมหานครกาลังประสบปัญหาอุทกภัย ต้องการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่นกัน
เมื่อทัน ตแพทย์ เข้ามาถวายการรักษา พระองค์ทรงถามว่ าจะต้องใช้เวลานานเท่ าไร
เมื่อแพทย์กราบบังคมทูลว่าจะต้องใช้เวลา ๑-๒ ชั่วโมง พระองค์จึงมีรับสั่งว่า “ขอรอไว้ก่อนนะ ฉันทนได้
วันนี้ขอไปดูราษฎรและแก้ไขเรื่องปัญหาน้าท่วมก่อน”
ในหนั ง สื อ เล่ ม เดี ย วกั น นี้ ได้ ก ล่ า วถึ ง การอภิ ป ราย “๖๐ ปี ท รงครองราชย์ ” ณ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดย นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี
ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ตามเสด็จไปทรงงานช่วยเหลือราษฎรว่า ความว่า
“...ครั้ งหนึ่ งพระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดชเสด็จฯ ทรงงำน ซึ่งนอกจำก
เส้นทำงเสด็จฯ จะทุรกันดำรเป็นหลุมเป็นบ่ออย่ำงที่ทรงเรียกว่ำทำงดิสโก้แล้ว ผู้นำเสด็จฯ ยังนำหลงทำง
อีกด้วย จนพระองค์ต้องทรงนำทำงผู้นำเสด็จฯ แทน และแม้พระอำทิตย์จะลับขอบฟ้ำ หนทำงข้ำงหน้ำ
เริ่มมืดมิด แต่เมื่อทรงมุ่งมั่นแล้ว ก็ไม่ทรงคำนึงถึงควำมยำกลำบำก… ไปถึงจุดก็มืดค่ำแล้วครั บ รถไปถึง
แล้ วต้องทรงพระดำเนิ น อีกเป็น กิโลสองกิโลท่ำมกลำงควำมมืด ไปเจอบ้ำนชำวบ้ำนมีรั้วลวดหนำมกั้น
ผมจำได้ว่ำเป็นรั้วลวดหนำมที่ค่อนข้ำงสูง ก้ำวข้ำมไม่ได้ ต้องใช้มือดึงรั้วขึ้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ต้องทรงลอดรั้วลวดหนำม คิดดูสิครับ มีพระเจ้ำแผ่นดินที่ไ หนที่ต้องมำลอดรั้วลวดหนำมเพื่อมำช่วยเหลือ
รำษฎร แล้วท่ำนยังหันมำรับสั่งกับผมว่ำอธิบดีอย่ำลืมมำซ่อมรั้วให้เขำด้วยนะ…”
นอกจากนี้ พระราชนิ พ นธ์ ใ นสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เรื่ อ ง
“ความทรงจ าในการตามเสด็จ ต่างประเทศทางราชการ” ได้แสดงให้ เห็ นถึงความอดทนเพื่อทรงงาน
ในฐานะพระมหากษัตริย์อย่างถึงที่สุด ดังความตอนหนึ่งว่า
“…เผอิญพระเจ้าอยู่หัวเริ่มประชวรหวัดตอนเสด็จฯ ถึงเบลเยียม ถ้าได้บรรทมพักผ่อนเสีย
สักวันหรือ ๒ วัน พระอาการก็คงจะไม่กาเริบ นี่ต้องเสด็จฯ ออกงานตั้งแต่เช้าจนค่าไม่เว้น ว่าง
เสด็จฯ เดินทางไปตามเมืองต่าง ๆ อากาศก็ค่อนข้างเย็น ฝนตกทุกวัน ทาให้ทรงโดนละอองฝน
ที่หนาวเย็นอยู่ตลอดเวลา พอวันที่สองก็เลยประชวรไข้ หมอประจาพระองค์จึงถวายยาทุก ๔ ชั่วโมง
เลยทาให้ทรงง่วง ซึม แต่พระอาการไข้ก็ไม่ลด แต่กระนั้นก็ทรงฝืนพระทัยทากระปรี้กระเปร่า
เสด็จฯ ออกงานทุกงานไม่เว้นว่าง ไม่มีใครนอกจากพวกเราที่ทราบว่าท่านประชวรเพียงไร…
พระพักตร์ พระเจ้ า อยู่หัวซีด เซียว พระเนตรปรื อเพราะพิษไข้ ข้า พเจ้า ก็ยิ่งกลุ้มใจ แต่ก็สุด
ปัญญา มิรู้ที่จะแก้ไขอย่างไร ข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านอดทนจนถึงที่สุดทีเดียว...”
จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีความอดทนต่อความทุกข์
อั น เกิ ด จากความยากล าบากในการเข้ า หาประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร ทรงอดทนต่ อ ความไม่ ส บาย

๙๙

พระวรกาย ทรงอดทนต่อทุกข์อันเกิดจากโรคภัย ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชน ทรงอดทน
รักษาพระราชหฤทัย พระวาจา พระวรกาย และพระอาการ ให้สงบเรียบร้อยงดงามได้ในทุกสถานการณ์
พระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงมีพระขันติธรรมเป็นยอดเยี่ยมอย่างหาผู้ใดเสมอเหมือน

๑.๑๐ ความเที่ยงธรรม (อวิโรธน) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรม
เป็นหลัก
“ความเที่ยงธรรม” คือการวางตนเป็นหลักหนักแน่นในธรรม ไม่เอนเอียงหวั่นไหว ดารง
มั่ น ในระเบี ย บแบบแผนหลั ก การปกครองด้ ว ยความสุ จ ริ ต และยุ ติ ธ รรม ตลอดจนถู ก ต้ อ ง
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงยึ ด มั่ น ในหลั ก ของความยุ ติ ธ รรม
ทรงวางพระองค์ ห นั ก แน่ น ไม่ เ อนเอี ย งหรื อ หวั่ น ไหว ไม่ มี อ คติ โ ดยมิ ช อบ และทรงใช้ ค วามรู้ แ ละ
พระปรีชาสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องเป็นหลัก ไม่หวั่นไหวต่อคาพูด อารมณ์ พระองค์
ทรงรักษาพระราชหฤทัยได้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งมวล จึงมิได้ทรงหวั่นไหวต่ออานาจแห่งอคติใด ๆ
ทรงอุปถัมภ์ยกย่องผู้ควรอุปถัมภ์ยกย่อง
ในพระราชฐานะแห่ งองค์พระประมุขของชาติไทยในระบอบประชาธิปไตย พระองค์
มีพระบรมราโชวาทเตือนสติแก่รัฐบาล ข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไปอยู่เสมอว่า ให้ตั้งตนอยู่ใน
ความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและเที่ยงธรรม อย่ามีอคติ ความลาเอียง หรือความหวั่นไหวด้วยเหตุ ใดเหตุหนึ่ง
มาครอบงาได้อยู่เสมอ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตร
ของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๒๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...กฎหมายทั้ ง ปวงจะธ ารงความยุ ติ ธ รรมและถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง หรื อ จะธ ารง
ความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้หรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ คือถ้าใช้ให้ได้
ถูก วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เจตนารมณ์ ของกฎหมายนั้ น ๆ จริ งแล้ ว ก็ จ ะทรงความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละ
ประสิ ท ธิ ภ าพอั น สมบู ร ณ์ ไ ว้ ไ ด้ แต่ ถ้ า หากน าไปใช้ ใ ห้ ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเจตนารมณ์
โดยการพลิกแพลงบิดพลิ้วให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิดด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ต่าง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัย
แก่ ป ระชาชนอย่ า งใหญ่ ห ลวง ผู้ ที่ ต้ อ งการจะใช้ ก ฎหมายสร้ า งสรรค์ ค วามผาสุ ก สงบและ
ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ก้ า วหน้ า ของประชาชนและบ้ า นเมื อง จึ งจ าเป็ นอย่ า งยิ่ งที่ จะต้ องรั กษา
วัตถุประสงค์อันจริงแท้ของกฎหมายแต่ละฉบับไว้ให้แน่วแน่เสมอไป อย่างไม่มีข้อแม้ประการใด ๆ
พร้อมทั้งต้องรักษาอุดมคติ จรรยา ความสุจริต และมโนธรรมของนักกฎหมายไว้โดยรอบคอบ
เคร่งครัด เสมอด้วยรักษาชีวิตของตนเอง กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณค่าอันสมบูรณ์บริบูรณ์…”
นอกจากนี้ พระองค์ ไ ม่ เ พี ยงทรงมี ค วามลึ ก ซึ้ ง และทรงแตกฉานในกฎหมาย หรื อ
“หลักนิติ ธรรม” แต่พระองค์ยั งทรงเป็นห่ วงชาวพสกนิกรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวบท
กฎหมาย ซึ่ ง อาจท าให้ ท าผิ ด กฎหมายโดยไม่ รู้ ตั ว ดั ง พระบรมราโชวาทในพิ ธี พ ระราชทาน
ประกาศนี ยบั ตรแก่ผู้ส อบไล่ได้ตามหลั กสู ตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ความตอนหนึ่งว่า

๑๐๐

“…กฎหมายกับความเป็นอยู่ที่เป็นจริงอาจขัดกัน และในกฎหมาย ก็มีช่องโหว่มิใช่น้อย
เพราะเราปรับปรุงกฎหมายและการปกครองอย่างโดยอาศัยหลักการของต่างประเทศ โดยมิได้
ค านึ ง ถึ ง ความเป็ น อยู่ ข องประชาชนว่ า ในที่ ใ ดเป็ น อย่ า งไร ร้ า ยกว่ า นั้ น ก็ ไ ม่ ค า นึ ง ถึ ง ว่ า
การปกครองของทางราชการบางทีไปไม่ถึงประชาชนด้วยซ้า… จึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้กฎหมาย
ที่จะต้องไปทาความเข้าใจ คือไม่ใช่ไปกดขี่ให้ใช้กฎหมายโดยเข้มงวด แต่ไปทาให้ต่างฝ่ายเข้าใจ
ว่าเราอยู่ร่วมประเทศเดียวกัน ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอะลุ้มอล่วยไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน...”
แนวพระราชดาริของพระองค์ยังคงทันสมัย สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิรูปและ
แก้ปั ญหาของประเทศในปัจ จุบั น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทับซ้อนในที่ดินทากิน หนี้ที่ไม่เป็นธรรม และ
การปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งล้วนมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต
พระองค์ เ องยั ง ทรงปฏิ บั ติ พ ระองค์ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย และเมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ
ด้านการเมือง พระองค์จะทรงเตือนสติให้สงบ โดยทรงระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ทรงให้
ความเที่ ย งธรรมกับ ทุก ฝ่ า ย และทรงไม่เ คยตัด สิ น ถู กผิ ดให้ แ ก่ผู้ ใด ดั งการบรรยายปาฐกถาพิ เศษของ
ดร.สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล เลขาธิ ก ารมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา เรื่ อ ง “พระอั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว” จัดโดยสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...ผมฟังมำกับหูตัวเอง ทรงบอกว่ำฉันต้องระวังตัว เพรำะว่ำอย่ำลืมนะว่ำ ในจังหวะใดก็ตำม ยังมี
รัฐบำลอยู่นั้น ฉันไม่มีหน้ำที่อะไรต้องออกมำ เพรำะรัฐบำลนั้นเขำก็ต้องอิงกฎหมำย จะผิดจะถูกนี่ไม่ใช่
ประเด็นนะ ถ้ำยังมีกฎหมำยอยู่ หรือมีรัฐบำลอยู่ รัฐบำลก็พึงจะใช้กฎหมำยดำเนินกำรไป ผิดถูกเป็นเรื่อง
ที่รัฐบำลจะต้องรับผิดชอบ จะให้ฉันไปสอดแทรก จะให้ไปหยุด ฉันบอกให้อีกฝ่ำยหนึ่งหยุด ก็หำว่ำฉัน
เข้ำข้ำงรัฐบำล ครั้นฉันจะไปห้ำมรัฐบำลให้หยุด ฉันก็จะถูกหำว่ำไปเข้ำข้ำงฝ่ำยแอนตี้รัฐบำล ฉันทำไม่ได้
ไม่ใช่หน้ำที่ฉัน...”
นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เคยให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวต่างประเทศไว้
ตอนหนึ่งในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ความตอนหนึ่งว่า
“…สำหรับผม พระองค์ท่ำนทรงยึดตัวบทกฎหมำยตำมตัวอักษรและเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
อย่ำงเคร่งครัด… ตลอดระยะเวลำที่ผมทำหน้ำที่นำยกรัฐมนตรีทั้งสองครั้งนั้น ผมได้มี โอกำสเข้ำเฝ้ำฯ ถวำย
รำยงำน ไม่เคยมีรับสั่งใด ๆ แม้แต่ครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองของประเทศ...”

พระราชาผู้ทรงธรรม พระองค์จะคงสถิตย์ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์
ตลอด ๗ ทศวรรษแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงปฏิบัติ
พระราชภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ด้วยทรงสดับตรับฟัง ทรงศึกษา ทรงแสวงหาความรู้ความถูกต้อง
ทั้งจากบุคคล ตารา จากการที่ทรงสืบค้นด้วยพระองค์เอง และทรงนามาประมวลใคร่ครวญด้วยพระปัญญา
ความรู้ที่ทรงได้จึงเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งและถูกต้อง แม้ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแก้ไขอันเป็นธรรมดา
ของการทางานทั้งปวง ก็ทรงปฏิบัติแก้ไขอย่างรอบคอบให้บังเกิดผลดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปโดยลาดับ
นอกจากนี้ ในการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ยังได้ทรงศึกษา
ถึงภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่ และความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นย่อมไม่เหมือนกัน การพัฒนาของพระองค์จึงเป็นการพัฒนาด้วยความเข้าใจ

๑๐๑

เหมาะสมและเหมาะแก่ความจาเป็นของท้องถิ่นนั้น ๆ การพัฒนาโดยวิธีทางที่ถูกต้องนี้เอง ช่วยให้พสกนิกร
ชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการที่ พระองค์ทรงเสียสละความสุข
ส่ว นพระองค์ ตรากตร าทรงงาน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุ ด
พระองค์หนึ่งของโลก พระราชประสงค์เดียวของกษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลกพระองค์นี
มีเพียงประการเดียวคือ ช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึน
ด้วยพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรห่วงใยพสกนิกรชาวไทย
ทั่วประเทศเสมอมา จึงกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็น “พระราชาผู้ทรงธรรม” และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระนาม “ภูมิพล” หรือ “กาลังของแผ่นดิน” พระองค์จักมิใช่ทรงครองแผ่นดิน
เท่านั้น แต่ยังทรงครองและร้อยรัดหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินไว้ด้วย
...พระองค์จะคงสถิตย์ในดวงใจไทยตราบนิรันดร์...

๒. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รากฐานการพัฒนาคนและสังคมที่ยั่งยืน
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุล ยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดารัส ชี้แนะ “ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานถึง
๔๕ ปี
พระองค์ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้คุณธรรม ความรู้
และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร เพื่อป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
พระองค์ ทรงมองเห็ นอัน ตรายที่ จะเกิดขึ้ น กับ สั ง คมไทยในอนาคต อั นเนื่ องมาจากการพั ฒ นา
ที่ขาดความสมดุล เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและวัตถุเป็นหลัก พึ่งพิงปัจจัยภายนอกสูง
โดยมิได้คานึงถึงการสร้างพื้นฐานความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนให้มีความเข้ม แข็งก่อน
จนสุ ดท้ายส่ งผลให้ ความเจริ ญส่ ว นใหญ่ยังกระจุกตัว อยู่ในเมืองและไม่กระจายไปสู่ คนในชนบท หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้อย่างทั่วถึง
พระราชดารั ส องค์แรกๆ ที่พระราชทานเกี่ยวกับหลั กการของปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
พระองค์ทรงเน้นย้าถึงการพัฒนาประเทศที่จะต้องทาตามขั้นตอน เพื่อนาความเจริญสู่ประเทศอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ดังพระราชดารัสพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...ในการพัฒนาประเทศนั้นจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ
ความมี กิน มี ใ ช้ ข องประชาชนก่ อ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ป ระหยั ด ระมั ด ระวัง แต่ ถู กต้ องตามหลั กวิ ชา
เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้ างเสริมความเจริ ญ ขั้นที่สูงขึ้น ตามลาดับต่อไป...
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่น
เป็นพื้น ฐานนั้น เป็น สิ่งสาคัญอย่า งยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน...”

๑๐๒

จากนั้ น พระองค์ ได้ มี พระราชด ารั ส เกี่ ยวกั บความพอเพี ยงอย่ างต่ อเนื่ อง อาทิ พระราชด ารั ส
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...การจะเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ. สาคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน. แบบพอมีพอกิน
นั้นหมายความว่า อุ้มชูตั วเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง. อันนี้ก็ เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้
หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง. อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่า
ในหมู่บ้านหรือในอาเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร. บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่า
ความต้ อ งการก็ ข ายได้ แต่ ข ายในที่ ไ ม่ ห่ า งไกลเท่ า ไร ไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ขนส่ ง มากนั ก . อย่ า งนี้
ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่า ล้าสมัย. จริง อาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจ
ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า ไม่ ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่า
ไม่หรูหรา. แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้. ...”
พระราชดารัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีต่อมา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย
ได้พระราชทานข้อเตือนใจให้คนไทยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความตอนหนึ่งว่า
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.
ถ้าทุกประเทศมีความคิด ‘อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ’ มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข. พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรู หราก็ไ ด้ แต่ ว่า ต้ อ งไม่ไ ปเบี ยดเบี ยนคนอื่น . ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง
ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง. ...”
แม้ว่าพระองค์จะมีพระราชดารัสเกี่ยวกับความพอเพียงอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่
กับความเจริญทางวัตถุ ทาให้มิได้นามาไตร่ตรองและปฏิบัติเท่าที่ควร จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (ชื่อในขณะนั้น) ในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการวางแผนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสดังกล่าว
จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่าง ๆ มาร่วมกันกลั่นกรองพระบรมราโชวาทและพระราชดารัสที่เกี่ยวข้อง
กั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สรุ ป เป็ น นิ ย ามความหมาย “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” และน าความ
กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ให้ สศช. นาไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ รวมทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ซึ่ งนั บ แต่ นั้ น มา สศช. ได้ อั ญเชิ ญ “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” มาเป็ นปรั ช ญาน าทาง
ในการกาหนดยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศตั้งแต่แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ สศช. ได้ดาเนิน งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่ างต่อเนื่อง เช่น เมื่อปี ๒๕๔๖
ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพี ยงขึ้ น โดยมี ดร.จิ รายุ
อิ ศรางกู ร ณ อยุ ธยา
ผู้อานวยการส านั กงานทรั พย์ สิ นส่ วนพระมหากษัตริย์ (ตาแหน่งในขณะนั้น) เป็นประธานอนุกรรมการฯ
เพื่อเป็ นกลไกหลักในการประสานเครื อข่ายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้นาเศรษฐกิจพอเพีย ง
ไปประยุกต์ใช้ครอบคลุม ๘ ภาคส่วน ได้แก่ ผู้นาทางความคิด นักวิชาการ สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง
องค์กรภาครัฐ สื่อมวลชนและประชาชน ภาคธุรกิจ ชุมชนและประชาสังคม

๑๐๓

โดยมี การเผยแพร่ ตัวอย่ างการประยุ กต์ ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของทุกภาคส่ วนอย่ าง
หลากหลาย ศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนพอเพียง ๔๐ หมู่บ้าน เพื่อจัดทาคุณลักษณะชุมชนไทยในอุดมคติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง จัดตั้งมูล นิธิสถาบันวิจัยและพัฒ นาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง (มพพ.) เพื่ อ ป็ น กลไกหลั ก เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างสังคม
โดยยึ ดหลั กบรรษัทภิ บ าลเชื่อมโยงเป้ าหมายทางธุรกิจควบคู่กับการตระหนักถึง ความรับผิ ดชอบและ
ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคมโดยรวม รวมทั้งร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครั ฐ
เอกชน และภาคการศึกษาถอดบทเรียนและขยายผลสู่กลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ฯลฯ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานให้ความสาคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการดาเนิน
ชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล
การสร้ างภู มิ คุ้ มกั นในตั ว ที่ ดี ไม่ ป ระมาท ตระหนั กถึ งความถู กต้ องในหลั กวิ ช า มี คุ ณ ธรรม เป็ นกรอบ
ในการดาเนิ นชีวิต โดยมีแนวคิดในการทางานคือ “เข้าใจ เข้าถึง และร่ วมพัฒนา” อย่างสอดคล้ องกับ
“ภูมิสังคม” ที่หลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
โดยประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจ เป็นการมุ่งสู่ “การพึ่งตนเอง” ดาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
“ทาตามลาดับขันตอน” มีการทดลองด้วยความเพียรจนมั่นใจ จึงนาไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต้ อ งเสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสม ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน ความเพี ย ร มี ส ติ ปั ญ ญา และ
ความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
------------------------------------------------------------ประมวลและกลั่ น กรองจำกพระบรมรำโชวำทและพระรำชด ำรั ส ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ซึ่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ รวมทั้ง
พระรำชดำรัสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(สศช.) (ชื่อในขณะนั้น) ได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ของทุกฝ่ำยและประชำชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๒

๑๐๔

๒.๑ องค์ประกอบของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดาเนินไปในทางสายกลาง
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคนไทย โดยมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจาเป็นและเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง สั งคม สิ่ งแวดล้ อม รวมทั้ งวั ฒ นธรรมในแต่ล ะท้อ งถิ่ น ไม่ม ากเกิน ไป ไม่ น้อ ยเกินไป และ
ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
๒.๑.๒ ความมี เ หตุ มี ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ นใจด าเนิ น การอย่ า งมี เ หตุ ผ ลตามหลั ก
วิชาการ หลั กกฎหมาย หลั กคุณธรรม และวัฒนธรรมที่ดี งาม โดยคานึ งถึงปัจจั ยที่เกี่ ยวข้ องอย่างถ้วนถี่
“รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้ นอย่างรอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือก
นาสิ่งที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้”
๒.๑.๓ การมีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว ให้ พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม จากทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ
เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
การปฏิบั ติเพื่อให้ เกิดความพอเพียงนั้น จะต้องเสริมสร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจ
ในการปฏิบัติตน ดังนี้
๒.๑.๔ มีคุณธรรม บุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชนที่จะนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ ต้องนาระบบคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน โดยเริ่มจากการอบรม
เลี้ยงดูคนในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสั่งสอนศีลธรรมตามหลักศาสนา ตลอดจนการฝึกจิต
ข่มใจของตนเอง
๒.๑.๕ ใช้หลักวิชาและความรู้ โดยนาหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
ทั้งในขั้นการวางแผนและปฏิบัติ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่ง
๒.๑.๖ ดาเนินชีวิตด้วยความเพียร มีความอดทน มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

๒.๒ การน้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การปฏิบัติ
ทุกคนและทุกกลุ่มอาชีพสามารถน้อมนาหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลักปฏิบัติในการดาเนิน
ชีวิตได้ โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” คือการเกิดจิตสานึก มีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณค่า และนาไป
ปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป
ในปัจจุบันหลายภาคส่วนได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นาทางชีวิตและ
ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับองค์กร เป็นที่ยอมรับในวงกว้างตามลาดับ
หลายกรณีมีการพิสูจน์ว่าสามารถใช้ได้ผลอย่างดียิ่ง ทั้งผู้ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
บริษัทขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ล้วนน้อมนาปรัชญานี้มาประยุกต์ใช้ ส่งผลดีต่อชีวิต ธุรกิจ และสังคมโดยรอบ

๒.๒.๑ ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว
แนวทางปฏิบัติ เริ่มจากตัวเองก่อน ด้วยการฝึกจิต ข่มใจตนเอง และอบรมเลี้ยง
ดูคนในครอบครัวให้มีคุณธรรม กินอยู่ตามอัตภาพ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทาอะไรเกินตัว
ไม่ลงทุนเกินขนาด ดาเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และมีการพัฒนาตนเอง

๑๐๕

อย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในอนาคต และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ในที่สุด เช่น การหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวจากการประกอบสัมมาชีพ การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่าย ประหยัด แต่ไม่ใช่ตระหนี่ ลด ละ
เลิ ก อบายมุ ข รู้ จั ก คุ ณ ค่ า รู้ จั ก ใช้ รู้ จั ก ออมเงิ น และสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพให้ แ ข็ ง แรง
มี การแบ่ งปั นภายในครอบครั ว ชุ มชน และสั งคมรอบข้ าง รวมถึ งการรั กษาวั ฒ นธรรมประเพณี และ
การอยู่ ร่ ว มกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งเหมาะสม ตลอดจนบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ตั ว อย่ า งความพอเพี ย ง เช่ น ถ้ า มี ก ระเป๋ า ถื อ อยู่ ๔ ใบ แต่ อ ยากซื้ อ ใบที่ ๕
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก ส าคั ญ ในองค์ ป ระกอบของปรั ช ญาฯ คื อ พอประมาณ มี เ หตุ ผ ล และภู มิ คุ้ ม กั น
หากซื้ อ แล้ ว ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า มี เ งิ น พอใช้ ถึ ง สิ้ น เดื อ นหรื อ ไม่ หากไม่ พ อ แสดงว่ า ภู มิ คุ้ ม กั น บกพร่ อ ง
จึ ง ไม่ ค วรซื้ อ กระเป๋ า แต่ ห ากมี เ งิ น เดื อ นมากพอ ไม่ เ ดื อ ดร้ อ น และจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก็ ส ามารถซื้ อ ได้
แต่ราคาต้องเหมาะสมด้วย หรือหากครอบครัวมีปัญหาเรื่องเป็นหนี้ ต้องดูเหตุปัจจัยของการเป็นหนี้ ทั้งที่
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ โดยลงบัญชีแบ่งประเภทรายรับรายจ่าย หากรายจ่ ายใดสามารถควบคุมได้และ
เป็นรายจ่ายที่ไม่จาเป็น ก็ให้ลดหรือยกเลิกไป เช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ หรือสิ่งของที่เป็นอบายมุขทั้งปวง

๒.๒.๒ ความพอเพียงในสถานศึกษา
แนวทางปฏิบัติ เริ่มจาก ครู และผู้บริหารสถานศึกษา เล็งเห็นความสาคัญและ
น้ อ มน าปรั ช ญาฯ มาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง เป็ น แม่ พิ ม พ์ แ ละพ่ อ พิ ม พ์ ที่ ดี ทั้ ง ในด้ า นการด าเนิ น ชี วิ ต
โดยยึดหลักคุณธรรม อาทิ ขยัน อดทน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและอบายมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อ และพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนตามหลักปรัชญาฯ อาทิ ตั้งใจสอน หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น
เพื่อแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่างครูกับนั กเรียน กระตุ้นให้ เด็กรักการเรียน คิดเป็น ทาเป็น และปลูกฝั ง
คุณธรรมเพื่อเป็นการสร้างคนดี คนเก่ง ให้แก่สังคม
สาหรับ นักเรียน นักศึกษา ต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียน เล่น และดาเนิ นชีวิตอย่าง
เหมาะสม ใฝ่ ห าความรู้ ใช้ ห ลั ก วิ ช าและความรู้ จ ริ ง ในการตั ด สิ น ใจลงมื อ ท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ คบเพื่ อ นเป็ น
กัลยาณมิตร รู้ รั ก สามัคคี ขยั นหมั่นเพียร ซื่อสั ตย์ แบ่งปัน กตัญญู รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลและ
รอบคอบ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมให้แก่ตนเอง อาทิ ไม่ลักขโมย ไม่พูดปด ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา
ตั ว อย่ า งความพอเพี ย ง เช่ น ครู ต้ อ งเป็ น ต้ น แบบที่ ดี ใ ห้ เ ด็ ก เห็ น และน าไป
เป็ นแบบอย่ างในการดาเนิ นชีวิต ด้านการบริหารและการเรียนการสอนของโรงเรียน ควรปรับให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละแห่ง โรงเรียนในเมืองก็ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในเมือง โรงเรียนในชนบท
ก็ป รั บ ให้ เข้ากับ วิ ถีชีวิตในชนบท สอนให้ นัก เรียนรัก การศึกษา รู้ รัก สามัคคี เรียนรู้ เรื่องการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักการทางาน การปลูกผักสวนครัว การใช้ ประโยชน์จากวัตถุดิบ
ที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น มาแปรรู ป เป็ น สิ น ค้ า และงานหั ต ถกรรม จั ด ให้ มี ธ นาคารออมทรั พ ย์ ข องโรงเรี ย น
จัดกิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
สาหรับนักเรียน นักศึกษา ต้องมีวินัย เป็นเด็กดี มีความกตัญญ ตั้งใจเรียน และ
ใช้เงินอย่างประหยัด รู้จักอดออม โดยใช้หลักรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่าย ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้
พัฒนา โดยใช้สติ ปัญญาอย่างรอบคอบ เป็นต้น

๑๐๖

๒.๒.๓ ความพอเพียงในชุมชน
แนวทางปฏิ บั ติ คนในชุ ม ชนมี ก ารรวมกลุ่ ม กั น ท าประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ว นรวม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ด้วยความรู้ รัก สามัคคี สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันในชุมชนและ
นอกชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์
หรือองค์กรการเงินชุมชน สวัสดิการชุมชน การช่วยดูแลรักษาความสงบ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรี ย บร้ อ ย รวมทั้ ง การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน
มาสร้างประโยชน์สุขได้อย่างเหมาะสม
ตัวอย่างความพอเพียง คนในชุมชนร่วมกันศึกษาข้อมูลในชุมชนเพื่อให้รู้จัก
ตัวเอง ชุมชน ทรัพยากรในชุมชน โลกภายนอก และรู้สาเหตุปัญหา ที่มาของผลกระทบต่าง ๆ แล้วร่วมกัน
หาวิธีแก้ปัญหาและวางแผนป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพัฒนาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ เช่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ แล้วนามาต่อยอดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนในทางที่ดีขึ้น
ขณะเดี ย วกั น ต้อ งเสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคนในชุ ม ชนให้ มี ค วาม “รู้ รั ก สามั ค คี ” มี ค วามรอบรู้
ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน รอบคอบ มีความเพียร มีสติปัญญา และที่สาคัญคือมีความสุข
บนความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่โลภ ไม่ติดการพนัน ไม่เป็นหนี้ ไม่ลุ่มหลงอบายมุข ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้น
ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ชุมชนที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถคงความเข้มแข็ง
และยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง

๒.๒.๔ ความพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน
แนวทางปฏิบัติ เริ่มจากความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์หรือ
ก าไรในระยะยาวมากกว่ า ระยะสั้ น แสวงหาผลตอบแทนบนพื้ น ฐานของการแบ่ ง ปั น มุ่ ง ให้ ทุ ก ฝ่ า ย
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และหนักงาน ด้านการขยาย
ธุรกิจต้องทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ค้ากาไรเกินควร ไม่ลงทุนเกินขนาด ไม่กู้จนเกินตัว รวมทั้งต้องมีความรู้
และเข้าใจธุรกิจของตนเอง รู้จักลูกค้า ศึกษาคู่แข่ง และเรียนรู้การตลาดอย่างถ่องแท้ ผลิตในสิ่งที่ถนัดและ
ทาตามกาลัง สร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการเตรียมความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคม และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่สาคัญต้องสร้างเสริมความรู้และจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
ตัวอย่างความพอเพียง เช่น นักธุรกิจที่กาลั งริเริ่มโครงการใหม่ ต้องมีความรอบรู้
ที่เหมาะสมที่จะศึกษาดูต้นทุนของตัวเอง พร้อมกับศึกษาตลาดและคู่แข่งขัน และต้องสร้างฐานของธุรกิจ
ให้มั่นคง ในช่ว งแรกๆ ต้องเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่โ ลภมาก ต้องอดทน มีความเพียร มีส ติปัญ ญา
เป็นต้น และเมื่อประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้ว จึงค่อยๆ ขยายกิจการต่อไป แต่ต้องมีความรอบคอบ
ระมัดระวังในการลงทุน ไม่เล็งผลเลิศจนเกินไป โดยใช้เงินที่เก็บออมไว้มาขยายกิจการหรือกู้เงินมาใช้
แต่ต้องประเมินแล้วว่าสามารถใช้คืนได้
นอกจากนี้ ต้องดูแลผู้ถื อหุ้น และคืนทุนให้ลูกค้า ตลอดจนต้องพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้เป็นผู้ มีความรู้ ให้ผ ลผระโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็น ธรรม รวมถึง
ช่วยเหลือสังคมตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การบริจาคเงินให้แก่
องค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือการให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครออกไปช่วยเหลือ
สังคม เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเข้ากับสังคมได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
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๒.๒.๕ ความพอเพียงในองค์กรภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติ ยึดมั่นในจรรยาบรรณข้าราชการที่ ดี โดยระดับองค์กรหรื อ
ผู้บริหาร บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส มีคุณธรรม ประหยัด คุ้มค่า มีการบริหารความเสี่ยง
ไม่ ท าโครงการที่ เ กิ น ตั ว ปรั บ ขนาดองค์ ก รให้ เ หมาะสม และจั ด ก าลั ง คนตามสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ ถ่ า ยทอดความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารพั ฒ นาที ม งาน และสร้ า งผู้ สื บ ทอดที่ ดี เก่ ง
ยึดประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ระดั บเจ้ า หน้า ที่ ควรปรับวิถีและใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพอประมาณและ
มีเหตุ ผล ซื่อสั ตย์ สุ จริ ต ปฏิบั ติหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า
เหมาะสมกั บ รายได้ พั ฒ นาตนเองและความรู้ อ ยู่ เ สมอ หลี ก เลี่ ย งอบายมุ ข รั ก ษาวั ฒ นธรรมไทย
ยึดประโยชน์สุขของส่วนรวม รู้ รัก สามัคคี แบ่งปัน ให้บริ การและช่วยเหลื อประชาชนด้วยน้าใจไมตรี
อย่างรวดเร็ว เสมอภาค และสัมฤทธิ์ผล
ตัวอย่างความพอเพียง ในระดับองค์กรหรือผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามหลักปรัชญาฯ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ เน้นการสร้างปัญญาให้คนในองค์กร เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ที่สุดขององค์กร การดาเนินงานคานึงถึงประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ บริหารจัดการ
การใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ประหยัด มีประสิทธิภาพ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เงิน และคน
ระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใช้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการด าเนิ น ชี วิ ต
ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เสพอบายมุข ใช้สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เอาใจใส่
ให้ บ ริ ก ารประชาชนอย่ า งรวดเร็ ว สั ม ฤทธิ์ ผ ล เสมอภาค ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ไม่ รั บ สิ น บน ใช้ ท รั พ ยากร
ของหน่วยงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

๒.๒.๖ ความพอเพียงระดับประเทศ
แนวทางปฏิบัติ เน้นการบริหารจัดการประเทศ โดยเริ่มจากการวางรากฐาน
ให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่อยู่ อย่ างพอมีพอกิน และพึ่งตนเองได้ มีความรู้และคุณธรรมในการดาเนินชีวิต
มีการรวมกลุ่ มของชุม ชนหลายๆ แห่ ง เพื่อ แลกเปลี่ ยนความรู้ สื บทอดภูมิปัญ ญา และร่ ว มกัน พัฒ นา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพีย งอย่ างรู้ รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้ เกิด
ความพอเพียง นาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนสืบไป
ตัวอย่า งความพอเพียง เช่น การกาหนดนโยบายพัฒนาประเทศควรกระทา
อย่ า งเป็ น ขั้ น เป็ น ตอน โดยเน้ น การเพิ่ ม ภู มิ คุ้ ม กั น และเสริ ม สร้ า งทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น เศรษฐกิ จ ทุ น สั ง คม
ทุนวัฒนธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังคุณธรรม ความสามัคคี ความรู้ ความเพียร
ความอดทน เกื้อกูล แบ่งปัน มีความซื่อสัตย์และความกตัญญู การดาเนินนโยบายการเงินการคลังและ
การด าเนิ น โครงการขนาดใหญ่ ข องภาครั ฐ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน
ต้องดาเนิ น การอย่ างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง คานึงถึงความพอประมาณ คุ้มค่า มีเหตุผ ล โปร่งใส
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพอดีกับทรัพยากร รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สุข แก่ประชาชนอย่าง
แท้จ ริ ง ด้า นการให้ ค าแนะน าประชาชนให้ กระท าสิ่ ง ใด ต้อ งศึ กษาอย่ างรอบคอบก่ อน เพื่ อไม่ ให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่ประชาชน
มีการสร้ างเครือข่ายความร่ วมมือในลั กษณะที่จะเป็นประโยชน์ ในการสื บทอด
ภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร่วมมือกันพัฒนาตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่อันประกอบด้วยชุมชน องค์กร และธุรกิจ ต่าง ๆ
ที่ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันด้วยหลักการแห่งความพอเพียง
รู้ รัก สามัคคี ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด

๒.๓ “ความพอเพียง” ในการดาเนินชีวิตด้านต่าง ๆ
การน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับต่าง ๆ นั้น ต้องมีพื้นฐาน คือ
การพึ่งตนเองได้ โดยพิจารณาถึงความพอเพียงในการดาเนินชีวิตทุกย่างก้าว ได้แก่
๒.๓.๑ ด้ า นเศรษฐกิ จ ไม่ ใ ช้ จ่ า ยเกิ น ตั ว ไม่ ล งทุ น เกิ น ขนาด คิ ด และวางแผน
อย่างมีเหตุผลและคุณธรรม รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม สัมฤทธิ์ผล และทันการณ์
๒.๓.๒ ด้านจิ ตใจ เข้มแข็ง กตัญญู มีความเพียร มีจิตส านึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม
อันมั่นคง สุจริต จริงใจคิดดี ทาดี แจ่มใส เอื้ออาทร แบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๒.๓.๓ ด้า นสังคมและวัฒนธรรม ช่ว ยเหลื อเกื้อกูล กัน ประสานสั มพันธ์ รู้ รัก
สามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
๒.๓.๔ ด้านทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด
ประหยัดและรอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน
๒.๓.๕ ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

๒.๔ เศรษฐกิจพอเพียง... ทางรอดในโลกยุคโลกาภิวัตน์และดิจิทัล
“ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” เป็ นปรั ชญาอั นทรงคุ ณค่ าที่ ได้ รั บการยกย่ อง
จากนานาประเทศ โดยเห็ นว่ าเป็ นแนวทางการพัฒ นาที่ น าโลกสู่ ค วามสมดุ ล อย่ า งยั่ง ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน และจากหลักการทรงงานในลักษณะที่เน้นการพัฒนา “คน” ด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ทรงเลือกว่าเขาเหล่านั้นเป็นใคร จึงมิได้มีเพียงแต่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นที่ซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ยั งเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่ วโลก ซึ่งต่างยกย่องสรรเสริญ
พระเกียรติคุณและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติคุณมากมาย ตลอดจนได้รับการยกย่องว่า
ทรงเป็น King of the King เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกและใกล้ชิดประชาชนที่สุด
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ในขณะนั้นได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญ “Lifetime Achievement Award on
Human Development” ซึ่งเป็นรางวัล “ความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” ที่ถวายแด่พระองค์
เป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียว และกราบบังคมทูลว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นประโยชน์
เฉพาะกับประเทศไทย แต่เป็นประโยชน์กับทุกประเทศที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ความตอนหนึ่งว่า
“...พิ ธี ม อบรำงวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ นี้ มี ค วำมหมำยส ำคั ญ ยิ่ ง เนื่ อ งจำกเป็ น ครั้ ง แรก
ที่ส หประชำชำติ ได้จั ดท ำรำงวัล เกีย รติ ยศนี้ เพื่ อมอบแด่บุ คคลดี เด่น ที่ ได้ อุทิ ศตนตลอดช่ว งชี วิต และ
สร้ำงคุณค่ำของผลงำนอันเป็นที่ประจักษ์และเป็นคุณูปกำรที่ผลักดันควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำคน...

๑๐๙

หำกกำรพัฒนำคนหมำยถึงกำรให้ลำดับควำมสำคัญประชำชนเป็นอันดับแรก ไม่มีสิ่งอื่นใด
อีกแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ำกำรพัฒนำคนภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำคนขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว…
อนึ่ง ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ท่าน ทาให้นานาประเทศ
ตื่นตัวในการปรับรูปแบบการพัฒนาภายใต้แนวคิดใหม่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนปรัชญำ “เศรษฐกิจพอเพียง” ชี้แนวทำง
กำรพัฒนำที่มุ่งเน้นควำมสมดุล องค์รวมและยั่งยืน... ปรัชญำดังกล่ำวซึ่งเน้นแนวทำง “การเดินสายกลาง”
ท ำให้ ส หประชำชำติ มี ป ณิ ธ ำนมุ่ ง มั่ น พั ฒ นำคนให้ ป ระชำชนเป็ น เป้ ำ หมำยศู น ย์ ก ลำงในกำรพั ฒ นำ
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป…
รำงวัลควำมสำเร็จสูงสุดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์นี้ สหประชำชำติมีปณิธำนที่จะส่งเสริม
ประสบกำรณ์ และแนวทำงปฏิบัติ ในกำรนำปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพียงอันทรงคุณค่ำอย่ำงหำที่สุดมิได้
ของพระองค์ท่ำน เพื่อจุดประกำยแนวควำมคิดกำรพัฒนำแบบใหม่สู่นำนำประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ควำมสำเร็จสูงสุดและควำมมุ่งมั่นในพระรำชหฤทัยในกำรพัฒนำคนสำหรับประชำชนของพระองค์…”
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย ได้จัดทารายงาน
การพัฒนาคนของประเทศไทยปี ๒๕๕๐ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน” (Thailand Human
Development Report : Sufficiency and Human Development) เผยแพร่ไปทั่วโลก
เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิได้พระราชทาน
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับประชาชนชาวไทยเท่านั้น หากทรงแนะทางออกสาหรับชาวโลกในยุคโลกาภิวัตน์
ด้วย เพื่อให้มนุษยชาติเดินทางไปในหนทางที่ถูกต้อง เหมาะสม พอเพียง และนาไปสู่ความสมดุล ยั่งยืน
บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และคุณงามความดี ซึ่งนานาประเทศได้ให้ความสนใจ และได้มีการนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้จนเห็นผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแล้วมากมาย

๒.๕ ประเทศเลโซโท ตัวอย่างความสาเร็จของการน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้
ประเทศเลโซโท หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรเลโซโท (Kingdom of
Lesotho) เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปแอฟริกา ที่จัดการปัญหาด้านเกษตรกรรมได้ส าเร็จอย่างสวยงาม
เพราะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ประชากรในประเทศเลโซโทมีอยู่ประมาณ ๒.๒ ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยในบริเวณ
ที่ราบลุ่มที่เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศเลโซโทมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างเปราะบาง
จึ งมีปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมต่ าง ๆ ทั้งหน้ าดิน เสื่ อมง่าย เกิด ความแห้ งแล้ ง และการเพิ่ม ขึ้นของประชากร
ก็เป็นเหตุผลให้เกิดการตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้น ประกอบกับเกษตรกรเลโซโทแต่ละรายปลูกพืชเพียงอย่างเดียว
และพึ่งพาแต่น้าฝนเท่านั้น ทาให้ผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอ ต้องนาเข้าอาหารจากต่างประเทศถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์
ของการบริโภค
ครั้ นเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ ๓ กษัตริย์แห่ งเลโซโท ได้เสด็จฯ มาร่วมงาน
พระราชพิธี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งในครั้งนั้นกษัตริย์แห่งเลโซโทได้เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ จั งหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่ ว นพระองค์ เนื่องจากทรงสนพระราชหฤทั ย
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ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ขอพระบรมราชานุญาตนาแนวพระราชดาริดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ยังประเทศเลโซโท
ต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไทยเดินทางไปให้ความรู้ และมอบทุนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเกษตร
ตัวอย่างในประเทศเลโซโทขึ้น จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมในประเทศนี้ได้อย่างยั่ งยืน และ
เมื่อปี ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ทรงเยือนประเทศเลโซโท
เพื่อติดตามความก้าวหน้า และพบว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี จึงได้ส่งมอบอาคารการดาเนินการ
ของศูนย์พัฒนาเกษตรตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่เลโซโทดาเนินการต่อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงเป็นพระราชดาริที่ช่วยพลิกฟื้น
ชีวิตเกษตรกรในประเทศเลโซโท จากประเทศที่แห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกพืชได้เพียงพอต่อการเลี้ยงตนเอง
และเน้ น พืช เชิง เดี่ย ว สู่ การทาการเกษตรแบบผสมผสานบนที่ดิ นในอัตราส่ ว น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
โดยเน้นปลูกพืชที่สามารถใช้เป็นอาหารได้ ไม่ได้ปลูกแต่พืชที่มุ่งเน้นการจาหน่ายเพียงอย่างเดียว การใช้ปุ๋ย
ที่ผ ลิ ตจากมูล สั ตว์ ลดค่าใช้จ่ ายและสามารถพึ่งพาตนเอง ทาให้ ปัจจุบันชาวเลโซโทผลิตอาหารเองได้
ประเทศเลโซโทจึงนับว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ประสบความสาเร็จอย่างมาก

๒.๖ สู่เป้าหมายการพัฒนาและสร้างสรรค์สันติภาพโลกที่ยั่งยืน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่จะช่วยพลิกฟื้นชีวิตของประชาชนชาวไทย
และประเทศที่เห็นคุณค่าและน้อมนาไปปฏิบัติให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เท่านั้น “เศรษฐกิจพอเพียง”
ยังเป็นหลักคิดและวิถีปฏิบัติที่นาพาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สันติภาพ
ที่ยั่งยืนให้กับสากลโลก
โดยในการประชุ ม เพื่ อ สั น ติ ภ าพนานาชาติ ๒๕๖๐ (International Peace
Conference 2017) หัวข้อ "Sustainable World Peace” ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ สานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
(พ.ส.ล.) จัดขึนเพื่อน้อมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้การศึกษาด้าน
สันติภาพนานาชาติจากหลักพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อศึกษาหลักพระพุทธศาสนา
ไปสู่การประยุกต์แก้ปัญหาโลกในปัจจุบัน โดยนาเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตร ที่ ทรงน าหลั ก "ทางสายกลาง” มาเป็ น แนวทาง
ด าเนิ น การ และเป็ น หลั ก การที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามกรอบขององค์ ก าร
สหประชาชาติ
ในการประชุมดังกล่ าว ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ตาแหน่งในขณะนั้น) ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงสู่ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน : พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์
(Sufficiency Economy to Sustainable Development Goals : His Majesty King Bhumibol
Adulyadej’s Compassion in Action)” ในฐานะผู้บริหารองค์กรซึ่งมีบทบาทสาคัญในการอัญเชิญ
"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” บรรจุในแผนพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) โดยนาเสนอแนวพระราชดาริเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย และแนวทางการนาไป
ประยุกต์ใช้ในนโยบายการพัฒนาประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ นางอิริน่า โบโคว่า (Ms.Irina Bokova) ผู้อานวยการใหญ่องค์การ
ยูเนสโก และนายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก พร้อมด้ว ยตัวแทนผู้แทนถาวร
จากนานาประเทศ ตัวแทนผู้นาพระพุทธศาสนาจากประเทศต่าง ๆ และประธาน พ.ส.ล. ได้ร่วมถวายราชสดุดี
เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
การจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่ผู้นาองค์กรนานาชาติ
ได้ร่วมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ต้นแบบแห่งเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal หรือ SGDs)
ซึ่งสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั่วโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบดาเนินการพัฒนาประเทศของตน
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ๒๕๗๓ และหากการพัฒนาประสบผลสาเร็จ ผู้ค นทุกชาติ
ทุกภาษาจะสามารถมีและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุ ข โดยไม่เบียดเบียนกัน รวมทั้งไม่ทาลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ย่อมจะนาพาสันติภาพที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างแน่นอน

๒.๗ เศรษฐกิจพอเพียง... นาสู่ความสุขของชีวิตอย่างยั่งยืน
แนวพระราชดาริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ถือเป็นปรัชญาอันทรงคุณค่า
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย
นาไปปฏิบัตินั้น สะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน โดยทรงส่งสัญญาณ
เตือนคนไทยตลอดมาถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ความเสื่อมของสังคม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม อันเป็น ผลมาจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณเป็นหลั ก
จนทาให้ประเทศต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายครั้ง
ผลส าเร็ จ ของโครงการพั ฒ นาตามแนวทางของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ตร และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ ๙ ทรงปฏิบัติอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องยาวนานให้ประชาชนชาวไทยรับรู้มา
โดยตลอด แสดงให้เห็นว่าทุกโครงการพัฒนาของพระองค์ล้วนให้ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างเป็นองค์
รวม โดยยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นที่ตั้ง และมุ่งสร้างความสมดุลของมิติต่าง ๆ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนรอบด้าน เพื่อนาสู่ความสุขของ
ประชาชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาฯ ของจึงเป็นตัวอย่างการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
อย่างแท้จริง
ปวงชนชาวไทยทุกคน จึงควรดาเนินตามเบื้องพระยุคลบาท โดยน้อมนาแนวพระราชดาริ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นวิถีการดารงตน และประยุกต์ใช้กับสังคมทุกระดับตั้งแต่ระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับรัฐ หรือระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอันจะนาประโยชน์
สุขมาสู่ประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป

๑๑๒

๓. จากแนวพระราชดาริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีแนวพระราชดาริเกี่ยวกับ
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มานานถึงเจ็ดทศวรรษ นับแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ก่อนที่จะมีการตื่นตัว
และเกิดกระแสเรียกร้องให้ทุกประเทศหันมาให้ความสาคัญกับคน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับการบ าบัดทุกข์บารุ งสุ ข และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยทรงเน้ นการพั ฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ สั งคม และไม่ท าลายทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังพระราชดารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า
“…ทุกวัน นี้ประเทศไทยยังมีทรั พยากรพร้ อมมูล ทั้งทรั พยากรธรรมชาติแ ละทรั พยากร
บุคคล ซึ่งเราสามารถนามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมือง
ได้ เป็ นอย่ างดี . ข้ อส าคั ญเราจะต้ องรู้ จั กใช้ ทรั พยากรทั้ งนั้ นอย่ างฉลาด คื อ ไม่ น ามาทุ่ ม เทใช้
ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัด
รอบคอบ ประกอบด้ วยความคิ ดพิ จารณาตามหลั กวิชา เหตุ ผ ล และความถู ก ต้ องเหมาะสม
โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว.…”
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระองค์จะเริ่มต้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน แล้วค่อยๆ
สร้ างเสริ มให้ ก้ าวหน้ ามั่ นคงขึ้นเป็ นล าดั บ ส าหรั บเป็ นรากฐานที่จะรองรั บความเจริญ ก้ า วหน้ าและ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลจากการพัฒนา เพื่อที่ประชาชนจะสามารถยื นหยัด
อยู่ได้ด้วยตนเอง อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาอย่าง “มั่นคง” เพื่อความเจริญและความสุขอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้มีแนวพระราชดาริเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยทรงให้ความหมายของการพัฒนากับเยาวชนจังหวัดปทุมธานีว่า
“...การพัฒนาหมายถึง ทาให้มั่นคง ทาให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทาให้บ้านเมือง
มั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทาให้ชีวิตของแต่ละคน
มีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข...”
จากพระราชดารั สนี้ แสดงว่า การพัฒนาจะต้องทาให้เ กิดความมั่น คงและเจริ ญก้า วหน้า
แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยมีประเด็นที่สาคัญคือ การพัฒนาไม่ใช่การทาให้เกิดความก้าวหน้า
แต่เ พีย งอย่ างเดีย ว แต่จ ะต้ องท าให้ เกิ ดความมั่น คงด้ว ย นั่ นหมายความว่ าเป้ าหมายของการพั ฒ นา
ตามแนวพระราชดาริคือ การพัฒนาเพื่ อให้บรรลุถึงความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้าของประเทศ
นั่นเอง เมื่อประเทศชาติมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ประชาชนในชาติก็จะมีความมั่นคงปลอดภัย
มีความเจริญและความสุขตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม คนจานวนไม่น้อยเห็นว่าการพัฒนาจะต้องพยายามเร่งรีบกระทาให้เกิดผลโดยเร็ว
แต่พระองค์ทรงเห็ นว่า การพัฒนาควรต้ องทาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ทาด้วยความกระหายในสิ่ งใหม่
หรือความแปลกใหม่ของสิ่ งที่จะพัฒ นา และมิใช่กระทาเพียงเพราะความต้องการของผู้ พัฒ นาเท่านั้น
แต่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสาคัญของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วย ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๑๑๓

สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ความตอนหนึ่งว่า
“...เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคานึง
เรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการ
พัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สาคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ
และการเคารพในเพื่อนมนุษย์...”
ด้วยเหตุนี้ โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
จึงทรงเน้นการพัฒนาที่ตัวคน โดยทรงเห็นว่าหากประชาชนในประเทศมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมด้วย
สุ ขภาพจิ ต ที่ดีแ ล้ ว ย่ อมส่ งผลให้ เ ป็ น บุ คลากรมี ความพร้อ มในการร่ ว มเสริมสร้า งและพัฒ นาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ในระยะแรกพระองค์จึงทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้วยการรักษา
ป้องกัน และเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ตลอดจนสงเคราะห์ราษฎรที่ยากไร้ ดังคากล่าวสดุดีจาก นายโคฟี อันนัน
เลขาธิการสหประชาชาติ ในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอันเนื่องมาจากผลงานการพัฒนาชนบทมากมาย
ของพระองค์ ความตอนหนึ่งว่า
“...พระองค์ ท รงเอื้ อ มพระหั ต ถ์ เ อื้ อ ไปยั ง บรรดำผู้ ที่ ย ำกจนที่ สุ ด และเปรำะบำงที่ สุ ด
ในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหำของพวกเขำเหล่ำนั้น และให้ควำมช่วยเหลือพวกเขำเหล่ำนั้นให้สำมำรถยืนหยัด
ด ำรงชี วิ ต ของตนเองต่ อ ไปได้ ด้ ว ยก ำลั ง ของตั ว เอง… โครงกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำชนบทต่ ำ ง ๆ ของ
องค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับประชำชนนับเป็นล้ำน ๆ ทั่วทั้งสังคมไทย...”
พร้อม ๆ กับการดูแลสุขภาพและทุกข์สุขของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
จะทรงงานพัฒนาประเทศด้วยแผนงานหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และ
ไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยทรงมีพระราชกระแสเตือนให้ชาวไทยตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดอยู่เนืองๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงตระหนักถึงความสาคัญของ “การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” มานานแล้ว

ทรงนา “แนวพระราชดาริ” พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน
ความสาเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ เกิดขึ้น จากหลักและวิธีการทรงงานของพระองค์ ที่ทรงยึดมั่นปฏิบัติตลอดมา เห็นได้จาก
พระราชจริยาวัตรในการทรงงานของพระองค์ ทรงเป็นแบบอย่างของนักวางแผนโครงการที่ทรงใช้วิธีการ
หาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ด้วยการศึกษาวิจัยเบื้องต้น ดังมีแนวทางปฏิบัติที่เริ่มจากทรงศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดในการวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง ก่อนจะพระราชทานพระราชดาริ
นั้น ๆ ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปคือ



การศึกษาข้อมูล ก่อนเสด็จพระราชดาเนินไปยังพื้นที่ ใด ๆ จะทรงศึกษาเอกสาร ข้อมูล
แผนที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาพในท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างละเอียดก่อนเสมอ



การหาข้อมูลในพืนที่ เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นที่นั้น ๆ ก็จะทรงหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลล่าสุด เช่น สอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพ

๑๑๔

หมู่บ้าน ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ สภาพแหล่งน้า ฯลฯ สารวจพืนที่ที่เสด็จฯ โดยทอดพระเนตรพื้นที่
จริ ง ที่ ท รงคาดว่ า ควรด าเนิ น การพั ฒ นาได้ หรื อ สอบถามเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า ง ๆ ถึ ง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ พร้อมทั้งทรงคานวณวิเคราะห์ด้วยว่า เมื่อดาเนินการแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร คุ้มค่า
กับ การลงทุน หรื อไม่ เพีย งใด และอย่ างไร แล้ ว จึ งพระราชทานพระราชดาริใ ห้ เจ้าหน้าที่ที่เ กี่ยวข้อ ง
ไปพิจารณาในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป
นอกจากนั้น เมื่อได้จัดทาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริแล้ว จะเสด็จฯ กลับไปยังพื้นที่
โครงการนั้น ๆ ทุกครั้งที่มีพระราชวโรกาส เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการ และทรงติดตามผล
หากเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พระองค์จะทรงแนะนาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้สาเร็จลุล่วงด้วย
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ที่ พ ระราชทานแก่ ป ระชาช นทั่ ว ทั งประเทศนั น
เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของความพยายามในการด าเนิ น การทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ที่ จ ะให้ พ สกนิ ก รของพระองค์
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
ป่าลึก หรือขุนเขาทุรกันดาร เพื่อทรงสัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของพสกนิกรอย่างใกล้ชิด และทรงช่วยเหลือ
ปัดเป่าหรือสนองความต้องการของเขาเหล่านั้น โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
อันก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมากมายถึง ๔,๗๔๑ โครงการ ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
แนวพระราชดาริที่ได้นาประโยชน์สุขสู่ประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืน
เมื่ อ ประมวลโดยสั ง เขปแล้ ว มี ห ลั ก การทรงงานที่ พ ระองค์ ท รงยึ ด เป็ น หลั ก ในการด าริ แ ละ
พระราชทานแนวพระราชดาริ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ รวม ๕ ประเด็น ได้แก่ (๑) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
(๒) เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ (๓) บริหารแบบบูรณาการ (๔) มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ (๕) ชัยชนะแห่ง
การพัฒนา โดยแต่ละหลักการมีแนวพระราชดาริ ดังนี้

๓.๑ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
พระราชกรณี ย กิ จ ทั้ ง ปวงที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงปฏิ บั ติ
มาตลอดเวลา ๗๐ ปีนั้น ส่วนใหญ่ทรงทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดให้กับการแก้ไขปัญหาให้ราษฎร ดังที่ได้
พระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศว่า
"...การเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้น ต้องเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีเวลาหยุดได้..."
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงตอบข้อซักถามของ ม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่ รองราชเลขาธิการและ
วิทยากรพิเศษ สานักราชเลขาธิการ ในช่วงที่เดินทางไปบรรยายพิเศษเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับประเทศไทย ที่นครลอสแองเจลิส
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า
"...ระบอบพระมหากษั ต ริ ย์ ข องไทยนั้ น ก็คื อ ระบอบความต้ องการของประชาชน
ประชาชนจะต้องการให้พระมหากษัตริย์ไปทางไหน ระบอบพระมหากษัตริย์ก็จะตามไปทางนั้น..."
จากข้อความเหล่ านี้ สะท้อนให้ เห็ นว่า พระองค์ทรงมองว่าการเป็นพระมหากษัตริย์
เป็นเรื่องของงาน เป็นพระราชภาระที่จะสนองความต้องการของราษฎร เพื่อให้ราษฎรดารงชีวิต อย่าง
มีความสุข การที่จะทรงงานให้ได้ผลตรงเป้าหมายได้นั้น จึงต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร

๑๑๕

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” วิถีแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พระราชกรณีย กิจ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙ ทรงปฏิ บัติม าตลอด
จึงเป็นการทรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะหมู่มวลพสกนิกรยากไร้ และ
ด้อยโอกาสที่ยังขาดปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้พ้นจาก
ความทุกข์ยาก โดยทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการทรงงานมาโดยตลอด
หลักการของ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นี้จะต้องดาเนินในลักษณะของสามห่วงคล้องกัน
ถ้าห่วงหนึ่งห่วงใดขาดออกไป การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง
“ประสบการณ์สนองพระราชดาริ เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว” ในหนังสือ
“การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ความตอนหนึ่งว่า
“...ทรงใช้หลัก “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” นั่นคือก่อนจะทำอะไร ต้องมีควำมเข้ำใจเสียก่อน
เข้ำใจภูมิประเทศ เข้ำใจคนในหลำกหลำยปัญหำ ทั้งด้ำนกำยภำพ ด้ำนจำรีตประเพณีและวั ฒนธรรม
เป็นต้น และระหว่ำงกำรดำเนินกำรนั้น จะต้องทำให้ผู้ที่เรำจะไปทำงำนกับเขำ หรือทำงำนให้นั้น “เข้ำใจ”
เรำด้วย เพรำะถ้ำเรำเข้ำใจแต่เขำฝ่ำยเดียว โดยที่เขำไม่เข้ำใจเรำ ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตำมที่เรำมุ่งหวัง
ไว้ “เข้ำถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหำแล้ว เข้ำใจแล้ว ก็ต้องเข้ำถึงเพื่อให้นำไปสู่กำรปฏิบัติให้ได้...”
ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานพัฒนาจึงต้องศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจความหมายของคาว่า
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจการพัฒนาในขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
“เข้าใจ” คือการทาอะไรต้องมีความเข้าใจหรือเกิดปัญญารู้ข้อมูลพื้นฐานหรือความจริง
ทั้งหมดก่อน ในทุกมิติทั้งภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต การค้นหารากของ
ปั ญหาและความต้องการที่แ ท้จ ริ งของชุม ชน ซึ่ง ต้องอาศัยการแสวงหาความรู้ เช่น การเข้าไปพูดคุ ย
สร้างความคุ้นเคย คลุกคลีกับคนในพื้นที่ การวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านจากคนในพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาจริง และไม่ได้หมายเพียงถึงการที่ข้าราชการต้องเข้าใจชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้น แต่หมายรวมถึง
ข้าราชการผู้ปฏิบัติต้องทาให้บรรดาชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจข้าราชการผู้ ปฏิบัติ เข้าใจการทางาน เข้าใจ
ประโยชน์โภคผล ข้อดีข้อเสียในฐานะผู้รับผลกระทบ ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
“เข้าถึง” เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและ
ความมั่ น ใจกั บ ชุ มชน ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ปั ญหาและความต้ องการของชุ มชน และให้ ชุ มชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการพัฒนามากที่สุด โดยผู้พัฒนาจะต้องมีจิตใจหรือรู้สึกถึงปัญหา ความทุกข์ ความเจ็บปวดของคน
ในพื้ น ที่ และเกิ ด ส านึ ก ร่ ว มฝ่ า ฟั น ปั ญ หาต่ า ง ๆ ไปด้ ว ยกั น โดยยึ ด มั่ น ในความจริ ง ที่ ว่ า ไม่ ว่ า มนุ ษ ย์
จะแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม แต่เราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติต้องเข้าถึง “ใจ” คืออยู่ในใจของชาวบ้านในพื้นที่อย่างประทับใจในความถูกต้องดีงาม ปฏิสัมพันธ์
เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี บนพื้นฐานของการให้เกียรติ
และให้อภัยซึ่งกัน และกัน เป็น ขั้นตอนที่ต้องใช้เทคนิควิธีที่แยบยล หากมีปัญหาอุปสรรคก็พร้อมที่จะ
ร่วมมือแก้ไข ไม่ใช่หลีกหนีหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดของผู้ร่วมงาน
“พัฒนา” คือการใช้ทักษะการบริหารจัดการที่สามารถรวมปัจจัย ต่าง ๆ เช่น ทุน คน
องค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ศาสนา วั ฒ นธรรม มาช่ ว ยพั ฒ นาคน สั ง คม และประเทศให้ ดี ขึ้ น เจริ ญขึ้ น
การพั ฒนาที่ ถู กต้ องจะเกิ ดขึ้ นได้ ก็ ต่ อเมื่ อมี ความเข้ าใจที่ ถู กต้ องเป็ นพื้ นฐาน และมี การเข้ าถึ ง เป็ น พลั ง

๑๑๖

ขับเคลื่อน ทาให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และไม่ได้
จากัดเพียงการพัฒนาวัตถุหรือการทาให้เกิดบริโภคนิยม แต่ต้องเป็นการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทและ
ความต้ อ งการอย่ า งแท้ จ ริ ง ด้ ว ยการด าเนิ น การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งท าให้ เ จริ ญ
หรื อเปลี่ ยนแปลงแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้ น ด้วยมาตรการที่ ถูกต้องตามหลั กวิชา ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
เพื่อให้ผลของการพัฒนาที่ทานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด และจะละเลยสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การพัฒนา “จิตใจ”
ของทั้งข้าราชการและชาวบ้านไม่ได้
การตอบสนองความต้ องการของประชาชนตามหลั กการ “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พัฒ นา”
ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้คานึงถึงสภาพภูมิประเทศและสังคมวิทยา หรือ
ที่ทรงเรียกว่า “ภูมิสังคม” พร้อมกับ “มุ่งพัฒนาคน” เพื่อให้การพัฒนาเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน”
โดยการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ค นในชุ ม ชนมี ส ภาพพร้ อ มที่ จ ะรั บ การพั ฒ นา หรื อ ปรั บ ตั ว ได้ ทั น กั บ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ทรงให้ยึดหลัก “การมีส่วนร่วม” ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยทรงให้ถือ “ประโยชน์ส่วนรวม” เป็นสิ่งสาคัญ
ในการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนโดยรวมและพั ฒ นาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ตามแนวพระราชดาริและตัวอย่างพระราชกรณียกิจรวมทั้งโครงการต่าง ๆ ดังนี้

แนวพระราชดาริ
๓.๑.๑ ภูมิสังคม : ดิน นา ลม ไฟ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ มี แ นวพระราชด าริ จ ะพั ฒ นาอะไรหรื อ
ทาการสิ่งใด ให้ยึดหลักสาคัญคือความสอดคล้องกับภูมิสังคม คือคานึงถึงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และ
สังคม หมายรวมถึงคน ซึ่งย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ตลอดจน
ควรตระหนักถึงอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย ดังแนวพระราชดาริดังนี้
 ภูมิ คือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
ดิน น้า ลม ไฟ และ สังคม คือมนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
เนื่ อ งจากสภาพภู มิ ป ระเทศย่ อ มแตกต่ า งกั น เช่ น ทางเหนื อ เป็ น ภู เ ขา ทางใต้
มีทั้งภูเขาและทะเล และบางพื้นที่เป็นพรุ ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนอีสานเป็นที่ราบสูง เป็นต้น และ
ที่สาคัญคือ “คน” ที่อยู่ในพื้นที่ต่างกันย่อมคิด ตัดสินใจต่างกันไปตามวัฒนธรรม ค่านิยม สิ่งแวดล้อม
ประเพณี และการอบรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงทรงยึดหลักว่า จะพัฒนาอะไร
หรือทาการสิ่งใด ให้ยึดหลัก ความสอดคล้องกับภูมิสังคม เป็นสาคัญ
 ศึกษาและพัฒนาโดยยึดปัญหาและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก แก้ไข
ปัญ หาให้ส อดคล้ องสั ม พั น ธ์ กั บ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม ค านึ ง ถึง “คน”
ซึ่งย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่ต่างกัน
พระองค์ทรงมีหลักว่า การดาเนินงานใดก็ตามต้องคานึงถึงประชาชนในท้องถิ่นก่อน
เพราะประชาชนเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงาน ดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ศึกษาสภาพของ
ธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเป็นหนทาง
นาไปสู่การวางแผนดาเนินงานที่สอดคล้อง และตอบสนองความต้องการของราษฎรในชุมชนและประสบ
ผลสาเร็จ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความตอนหนึ่งว่า

๑๑๗

“...ในการที่จ ะน าหลัก วิชาที่ไ ด้ เ ล่า เรี ย นไปใช้ เ พื่อประกอบกิจการงานต่อไปนั้น ควรจะ
คานึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของท้องที่ และถึงผลสะท้อนอันอาจเกิดมีขึ้น โดยเฉพาะในประการ
ต่ า ง ๆ จะได้ เ ป็น หลั กประกัน ว่า กิ จการงานที่จ ะท าขึ้ น นั้ น ได้ พิจ ารณาศึก ษาโดยรอบคอบ
ในทุก ๆ ด้านแล้ว ชอบด้วยหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของประเทศเรา...”
 ตระหนักและเคารพในอัตลักษณ์ ของแต่ละสังคมและภูมิภาค รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีคุณค่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเกต ความคิด
ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นของชาวบ้าน ทั้งในรูปของวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ ต่าง ๆ และในรูปของนามธรรม
เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น และนามาประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น
พระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องนามาศึกษาให้เข้าใจ และนาไปปรับ
ใช้ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับวิชาการแผนใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นกระบวนการเดียวกัน
เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเก่าใหม่ให้กลมกลืน ชาวบ้านสามารถรับไปและนาไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม
ลงตัว และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชาวบ้านด้วย และที่สาคัญคือ จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าประชาชน
ในท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิด และเป็นผู้ที่ต้องดาเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้น

๓.๑.๒ ระเบิดจากข้างใน
การจะเข้าไปพัฒนาชุมชนใด ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงยึดหลักว่า
คนในชุมชนนั้นต้องมีความพร้อมและยินดีที่จะร่วมดาเนินการพัฒนานั้น ๆ ประหนึ่งว่าต้องเป็นการระเบิด
จากข้างใน หรือประสงค์ที่จะร่วมดาเนินการนั้นเอง จึงจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างแท้จริง
โดยหากได้ผลดีแล้วจึงขยายผลออกไปในวงกว้างต่อไป ดังแนวพระราชดาริ ดังนี้
 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ค นในชุ ม ชนที่ เ ข้ า ไปพั ฒ นา ให้ มี ส ภาพพร้ อ มที่ จ ะรั บ
การพัฒนา เมื่อคนในชุมชนพร้อมแล้วจะระเบิดความพร้อมภายในที่มีอยู่ข้างในตนเอง ทั้งความคิด ความร่วมมือ
ความสามัคคี ออกมาพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้เอง นอกจากนี้ หากประชาชนไม่ต้องการ
อย่าไปยัดเยียดอะไรให้ ดังเช่นการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ จะพระราชทานพระราชดาริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอๆ ดังพระราชดารัส จาก “เทิดไท้
องค์ราชัน ปราชญ์แห่งน้า ๑๐๔ ปี กรมชลประทาน” ความตอนหนึ่งว่า
“...การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการณ์ของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสาคัญ
ที่สุด การช่วยเหลือให้เ ขาได้ รับในสิ่งที่ค วรจะได้รับตามความจาเป็น อย่างเหมาะสม จะเป็น
การช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพราะฉะนั้น ในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง แต่ละกรณี จาเป็นที่เรา
จะพิจารณาถึงความต้องการและความจาเป็นก่อน และต้องทาความเข้าใจกับผู้ที่เราจะช่วย
ให้เราเข้าใจด้วยว่า เขาอยู่ในฐานะอย่างไร สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร เพียงใด
อีกประการหนึ่ง ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสาคัญว่า เราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถ
ช่วยตนเองได้ต่อไป..."
 เมื่ อ คนในชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง แล้ ว จึ ง ด าเนิ น งานพั ฒ นาและขยายออกไปสู่ สั ง คม
ภายนอก ไม่ใช่เอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปสู่ชุมชนหรือหมู่บ้าน ซึ่งมักจะเกิดปัญหา เพราะประชาชน
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดาริหลั กการ “บวร” ให้นาบ้าน วัด
โรงเรี ยน/ราชการ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยที่เป็ นสายใยยึดเหนี่ยมชุมชนมาแต่อดีต มาใช้

๑๑๘

ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับชุมชน ในลักษณะ ๓ ประสาน ทาหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา
ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน กาหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการ
ชุมชนของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ

๓.๑.๓ การมีส่วนร่วม
ก่อนจะพระราชทานแนวพระราชดาริโครงการใด ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
จะทรงให้ความสาคัญกับการสอบถามประชาชนโดยการทา “ประชาพิจารณ์” เน้นการอธิบายถึงความจาเป็น
และผลที่จะเกิดจากโครงการด้วยวิธีประนีประนอม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุด
ของส่วนรวมและประเทศชาติ ดังแนวพระราชดาริดังนี้
 เน้นการทาประชาพิจารณ์ตังแต่ก่อนเริ่มโครงการ โดยศึกษาข้อมูลพื้นที่และนามา
วางแผนให้ความช่วยเหลือ โดยทรงให้ความสาคัญกับการระดมสติปัญญา การให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาตั้งแต่เริ่ มโครงการ ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...สาคัญที่สุด จะต้องหัดทาใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่ง
คาวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือการระดม
สติ ปั ญ ญาและประสบการณ์ อั น หลากหลาย มาอ านวยการปฏิ บั ติ บ ริ ห ารงานให้ ป ระสบ
ความสาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง.”
 เน้ น การรอมชอมในการเจรจา หลี ก เลี่ ย งการจะสร้ า งปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ให้คนกลุ่มหนึ่งโดยสร้างความสะดวกสบายและผลประโยชน์ให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าพื้นที่หรือโครงการนั้น
ๆ จะมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและวิชาการ ตลอดจนก่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ประการใดก็ตาม
 อธิ บ ายถึ ง ความจ าเป็ น และผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ น หากจะท าโครงการใด
จะทรงชี้ แ จงถึ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น แก่ ทุ ก ฝ่ า ย รวมทั้ ง ผู้ น าชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยแล้ว หน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมดาเนินการมีความพร้อม
จึงจะพระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป โดยมีหลักปฏิบัติในการมีส่วนร่วม
 ยึด หลักประชาชนทุกคนต้องได้ประโยชน์ จากโครงการสาธารณะ และคนส่วนใหญ่
ต้ อ งดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คนส่ ว นน้ อ ย โดยวิ ธี ก ารท าประชาพิ จ ารณ์ ข องพระองค์ เป็ น วิ ธี ที่ เ รี ย บง่ า ยและ
ตรงไปตรงมา พระองค์จะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงค์และผลที่จะได้รับจากโครงการพัฒนากับพสกนิกร
ที่มาเฝ้าฯ หลังจากนั้นจะทรงถามถึงความสมัครใจและให้ตกลงกันเองในกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์และ
กลุ่มที่จะต้องเสียสละในขณะนั้นเลย หลังจากได้มีการตกลงใจโดยเสียงเป็นเอกฉันท์แล้ว ก็จะทรงเรียกผู้นา
ท้องถิ่น เช่น กานัน ผู้ ใหญ่บ้ าน จนกระทั่งถึงนายอาเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มารับทราบและ
ดาเนินการในขั้นต้น เช่น การจัดการในปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ก่อนที่จะพระราชทานให้หน่วยงาน
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดาเนินการในเชิงบริหารและวิชาการต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

๓.๑.๔ ประโยชน์ส่วนรวม
ในการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิด “ประโยชน์ส่วนรวม” นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถและรวดเร็ว มีความยุติธรรม และไม่มี
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อคติต่อการดาเนินงาน รวมถึงลดการคิดถึงประโยชน์ส่วนตน กิจการที่ดาเนินการนั้นก็จะสามารถบรรลุผล
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ดังแนวพระราชดาริดังนี้
 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ขยันขันแข็ง บริสุทธิ์ใจ อย่างระมัดระวัง
ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า
“…แต่ ล ะคนนั้ น เป็น องค์ป ระกอบส่ว นหนึ่ง ๆ ที่จ ะรวมกัน ขึ้น เป็น ชาติบ้ า นเมื อง... ผู้ใ ด
มี ภ าระหน้ า ที่ อั น ใดอยู่ ก็ ต้ อ งขวนขวายปฏิ บั ติ ใ ห้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปโดยพลั น ด้ ว ยความรู้ แ ละ
ความสามารถ ด้ วยความสะอาดกายสะอาดใจ ด้วยไมตรี จิตมิตรภาพ และด้วยความเมตตา
ปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนแต่ละฝ่า ย จักได้ประกอบส่งเสริ ม
ให้ประเทศชาติมีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นตามที่มุ่งหมาย…”
 เร่ ง กระท าให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งโดยเร็ ว โดยเฉพาะการแก้ ไ ขปั ญ หาต้ อ งลงมื อ ท าเลย
จะไม่ เสี ย เวลาและเกิด ผลทั น ที ดั งพระราชดารั ส ในพิธีเ ปิดการสั ม มนาการเกษตรภาคเหนื อ จั งหวั ด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ทสก. ย่อจากคาว่า ทาเสียก่อน คือถ้าเห็นที่ไหนควรทาก็ลงมือทาเลย หากทาช้า
ไปปีหนึ่งเท่ากับขาดรายได้เท่าที่ควรได้ และเมื่อรวมกับโครงการที่แพงขึ้นก็เท่ากับขาดทุน...”
 เพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และไม่นาประโยชน์ส่วนน้อยเข้ามาเกี่ยวข้อง
รวมถึงต้องไม่ขัดแย้งกัน ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๓๔ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“…การทานุบารุ งบ้า นเมืองนั้ น เป็น งานส่วนรวมของคนทั้งชาติ จึงเป็น ธรรมดาอยู่เ อง
ที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันตลอด
ทุ ก ๆ เรื่ อ งไป ย่ อ มเป็ น การผิ ด วิ สั ย เพราะฉะนั้ น แต่ ล ะฝ่ า ย แต่ ล ะคนจึ ง ควรจะค านึ ง ถึ ง
จุดประสงค์ร่วมกัน คือความเจริญไพบูลย์ของชาติเป็นข้อใหญ่ ทุกฝ่ายชอบที่จะทาใจให้เที่ยงตรง
เป็นกลาง ทาความคิดเห็นให้กระจ่างแจ่มใส ทาความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น แล้วนา
ความคิดเห็นของกันและกันนั้น มาพิจารณาเทียบเคียงกัน โดยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม
และความเมตตาสามัคคีให้เห็น แจ้งจริง ทุกฝ่ายจะสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีปฏิบัติ
ให้สอดคล้องเข้ารูปเข้ารอยกันได้ทุกเรื่อง…”
 ให้ความยุติธรรมเที่ยงตรงและไม่มีอคติต่อการดาเนินงาน โดยให้ถือเรื่องวิธีการและ
ข้อปฏิบัติซึ่งอาจแตกต่างกันเป็ นสิ่งปลีกย่อยที่ส าคัญรองลงมา และให้ถือผลสาเร็จของงานเป็นสาคัญ
มากกว่าว่างานนั้นเป็นของใคร ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๓๒ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า
“…การแก้ ปั ญ หานั้ น ถ้ า ไม่ ท าให้ ถู ก เหตุ ถู ก ทาง ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง มั ก จะ
กลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้น แต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายามทาความคิด
ความเห็ น ให้ ก ระจ่ า งและเที่ ย งตรง เพื่ อ จั ก ได้ ส ามารถเข้ า ใจปั ญ หาและเข้ า ใจกั น และกั น
อย่างถูกต้อง ความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้ จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสม
ซึ่งจะนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งอันเป็นข้อสาคัญ ทุกฝ่ายจะต้องตระหนัก

๑๒๐

ในใจเสมอ ว่าประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลัก ในการ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน…”
 คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
มีแนวพระราชดาริว่า คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้เพื่อตัวเอง
สามารถที่จ ะมีส่ ว นรวมที่จ ะอาศัย ได้ ยิ่ งท ายิ่ งมีค วามสุ ข และเป็น ประโยชน์อ ย่างยั่ง ยืนอย่า งแท้ จริ ง
ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
"...การที่จะกระทาให้ได้ผลเป็นประโยชน์ ดังนั้น จาเป็นที่แต่ละคนจะต้องรู้ซึ้งถึงประโยชน์
ที่แท้เป็นเบื้องต้นก่อน. ประโยชน์ที่แท้นั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ส่วนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิ
จะแสวงหาและได้รับ แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรม กับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ข องชาติ ที่ แ ต่ ละคนมี ส่ ว นร่ วมอยู่. การท างานทุก อย่า งจะต้ อ งให้ ไ ด้ ป ระโยชน์ แ ท้
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคงถาวรเป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมือง
อย่างแท้จริง. …”
ทั้ ง นี้ การที่ จ ะกระท าให้ ไ ด้ ผ ลเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวมนั้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งรู้ ซึ้ ง
ถึงประโยชน์ที่แท้ซึ่งมีอยู่ ๒ ประการ คือ ประโยชน์ส่วนตัว ที่ทุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับ แต่ต้อง
ด้วยวิถีทางที่สุจริต และเป็นธรรม กับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่
การทางานทุกอย่างจะต้องให้ได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคง
ถาวร โดยทุก ฝ่ า ยจะต้ องตระหนั ก เสมอว่ า ประโยชน์ ส่ ว นรวมนั้ น เป็ น ประโยชน์ ที่ แ ต่ ล ะคนพึ ง ยึ ด ถื อ
เป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริงซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับ
ทั่วถึงกัน

ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ที่เป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนถึงการวางรากฐาน
การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยแยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาแหล่งน้า ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การคมนาคม/สื่อสาร สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และ
โครงการสาคัญอื่น ๆ ดังตัวอย่างพระราชกรณียกิจ ดังนี้
 การพัฒนาแหล่งนา
โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส่ ว นใหญ่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้า จนสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของราษฎรได้เป็นหลัก และมีหลายโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลายๆ อย่างไปพร้อมกัน เพื่อให้มีการใช้น้า
อย่ า งคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยแบ่ ง เป็ น ๕ ประเภท คื อ (๑) การพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค อาทิ การทาฝนเทียมหรือฝนหลวง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าและฝาย
ทดน้ า (๒) การป้ อ งกั น และบรรเทาปั ญ หาอุ ท กภั ย อาทิ การก่ อ สร้ า งคั น กั้ น น้ าและคลองผั น น้ า
การปรั บ ปรุ งสภาพล าน้ า การระบายน้ าออกจากพื้นที่ลุ่ ม และโครงการแก้มลิ ง (๓) การแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้า เช่น การแก้ไขปัญหาน้าเค็มรุกล้าลาน้า ทาความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูก การใช้น้าคุณภาพ
ดีช่วยบรรเทาน้าเน่าเสียในลาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การบาบัดน้าเสียด้วยผักตบชวา และโครงการ
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ศึกษาวิจั ยและพัฒ นาสิ่ งแวดล้อมแหลมผั กเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น (๔) โครงการพัฒนาแหล่ งน้า
เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้าลาธาร โดยการสร้างฝายต้นน้าลาธาร หรือฝายชะลอความลุ่มชื้น และ (๕) โครงการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริส่ ว นใหญ่เป็นวิธีการทานุบารุงและปรั บปรุง
สภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น อาทิ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า และป่าไม้
ซึ่งมีสาระโดยสรุป ได้แก่ (๑) การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน ได้พระราชทานพระราชดาริในการแก้ปัญหา
เรื่องดิน ทั้งในแง่ของการแก้ปัญหาดินที่เสื่อมโทรม ขาดคุณภาพ และการขาดแคลนที่ดินทากินสาหรับ
เกษตรกร อาทิ สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้และเข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้า การจัดสรรและปฏิรูป
ที่ดิน (๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้า อาทิ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับการพิจารณา
สร้ างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสร้ างระบบวงจรน้าแก่ป่าไม้ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด (๓) การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ อาทิ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และป่าชายเลน
 การเกษตร
แนวพระราชดาริ เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรที่ส าคัญคือ
การที่ทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่าง ๆ ใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว
หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ พืชเพื่อการปรับปรุงบารุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับ
แมลงศัตรูพืช รวมทั้งพันธุ์สัตว์ ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น โค กระบือ แพะ พันธุ์ปลา และสัตว์ปีกทั้งหลาย
เพื่อแนะนาให้เกษตรกรนาไปปฏิบัติได้ราคาถูก ใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อน พระองค์ทรงเห็นว่า
การพั ฒ นาการเกษตรที่ จ ะได้ ผ ลจริ ง นั้ น ต้ อ งลงมื อ ทดลองค้ น คว้ า ปฏิ บั ติ อ ย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป
มุ่งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด
 การส่งเสริมอาชีพ
ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม อาชี พ นั้ น หากเป็ น โดยทางอ้ อ มแล้ ว โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริส่วนใหญ่ เมื่อได้ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริแล้ว
จะทาให้เกิดการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริทั้งหลายนั้น จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการประกอบ
อาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อให้ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง
ส่ ว นโครงการประเภทการส่ ง เสริ ม อาชี พ โดยตรงนั้ น มี จ านวนไม่ น้ อ ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น
การช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ดังเช่น โครงการศิลปาชีพทั่วประเทศ โครงการฝึกอบรม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์มขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่
และโครงการอื่น ๆ อีกมาก
 การคมนาคม/สื่อสาร
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ด้ า นคมนาคม การสื่ อ สารและเทคโนโลยี
จะเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ถนนหนทางทั้ ง ในชนบทที่ อ ยู่ ห่ า งไกลความเจริ ญ เพื่ อ ใช้ สั ญ จรไปมาและ
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น าสิ น ค้ า ออกมาจ าหน่ า ยภายนอกได้ โ ดยสะดวก รวมถึ ง โครงการขยายถนน สร้ า งสะพาน ต่ า ง ๆ
ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดาริเพื่อแก้ไขปัญหาการสั ญจรของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ ได้
รับความสะดวก ยังผลสู่ความเจริญเติบโตทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
 สาธารณสุข
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงให้ความสาคัญกับงานสาธารณสุ ข
เป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ว่าโครงการที่พระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรกๆ เป็นการพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข และระยะต่อมาเป็นโครงการพัฒนา
สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน เมื่อประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะนาไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และ
ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีตามไปด้วย
 สวัสดิการและสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านสวัสดิการสังคม เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทากิน และได้รับสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต ทั้งนี้
เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทากินให้แก่ราษฎร ตลอดจน
สิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับ เช่น แหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้มาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น พออยู่ พอกิน ดารงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
 โครงการพระราชดาริที่สาคัญอื่น ๆ
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริที่ส าคัญ อื่น ๆ ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริน อกเหนื อจากโครงการทั้ง ๘ ประเภทที่ระบุมาแล้ วข้างต้น เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันน้าทะเลกัดเซาะอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการด้านการศึ กษา การวิจัย
การจัดและพัฒนาที่ดิน เป็นต้น

บทสรุป : “เข้ าใจ เข้าถึ ง พั ฒนา” หลัก การพัฒ นาเพื่อ ความสุข ของ
ปวงประชาอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักถึงความสาคัญและความสัมพันธ์
ของภูมิสังคมได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ที่จะต้องดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทรงชี้แนะถึงความสาคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคน ดังนั้น ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการใช้อย่างฟุ่มเฟือย
ไม่ยั้งคิด ขาดความระมัดระวังนั้น จาเป็นที่จะต้องมีการสร้างเสริมขึ้นมาทดแทน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อ วงจรชีวิ ตของการอยู่ ร่ ว มกั น ของสรรพสิ่ งในระบบนิ เวศ ซึ่ งเป็น ไปตามแนวพระราชด าริ ในเรื่ อ ง
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิ ตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ความตอนหนึ่งว่า
“...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิม
ที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญ
ดีขึ้นไปอีกนั้น ยากที่จะทาได้ จึงควรเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว
ยังจะต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อม ๆ กันไปด้วย...”

๑๒๓

๓.๒ เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงยึ ด ธรรมะเป็ น ที่ ตั้ ง ในการหาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้า อาชีพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาว่า “ธรรมะ” ในที่นี้
คือ “ธรรมชาติ” พระองค์ทรงศึกษา เรียนรู้หลัก “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ” เพื่อนามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้
ธรรมชาติเข้าช่วย อาทิ การแก้ไขน้าเน่าเสีย แทนที่จะทรงพิจารณาถึงโรงงานบาบัดน้าเสีย กลับทรงมองว่า
ในธรรมชาติ จ ะมี ข บวนการอะไรที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หานี้ ไ ด้ เช่ น การใช้ บ่ อ ตกตะกอน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การตกตะกอนขึ้นโดยกระบวนการทางธรรมชาติ
นอกจากนี้ พระองค์ ทรงใช้ห ลั ก “การใช้อธรรมปราบอธรรม” ในการบาบัดน้ าเสี ย
ด้วยการพิจารณาหาพืชบางชนิดที่สามารถกรองน้าเน่าเสียมาใช้เป็นเครื่องกรองน้าธรรมชาติที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การนาน้าดีขับไล่น้าเสีย เพื่อเจือจางน้าเสียให้กลับเป็นน้าดี โดยใช้หลัก
ของน้าขึ้นน้าลงตามธรรมชาติ ตลอดจนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ อย่างยั่งยืนโดยใช้
วิธีการ “ปลูกป่าในใจคน” เป็นต้น โดยมีแนวพระราชดาริและตัวอย่างพระราชกรณียกิจ รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ดังนี้

แนวพระราชดาริ
๓.๒.๑ ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การใช้ธ รรมชาติช่ว ยธรรมชาติ เป็นการแก้ปัญหาที่ประหยัด และไม่ก่อให้ เกิดปัญหา
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีแนวพระราชดาริ
เกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ดังต่อไปนี้

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทาความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง
โดยทรงสนพระราชหฤทัยและศึกษาปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงความจริงในทฤษฎีความสมดุล
ของธรรมชาติ อันได้แก่ ป่าไม้ น้า ดิน และสิ่งมีชีวิต ซึ่งพึ่งพิงกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันด้วย
วิถีทางธรรมชาติอย่างเป็นวัฏจักร ดังพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนล์
สากล ภาค ๓๑๐ (ประเทศไทยและประเทศลาว) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...อาจมีบางคนเข้าใจว่าทาไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้ จาได้ว่าเมื่ออายุ
๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน
แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วทาให้ไหลตามน้าไป
ไปท าให้ เ สี ย หาย ดิ น หมดจากภู เ ขา เพราะไหลตามสายน้ าไป ก็ เ ป็ น หลั ก ของป่ า ไม้ เ รื่ อง
การอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทาให้เดือดร้อน
ตลอด ตั้ งแต่ ดิ น บนภู เ ขาจะหมดไป กระทั่ ง การที่ จะมี ตะกอนลงมาในเขื่อ น มี ต ะกอนลงมา
ในแม่น้า ทาให้เกิดน้าท่วม นี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ...”

 พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรรัก หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ดังพระราชดารัสเมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมโครงการหลวงพัฒนาต้นน้าหน่วย
ที่ ๑๘ แม่ตะละ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า

๑๒๔

“…ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็นของส่วนรวม และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป่า
ไม้ในงานปลูกป่าทดแทน จะได้มีน้าเพียงพอสาหรับการเพาะปลูก สาหรับพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้ น ที่ ก็ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ค นปลู ก ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ โครงการฯ จะช่ ว ยเหลื อ แนะน าในด้ า น
หลักวิชาการเกษตรและระบบชลประทาน…”
พระราชด ารั ส ณ ส านั ก งานเกษตรภาคเหนื อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าหากเราทา “ป่า ๓ อย่าง” ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์และได้ใช้ประโยชน์ เขาก็จะ
รักษาประโยชน์ เขาจะไม่ทาลาย และใครมาทาลาย เขาก็ป้องกัน หมายความว่า ชาวบ้า นนั้น
ถ้า เราให้ โ อกาสให้ เ ขามี อ ยู่ มี กิน พอสมควร ก็จ ะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ไม้ ใ ห้ เ ราเป็ น จ านวนมาก
อย่างในร่องหุบเขาเล็กๆ ที่มีเพียง ๕๐ ไร่ ก็จะทาเป็นหมู่บ้านให้ชาวบ้านมาอยู่ คาว่า ชาวบ้าน นี้
จะเรียกว่าชาวบ้านก็ได้ ชาวเขาก็ได้ ก็เป็นชาวบ้านทั้งนั้น เคยไปถามชาวเขาพูดถึงเรื่องว่าจะทา
โครงการอะไรๆ “เราก็ ต้ องช่วยกันรั กษานะ” เขาบอกว่า “หมู่เ ฮาก็ เ ป็ น คนไทยเหมือ นกั น ”
ก็หมายความว่าเป็นชาวบ้านเหมือนกัน ช่วยกันทา เขาก็อยากอยู่ใต้กฎหมาย ทางานที่สุจริต
ถ้าเราทาอะไรที่ดีมีเหตุผล เขาก็จะรักษา “ป่า ๓ อย่าง” ให้เรา ถ้าจะถือว่า “ป่า ๓ อย่าง” นี้
ไม่ใช่รักษาต้นน้าลาธารแล้ว ก็เป็นความคิดที่ผิด เพราะว่าต้นไม้ จะเป็นต้นอะไรก็ตาม มีประโยชน์
ทัง้ นั้น ใช้ประโยชน์จากต้นไม้นั้น และมีประโยชน์ที่ ๔ คือ อนุรักษ์ดินและอนุรักษ์ต้นน้าลาธาร...”

 ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้
ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการน้าเสียตามแนวพระราชดาริ
ใช้หลักการ "น้าดีไล่น้าเสีย" หลักการบัดน้าเสียด้วยผักตบชวา ทฤษฎีการบาบัดน้าเสีย ด้วยการผสมผสาน
ระหว่างพืชน้ากับระบบการเติมอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
ทฤษฎีการบาบัดน้าเสียด้วยระบบบ่อบาบัดและวัชพืชบาบัด "กังหันน้าชัยพัฒนา" เป็นต้น
ในการอนุรักษ์และพัฒนาดิน พระองค์มีพระราชดาริให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขปัญหา
การพังทลายของหน้าดิน เป็นการอนุรักษ์ดินและน้า โดยใช้หลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เนื่องจากแนวลาต้น
ของหญ้าแฝกช่วยชะลอความเร็วของน้าที่ไหลผ่านและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยได้มีพระราชดาริ
ให้ ศึกษาพันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ต่าง ๆ และทรงให้ ทดลองปลู กที่ศูนย์ศึกษาการพัฒ นา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริและพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานแนวพระราชดาริ ระหว่าง
เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...ดินแข็งอย่างนี้ใช้การไม่ได้ แต่ถ้าเราทาแนวหญ้าแฝกที่เหมาะสม มีฝนลงมาความชื้น
ก็ จ ะอยู่ ใ นดิ น รากแฝกมั น ลึ ก มากถึ ง ให้ เ ป็ น เขื่ อ นกั้ น แทนที่ จ ะขุ ด พื ช จะเป็ น เขื่ อ นที่ มี ชี วิ ต
แล้วในที่สุดเนื้อที่ตรงนั้นก็จะเกิดเป็นผิวดิน เราจะปลูกอะไรก็ได้ ปลูกต้นไม้ก็ได้ ปลูกผัก ปลูกหญ้า
อะไรก็ได้ทั้งนั้น...”
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษามหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า

๑๒๕

“...ปลู ก หญ้ า แฝกจะต้ อ งปลูก ให้ ชิด กั น เป็ น แผง และวางแนวให้ เ หมาะสมกั บ ลัก ษณะ
ภูมิ ประเทศ เป็ น ต้ น ว่า บนพื้ น ที่ สู งจะต้อ งปลู กตามแนวขวางของความลาดชัน ของร่ องน้ า
บนพื้นที่ราบจะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ ในพื้นที่เก็บกักน้าจะต้องปลูก
เป็นแนวเหนือแหล่งน้า หญ้าแฝกมีหลักวิธีดังนี้ จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน รักษา
ความชุ่ มชื้น ในดิ น เก็บกักตะกอนดิน และสารพิษ ต่าง ๆ ไม่ใ ห้ไ หลลงแหล่งน้า ซึ่งจะอานวย
ผลประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์และน้า ตลอดจนการฟื้นฟูดินและป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น...”
และพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...หญ้าที่มีคุณอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้า เพราะ
มีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทาให้อุ้มน้าและยึดเหนี่ยวดิน ได้มั่นคง และมีลาต้นชิด
ติดกันแน่นหนา ทาให้กักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี...”

๓.๒.๒ ใช้อธรรมปราบอธรรม
แนวพระราชดาริการแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การใช้ความเป็นไปและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และ
ทรงใช้ สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ป ระโยชน์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการแก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไม่ ต้ อ งใช้ เ งิ น ลงทุ น มาก
แต่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีแนวพระราชดาริดังต่อไปนี้

 ใช้ความเป็นไปและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแก้ปัญหา และเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติ
ให้เป็นปกติ อาทิ ปรากฏการณ์น้าขึ้นน้าลง ดังพระราชดารัส เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...การจัดการควบคุมระดับน้าในคลองสายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบระบายน้า
ในกรุงเทพมหานครนั้น สมควรวางระบบให้ถูกต้องตามสภาพการณ์และลักษณะภูมิประเทศ
ซึ่ง ควรแบ่ งออกเป็ น ๒ แผนด้ วยกัน คื อ แผนสาหรั บ ใช้กั บในฤดู ฝ นหรื อ ฤดูน้ ามากนี้ ก็เ พื่ อ
ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น น้ าท่ ว ม และเพื่ อบรรเทาอุ ทกภั ยเป็ นส าคั ญ แต่ แผนการระบายน้ า
ในฤดูแล้งนั้น ก็ต้องจัดอีกแบบหนึ่งต่างกันออกไป เพื่อการกาจัดหรือไล่น้าเน่าเสียออกจากคลอง
ดังกล่าวเป็นหลัก...”

 ใช้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชในการบาบัด
น้าเสีย ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...ผั ก ตบชวานี้ มั น กิ น สิ่ ง โสโครก แล้ ว ผั ก ตบชวานี่ มั น แพร่ ไ ด้ เ ร็ ว ก็ ต้ อ งยกเอาขึ้ น มา
แล้วมาทาประโยชน์ ถ้าไม่ทาประโยชน์ผักตบชวาจะแพร่เต็มบึง แล้วก็จะเพิ่มสิ่งโสโครกด้วยซ้า
เพราะว่าผักตบขวานั้นต้องโตขึ้นมาแล้วก็ตาย แล้วก็ลงไปในน้ากลายเป็นน้าเน่าต่อไป แต่ว่าวิธี
ที่ทานี้ก็ใช้ประโยชน์จากผักตบชวาโดยนาขึ้นมาใช้ เป็นปุ๋ยก็ได้ ก็ทาเป็นปุ๋ย ก็เข้าเป็นจุดประสงค์
เดิม คือว่าของที่ธรรมชาติปลูกแล้วมันกินปุ๋ย แทนที่จะให้ปุ๋ยก็เอาปุ๋ยที่ผลิตเองไปปลูกให้มัน แล้วก็
กลั บ มาหมั ก เป็ น ปุ๋ ย เอาไปใช้ ในที่ ที่ จ าเป็ น ก็ เป็ นก าไรด้ วย มาท าเป็ นฟื นก็ ได้ คื อเอามาผสม
กับแกลบแล้วก็อัดแล้วก็เผาเหมือนถ่านหรือไม่งั้นก็เป็นอาหารสัตว์ อันนี้ก็เป็นวิธีการธรรมชาติ...”

๑๒๖

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดาริให้นาขยะและมูลสัตว์
ซึ่งเป็นของเสียมาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยทรงเริ่มต้นจากการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนม
ในการดาเนินงานโรงโคนมสวนจิตรลดา เพื่อไม่ให้มูลโคที่เป็นของเสียเหล่านั้นต้องทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์
โดยนามาเก็บใส่ ถังหมักผลิตเป็น แก๊สชีวภาพใช้ในโรงโคนม ซึ่งได้ก๊าซมีแทนกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และ
ก๊าซอื่น ๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ดังพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในงานนิทรรศการ
อุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๓๘ ที่พระราชทานพระราชดาริในการผลิตแก๊สจากขยะ
ความตอนหนึ่งว่า
“...ดูดแก๊สมาทาไฟฟ้าเราเห็นด้วย แต่ว่าขออีกขั้นหนึ่ง มีเวลาอีกประมาณสัก ๕ ปี ที่จะมา
ทาไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว เอาออกไปและก็มาเผาด้วยเครื่องสาหรับกรอง
มลพิษที่ออกมาจากการเผาตั้งแต่ต้นก็มาฝัง แล้วเราก็ดูดแก๊สออกมาใช้ แล้วขุด หลังจากนั้น
นามาเผา ได้ขี้เถ้าแล้วนาไปอัด หมดจากหลุมนี้ก็เอาขยะมากลบ ก็ผลิต ๑๐ ปี ครบวงจรแล้ว...”

๓.๒.๓ ปลูกป่าในใจคน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงเล็ ง เห็ น ถึ ง การแก้ ไ ขปั ญ หาการฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปลูกจิตสานึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน เพื่อให้พวกเขารักและดูแลผืนป่า
ของตนเองด้ ว ยตนเอง ด้ ว ยการสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ราษฎรให้ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ข องป่ า และมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการอนุรักษ์ จนสามารถจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่า เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้าทุ่งจ๊อ เมื่อปี ๒๕๑๙ ความตอนหนึ่งว่า
“... เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จ ะพร้อมกัน
ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
ทั้งนี้ การปลูกป่าในใจคนมีหลักการสาคัญคือ

 สร้างความเข้าใจกับราษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่า และการอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพา
อาศัยกัน ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ขยายความถึงแนวพระราชดาริปลูกป่าในใจคน
ในบทความเรื่ องสวนพฤษศาสตร์ กั บบทบาทการอนุ รั กษ์ พรรณไม้ หนั งสื อพิ มพ์ แนวหน้ า วั น จั น ทร์ ที่ ๖
ธันวาคม ๒๕๓๓ ว่า “...คำว่ำปลูกต้นไม้ในใจคน หมำยถึง ประกำรที่ ๑ ต้องเข้ำใจว่ำเรำปลูกต้นไม้ทำไม
ไม่ใช่แค่เอำต้นไม้ลงหลุม ถ่ำยรูปกันเสร็จแล้วก็ทิ้งๆ ขว้ำงๆ จริงๆ คือต้องให้เห็นประโยชน์ ว่ำประโยชน์
คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่ำงไร ประกำรที่ ๒ ปลูกต้นไม้เป็นกำรปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกั บทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรำ...”

 ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า เพื่อให้เกิดความความรู้สึกรักและหวงแหนต้นไม้
รวมถึงป่าที่ตนเองได้ปลูกไว้

 เกิดการจัดตังกลุ่มอนุรักษ์ป่า ช่วยกันดูแลรักษาป่า การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น
ป้องกันการตัดไม้ การเกิดไฟป่า ตลอดจนรู้จักนาพืชป่ามาบริโภคใช้สอย

ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
จากแนวพระราชดาริ ข้างต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงนาไปใช้
ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม ที่ใช้ธรรมชาติในการดูแลธรรมชาติ ก่อให้เกิดความสมดุล
อย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง โครงการตามแนวพระราชด าริ ห ลายโครงการ อาทิ การใช้ เ ครื่ อ งกรองน้ าธรรมชาติ

๑๒๗

แก๊สชีวภาพจากมูลโคในโครงการส่วนพระองค์ตามแนวพระราชดาริ การบาบัดน้าเสียด้วยระบบบ่อบาบัดและ
พืชน้า สระเติมอากาศชีวภาพบาบัด การเติมอากาศโดยใช้กังหันน้าชัยพัฒนา การผสมผสานระหว่างพืชน้า
กับระบบเติมอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ การใช้น้าดีไล่น้าเสีย
การจัดการลุ่มน้าบางนรา การทดลองปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และพื้นที่ต่าง ๆ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง การสร้างฝายอนุรักษ์
ต้นน้า การฟื้นฟูป่าชายเลน ดังตัวอย่างโครงการต่าง ๆ โดยสังเขปที่กล่าวแล้วในบทที่ ๓

เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ : วิถีปฏิบัติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การใช้ธรรมชาติมาช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ การใช้
หลักอธรรมปราบอธรรม และการใช้วิธีการปลูกป่าในใจคน เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
นาสู่ ผ ลส าเร็ จ ของโครงการตามแนวพระราชดาริ ต่าง ๆ ที่ช่ว ยแก้ปัญหาเรื่องดิน น้า และสิ่ งแวดล้ อม
ให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริ จะนาพา
ให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

๓.๓ บริหารแบบบูรณาการ
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ คือ
การที่ ทรงประยุ กต์ น าความรู้ แขนงต่ าง ๆ มาทรงใช้ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาและพั ฒนาประเทศ ทรงศึ กษา
วิทยาการแต่ละประเภทอย่างลึกซึง จนสามารถเข้าใจในวิทยาการเหล่านั้น และสามารถนาจุดดี จุดเด่น
ของความรู้ต่าง ๆ มา “บูรณาการ” ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศ และสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่
เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของราษฎรได้ตรงจุด
ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙
ความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าแต่ละคนได้เรียนรู้มาดีแล้ว ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามที่มีความตั้งใจในใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้
เป็ นต้ นไป อยากจะทางานเพื่อส่วนรวม... ขอให้มีความสอดคล้อง มีความรู้ จัก และปรึกษาหารื อ
กับนักศึกษา เพื่อนนักศึกษาที่ศึกษาในแขนงวิชาการอื่น ๆ ด้วย ปรึกษาหารือกันในกิจการที่กาลังทา
และในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ว่ากาลังทา แต่ว่าก็เกี่ยวข้องกับตัวเหมือนกัน ให้ปรึกษาหารือกัน รู้จักกัน
ทุกคนในทางราบ หมายความว่า ในจาพวกที่มีความรู้พอ ๆ กัน และที่มีความคิดคล้าย ๆ กัน…
ตลอดจนครูบาอาจารย์ที่ไปช่วยให้การศึกษา ก็จะต้องให้สอดคล้องกันเหมือนกัน ไม่ใช่ว่า
ครูบาอาจารย์ที่มีวิชาเฉพาะไปแล้วก็จะบังคับให้มีการพัฒนาในด้านวิชาเฉพาะก็จะต้องให้บรรดา
คณาจารย์ ต่าง ๆ ที่ไปช่วยให้การปรึกษา ให้ปรึ กษาระหว่างกันเอง คือระหว่างวิชาการต่าง ๆ
เพื่อให้การปรึกษานั้นสอดคล้องกันให้ดี...”
พระราชด ารั ส ในโอกาสที่ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร รุ่ น ที่ ๒๗ เฝ้ า ฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟและโบว์ลิ่งเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...แท้จริงวิชาการทั้งหมดทุกด้าน ทั้งในด้านศิลปะทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ย่อมต้องเกื้อกูลกัน
เพราะว่าแต่ละคนหรือแต่ละบุคคลจะต้องใช้ทุกอย่างเพื่อจะมีชีวิตได้ ประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน
ก็ต้องใช้วิชาการทุกด้านเพื่อที่จะดารงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติ...”

๑๒๘

การทรงงานอย่ า งบู ร ณาการในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ เพื่ อ แก้ ไ ข
ความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่พสกนิกรนั้น ทรงมีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” หรือมองอย่างครบวงจร
ในการที่จ ะพระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และ
แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกัน จากนั้นพระองค์จะทรง “ทาตามลาดับขัน” โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็น
ของประชาชนที่สุดก่อน แล้วจึงแก้ไขปัญหาในเรื่องต่อๆ ไป หรือทรงทาในสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ทาสิ่งเล็ก
ไปหาสิ่งใหญ่ อย่างเป็นลาดับขั้นโดยไม่ก้าวกระโดด นอกจากนี้ ทรงเน้นการ “บริการรวมที่จุดเดียว”
ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อความสะดวกและประโยชน์แก่ประชาชน ดังแนวพระราชดาริและ
พระราชกรณียกิจ รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ดังนี้

แนวพระราชดาริ
๓.๓.๑ องค์รวม และบริการรวมที่จุดเดียว
การเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงมีวิธีการคิด และทรงมองปัญหาตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงภาพเล็กในทุก ๆ มิติ โดยทรงมองทุกอย่าง
เชื่อมโยงกัน จากนั้นทรงแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรในทุกขั้นตอน ดังแนวพระราชดาริ ดังนี้
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic)
ทรงมองสิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ นอย่ า งเป็ น ระบบครบวงจร ทั งในขั นตอนการวางแผนและการปฏิ บั ติ
โดยการวางแผนจะต้องมี เป้ าหมายที่ ชัดเจน เตรียมการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้ นและระยะยาว สอดคล้ อง
กับสภาพภูมิประเทศ และวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นองค์รวม เพื่อมิให้ เกิดปัญหาขึ้น
ในอนาคต ดั ง พระราชด ารั ส จากหนั ง สื อ แนวพระราชด าริ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การกรุ ง เทพมหานคร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...การจั ดระบบควบคุ ม น้ าในคลองต่ าง ๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการจั ดระบบระบายน้ าใน
กรุงเทพมหานครนั้น สมควรวางระบบให้ถูกต้องตามสภาพการณ์และลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งควร
แบ่งออกเป็น ๒ แผนด้วยกัน คือแผนสาหรับใช้กับในฤดูฝนหรือในฤดูน้ามากนี้ ก็เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันน้าท่วม และเพื่อบรรเทาอุทกภั ยเป็นสาคัญ แต่แผนการระบายน้าในฤดูแล้งนั้น
ก็ต้องจัดอีกแบบหนึ่งต่างกันไป เพื่อการกาจัดหรือไล่น้าเน่าเสียออกจากคลองดังกล่าวเป็นหลัก
ซึ่งทั้งสองระบบนี้ควรจะพิจารณาถึงวิธีการระบายน้า โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากที่สุด
ทั้งนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมระดับน้าตามลาคลองเหล่านี้...”
 ทรงมองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน ในการที่จะพระราชทานพระราชดาริ
เกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น ทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกัน ดังเช่นเรื่อง
“นา” ที่ทรงให้ความสาคัญอย่างยิ่ง ทรงพระราชดาริตั้งแต่จากฟากฟ้าสู่ทะเล จะเห็นได้ว่า ทรงพระราชดาริ
ฝนหลวง เพื่อแก้ไขปั ญหาความแห้ งแล้ ง เมื่อฝนตกลงมาแล้ ว มีพระราชดาริให้ ห าทางเก็บกับน้าไว้ใช้
โดยการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างฝายต้นนา ปลูกหญ้าแฝก สร้างอ่างเก็บนาบริเวณเชิงเขา และ
สร้างเขื่อน เมื่อลงมาพื้นที่ราบมีพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่ ให้ประชาชนกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้
รวมทั้ ง การสร้ า งแก้ ม ลิ ง คั น กั นน า สร้ า งทางให้ น าผ่ า น การบ าบั ด น าเสี ย ด้ ว ยกั ง หั น น าชั ย พั ฒ นา
สร้างทางระบายนาลงทะเล และการอนุรักษ์ป่าชายเลน
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ดังพระราชดารั สพระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...ความจริงต้นเหตุของการท่วมนั้น ข้อใหญ่ก็คือไปสร้างบ้านในบึง ไปสร้างบ้านในที่ลุ่ม
นั่นเอง แต่ทั้งหมดนี้ก็ที่จะพูดว่าเพราะว่ามนุษย์เราไปแก้ไข ได้ไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงธรรมชาติ
จนทาให้ธรรมชาตินั่นเปลี่ยนออกมาเป็นคนละอย่าง อาจจะเรียกได้ว่า เป็นธรรมชาติเหมือนกัน
เพราะว่ า เป็ น ธรรมชาติ ข องคน คนที่ จ ะต้ อ งขวนขวายหาที่ อ ยู่ ขวนขวายหาความสบาย
ขวนขวายที่จะสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตน แต่ว่าการสร้างสิ่ง ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตน
นั้น หรือทาอะไรที่ดัดแปลงธรรมชาติ ก็ย่อมอาจจะทาให้ธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปจริง ๆ โดยที่
ไม่อยู่ในความควบคุมของผู้ที่ดัดแปลงนั่นเอง...”
 ทรงมองปั ญหาตั งแต่ภ าพใหญ่จ นถึ งภาพเล็ กในทุ ก ๆ มิติ ดั งเช่น การแก้ไ ข
ปัญหาการจราจรนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมองภาพรวมในการแก้ปัญหาจราจร
ทั้งระบบ และมีพระราชดาริให้แก้ปัญหาในภาพย่อยทีละจุด โดยจัดลาดับการดาเนินโครงการที่ได้ผลเร็ว
ก่อน จากนั้นจึงมีโครงการอื่นที่ต่อเนื่องอีก เนื่องจากการแก้ปัญหาจราจรทั้งระบบเป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้
เวลานาน จึงต้องแก้ไขปัญหาในจุดย่อยทีละจุดก่อน หรือแก้ปัญหาในส่วนที่ทาได้ก่อน เพื่อช่วยให้ปัญหา
ผ่อนคลายลง และเมื่อปัญหาในจุดย่อยแต่ละจุดได้รับการแก้ไข ปัญหาภาพรวมทั้งระบบก็จะค่อยๆ หมดไป
ดังพระราชดารัสจากหนังสือแนวพระราชดาริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...โครงการที่ได้ผลคงเป็นที่ทันใจของท่านทั้งหลาย ลาดับแรกที่จะใหญ่โตพอสมควร คือ
การทาทางแยกที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งจะใช้เวลาเพียงสามสี่เดือนก็ทาสาเร็จ และเข้าใจว่า
จะช่วยได้มาก. ต่อจากนั้นก็ได้ขยายสะพานผ่านฟ้า ซึ่งก็ทาได้ดีพอสมควรเหมือนกัน. เดี๋ยวนี้
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กาลังทาการขยายสะพานมัฆวาน ต่อไปก็ยังมีโ ครงการที่ต่อเนื่องไป ท่านจะเห็นได้ว่าที่ทานี้
เป็นส่วนเดียวของการจราจร แต่ว่าไม่สามารถที่จะทาแก้ไขจราจรได้เบ็ดเสร็จทั้งหมด ซึ่งจะกินเวลา
เป็นปี และงานเหล่านี้ก็เป็นส่วนเดียวของการแก้ปัญหา. ต่อจากสะพานมัฆวานนั้น ก็มีโครงการ
ต่อไปให้มาทางถนนศรีอยุธยา...”
จากพระราชดาริ อ งค์ร วม พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว รัช กาลที่ ๙ มีพระราชดาริ
ให้จัดบริการรวมที่จุดเดียวแก่ประชาชน เพื่ออานวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยมี
แนวพระราชดาริ ดังนี้
 ลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มักจะต่างคนต่างทา และยึดติด กับ
การเป็นเจ้าของเป็นสาคัญ ให้แปรเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกัน โดยไม่มีเจ้าของ ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมี
เอกภาพ เพื่อสามารถอานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน เป็นการพัฒนาแบบผสมผสานที่ให้ผลเป็น
การ “บริการรวมที่จุดเดียว” รูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ที่เกิดขึนเป็น
ครังแรกในระบบบริหารราชการแผ่น ดินของประเทศไทยคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
 การแก้ ไ ขปั ญ หาของประเทศชาติ ที่ มี อ ยู่ม ากมายนั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการอย่างเร่งด่วนและเบ็ดเสร็จในขันตอนเดียว การแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการบูรณาการ จึงเป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประสาน
ความร่วมมือ นับตั้งแต่การร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมกันกาหนดแผนงาน ร่วมกันปฏิบัติ และ
ร่วมกันประเมินผลการทางาน เพื่อให้ผลของการดาเนินงานไปถึงประชาชนที่ยากไร้อย่างแท้จริง
 อาศัยหลักวิชาการที่หลากหลายมาแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบสหวิทยาการ ดังที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์
นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ความตอนหนึ่งว่า
“...นับเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่ง คือเป็น การศึกษาของคนที่อยู่ต่างหน่วยงานราชการ
ต่ า งความรู้ ต่ า งความคิ ด มาท างานร่ ว มกั น ในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น จะน าความรู้ ข องตนเองมา
ทาอย่างไรให้พื้นที่ตรงนี้เจริญ สามารถใช้ได้ แล้วคนรอบข้างมีความสุข อย่างเช่น ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุล ทองฯ จังหวัดนราธิวาส จะแก้ปัญหาในท้องถิ่น เรื่องดินเปรี้ยว จะทาอย่างไร
จึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ไม่ใช่ว่ากรมชลประทานอยู่ส่วนชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินอยู่ส่วนพัฒนา
ที่ดิน กรมป่าไม้อยู่ส่วนป่าไม้ กรมปศุสัตว์อยู่ส่วนของปศุสัตว์ แต่จะมารวมกัน ทุกหน่วยทุกคน
นาความรู้และเทคนิคของตัวเองมาลงในโครงการเดียวกัน เป็นการศึกษาร่วมกันในรูปแบบใหม่
เสร็ จ แล้ว ราษฎรก็ มาดู นัก พัฒ นาก็ม าศึ กษา เพื่อ น าความรู้ ต รงนี้ไ ปปรั บ ใช้ ใ นที่ข องตัว เอง
หมู่บ้านบริวาร เขาก็จะนาไปทา เมื่อทาได้ผล สามารถล้างหนี้สินได้ คน ๆ นั้นก็จะเป็นวิทยากร
สอนคนอื่น มีน้าใจที่จ ะให้ความรู้ในการช่วยคนอื่น ต่อไป บางคนเมื่อเขาปลูกได้แล้วเหลือกิน
ใครมาขอเขาก็ให้...”
 การติ ด ตามดู แ ล คอยแก้ ไ ข ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารอย่ า งสม่ าเสมอ
ทั้งในส่วนของการบริหาร การจัดการ และการปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความผสมกลมกลืน และจะทาให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่หลากหลายหน่วยงานได้มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานนั้น จะส่งผลให้ราษฎรผู้รับผลของการพัฒนาเกิดการเรียนรู้และนาไปสู่การดาเนินการ
ด้วยตนเอง เกิดการพึ่งพาตนเองและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

๑๓๑

๓.๒.๒ ทาตามลาดับขัน
ในการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จาเป็นที่สุด
ของประชาชนก่อน จากนั้นจึงทรงช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ต่อไปตามลาดับของความจาเป็น โดยทรงทาสิ่ง
ที่ง่ า ยไปหาสิ่ ง ที่ ย าก ท าสิ่ ง เล็ ก ไปหาสิ่ งใหญ่ ทรงเน้ น การพัฒ นาที่ มุ่ ง สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชน
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อมุ่งสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด ตามแนวพระราชดาริ ดังนี้
 การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ มี ลั ก ษณะเด่ น
ที่การทาตามลาดับขัน ความเรียบง่าย เป็นไปโดยมีเหตุผล และทาอย่างเป็นระบบ โดยทรงเริ่มต้นจาก
สิ่งที่จาเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถ
ทาประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้
ต่อจากนันจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขันพืนฐานและสิ่งจาเป็นในการประกอบ
อาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุด
จากนั้นจึงแก้ไขปัญหาในเรื่องต่อๆ ไป ด้วยทรงตระหนักว่า เมื่อร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง จึงสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และเมื่อได้รับการส่งเสริมให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองได้
แล้ว จึงขยายไปสู่การพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป
 การพัฒ นาประเทศจาเป็นต้องสร้ า งพืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ก่อน จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลาดับต่อไป ดังพระบรมราโชวาท
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้
ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา
เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะ
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็ว
แต่ ประการเดี ยว โดยไม่ใ ห้แ ผนปฏิบัติการสัมพัน ธ์ กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้...”
 ในการดาเนินโครงการพัฒนา หลักสาคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
พระราชทานอยู่ตลอดเวลาคือ การทาสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ทาสิ่งเล็กไปหาสิ่งใหญ่ อย่าก้าวกระโดด
หรือในแนวทางอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง เช่น ไม่เร่งรัดนาความเจริญเข้าไปสู่ชุมชนในภูมิภาคที่ยังมิได้ทันตั้งตัว
แต่ให้ มีการเตรี ย มความพร้ อมเพื่อให้ มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ของโลกภายนอกได้
ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพีธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...การสร้างความเจริญก้าวหน้านี้ ควรอย่ างยิ่งที่จะค่อยสร้าง ค่อยเสริม ทีละเล็กละน้อย
ตามลาดับ ให้เป็นการทาไป พิจารณาไปและปรับปรุงไป ไม่ทาด้วยอาการเร่งรีบ ตามความกระหาย
ที่จะสร้างของใหม่ เพื่อความแปลกใหม่ เพราะความจริง สิ่งที่ใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวง
ย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และต่อไปย่อมจะต้องเป็นสิ่งเก่า...”

๑๓๒

 การดาเนิ นงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมุ่งสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อน
จากนั้ นจึ งดาเนิ นการเพื่อความเจริญก้าวหน้ าในลาดับต่อๆ ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนก่อน แล้วมีการพัฒนาต่อไปให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ นั่นคือ ทาให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรตามความจาเป็นและเหมาะสม
กับสถานภาพ เพื่อที่ราษฎรเหล่านั้นจะสามารถพึ่งตนเองได้ และออกมาสู่สังคมภายนอกได้อย่างไม่ยากลาบาก
ขณะเดียวกันจะต้องอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้ เทคนิค
วิชาการสมัยใหม่พร้อมๆ กันไปด้วย ดังพระราชดารัสในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์ แห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...การเข้ า ใจสถานการณ์ แ ละสภาพของผู้ ที่ เ ราจะช่ ว ยเหลื อ นั้ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด
การช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ขาได้ รั บ สิ่ ง ที่ เ ขาควรจะได้ รั บ ตามความจ าเป็ น อย่ า งเหมาะสม จะเป็ น
การช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพราะฉะนั้น ในการช่วยเหลือแต่ละครั้งแต่ละกรณี จาเป็นที่เรา
จะพิจารณาถึงความต้องการและความจาเป็นก่อน และต้องทาความเข้าใจกับผู้ที่เราจะช่วย
ให้เ ข้า ใจด้ วยว่า เขาอยู่ใ นฐานะอย่า งไร สมควรที่จะได้รั บความช่วยเหลือ อย่างไร เพียงใด
อีกประการหนึ่ง ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสาคัญว่า เราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถ
ช่วยตนเองได้ต่อไป...”
 การทรงงานที่ดาเนินงานตามลาดับขั้นตอนนั้น ทรงคานึงถึงทุกปัจจัยและเงื่อนเวลา
ให้มีความพอดี สมดุล รอบคอบ และสอดคล้องกับลักษณะของภูมิสังคม มิใช่การดาเนินงานในลักษณะ
ก้าวกระโดด ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...ยกตัวอย่างในแผนตอนพื้นฐานนั้น มีตัวอย่างว่าจะต้องสร้างถนน สร้างชลประทานไว้
สาหรับให้ประชาชนใช้ สาหรับให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติการได้ คือไปช่วยประชาชนในทาง
บุคคล หรือในทางที่จะพัฒนาให้บุคคลมีความรอบรู้และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษา
และการรักษาอนามัย ขั้นที่สามถึงยอดนั้น ก็คือการให้ประชาชนในท้องที่ สามารถทาการเพาะปลูก
หรือทาการงานและค้าขายได้ สามขั้นนี้อาจต้องกลับหัวกันบ้างก็ได้ เพราะว่าเหตุการณ์ ต่าง ๆ
ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ท้องที่ แล้วแต่บุคคลที่เราจะไปช่วย...”

ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงการคิดอย่างเป็นองค์รวมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
นั้น มีมากมาย ขอยกตัวอย่ างพอสังเขป ได้แก่ การบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ การทาตามล าดับ
ขั้นตอนของความจาเป็นเร่งด่วน โดยพระราชกรณียกิจที่เห็นเด่นชัดว่าทรงให้ความสาคัญในลาดับแรก ๆ
คือการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ลาดับต่อ ๆ มา คือการพัฒนาและอนุรั กษ์ดิน นอกจากนี้
ทรงให้ความสาคัญกับการสร้างและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จาเป็นของราษฎรก่อน สาหรับการจัดตั้งและ
ดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียวนั้น
ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสุดท้ายของบทที่ ๕ นี้ เรื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
พระราชกรณียกิจแต่ละเรื่องดังกล่าว สรุปสาระสาคัญโดยสังเขปได้ ดังนี้

๑๓๓

 การบริหารจัดการนาแบบบูรณาการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชประสงค์ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กั บ เรื่ อ งน้ าทั้ ง ประเทศท างานร่ ว มกั น แบบบู ร ณาการ เพื่ อ เตรี ย มวางแผนร่ ว มกั น รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาน้ า
ที่จะเกิดขึ้น เมื่อปี ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงมีพระราชดาริให้หน่วยงานราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศรายงานสรุปสถานการณ์น้าในประเทศไทย ผ่านระบบเครือข่าย
เพื่อการจัดการทรัพยากรน้าแห่งประเทศไทย เพื่อสามารถบริหารจัดการน้าร่วมกัน โดยระบบดังกล่าว
สามารถใช้งานได้จริงในปี ๒๕๔๕
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการเกิดปัญหาน้าแล้งมากในปี ๒๕๓๗ ต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๓๘
และเกิดน้าท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในปี ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงเล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชดาริให้จัดตั้งหน่วยงานสาหรับดูแลเรื่องการบริหาร
จัดการน้าขึ้นโดยเฉพาะ อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร”
เมื่อปี ๒๕๔๘ ดูแลและประสานระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้าของประเทศไทยในภาพรวม
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันฯ และผู้อานวยการสถาบันฯ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูล
ถวายรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายผลการดาเนินงาน
เพิ่มเติม โดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่
ของประเทศ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จาเป็นในการนามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ รวมถึง
การติดตั้งสถานีโทรมาตร ตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้าฝน และวัดระดับน้าเสริมระบบโทรมาตรเดิม
บริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบารุงแดน จัง หวัดพิษณุโลก
และเขื่อ นป่ าสั ก ชลสิ ทธิ์ จั งหวั ดลพบุ รี รวมทั้ งพัฒ นาระบบรายงานสนับสนุน การปฏิ บัติการฝนหลวง
พระราชทานใน ๔ เขื่อนดังกล่าว และต่อเชื่อมข้อมูลในระบบโทรมาตรเดิม ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนา
ประเทศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องดาเนินไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล เพื่อให้ “คน” และ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกัน
อย่างพึ่งพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันตลอดไป
พระองค์จึงทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหา
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา
นั้น ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสาคัญ ทาให้เศรษฐกิจขยายตัว ในอัตราที่สูงอย่างรวดเร็ว
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตที่มุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นหลัก
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลาย
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม จนในที่สุดได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งได้พระราชทานแนวทางแก้ไขในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตร และทรงมุ่งให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ง ยืน
ควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว
โดยทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งต่อการทานุบารุงปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งป่า
ไม้ ที่ดิน แหล่งน้า การประมง ให้อยู่ในสภาพที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากที่สุด
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ดังนั้น จึงได้มีการดาเนินโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้าลาธาร
โครงการป่ารักน้า โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า โครงการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม โครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก โครงการบาบัดน้าเสียทั้งในกรุ งเทพฯ และในเมืองหลัก โดยใช้วิธีการต่าง ๆ
และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทุกโครงการดังกล่าวมีพระราโชบายสาคัญที่ช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ นั่นคือ
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพิทักษ์รั กษาและได้รั บประโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติ เหล่า นี
อย่างเกือกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จากัดอย่างประหยัด
เกิดประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 โครงการพัฒนาพืนที่ลุ่มนาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการนี้ เ ป็ น ตัว อย่ า งที่ชั ด เจนที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ งการพั ฒ นาหรื อ การบริ ห ารจั ด การ
เชิ ง บู ร ณาการ โดยยึ ด สภาพพื นที่ แ ละปั ญ หาของพื นที่ เ ป็ น หลั ก ในการวางแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
การกาหนดวัตถุประสงค์และภารกิจร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้านให้กับพืนที่
โดยไม่คานึงถึงเส้นแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่ลุ่มน้าปากพนังที่ได้รับพระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินการแก้ไขปัญหา มีพื้นที่
รวมประมาณ ๑.๙ ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง จึงมีสภาพ
ปัญหา ศักยภาพ และความต้องการในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน การดาเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการกาหนดปัญหา และร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในอดีต พื้นที่ลุ่มน้าปากพนังมีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตัดไม้ทาลายป่าเพื่อทาสวนยางพารา ทาให้ดินถูกกัดเซาะและไหลลงแม่น้าปากพนังและลาน้า
สาขา ทาให้ลาน้าธรรมชาติมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดวิกฤตที่ทาให้สภาพน้าจืดในลุ่มน้าที่เคยมีปีละ ๙ เดือน
เหลือเพียงปีละ ๓ เดือน ทั้งยังเกิดปัญหาอุทกภัย การไหลบ่าของน้าเค็ม และสภาพดินเปรี้ยวส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรอย่างรุนแรง
การแก้ไขปัญหาที่ดาเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๘ ปรากฏผลที่เป็นรูปธรรม ได้แก่
การป้องกันน้าเค็มจากทะเลที่จะไหลเข้าไปในแม่น้าปากพนังและลาน้าสาขาได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้มีน้าจืด
ไว้ใช้ตลอดทั้งปี และสามารถลดพื้นที่น้าท่วมและย่นระยะเวลาในการระบายน้าออกจากพื้นที่เกิดอุทกภัย
ในอาเภอปากพนัง เชียรใหญ่ และหัวไทร รวมทั้งมีแหล่งน้าดิบสาหรับผลิตน้าประปา จนสามารถส่งน้า
เพื่อผลิตน้าประปาในเขตอาเภอบางจาก เชียรใหญ่ ปากพนัง บ่อล้อ ชะอวด และหัวไทร
นอกจากนี้ การควบคุมระดับน้าในพรุช่วยลดปัญหาการเกิดดินเปรี้ยว น้าเปรี้ยว และไฟไหม้
ป่าพรุได้ การแบ่งเขตน้าจืดและน้าเค็มยังช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดา
กับเกษตรกรที่ใช้น้าจืดทาการเกษตร และช่วยลดความเสียหายแก่พื้นที่นาข้าว สามารถขยายพื้นที่ปลูกข้าว
นาปรังได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎรเปลี่ยนอาชีพทานากุ้งมาทาเกษตรผสมผสาน
มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเห็นความสาคัญในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นลาดับต้นๆ ของพระราชกรณียกิจทังปวง ทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยของประชาชน
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เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ประกอบกับในช่วงเวลา ๒๐ ปีแรกที่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัตินั้น การแพทย์
และสาธารณสุขของไทยยังไม่เจริญ มีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การคมนาคมยังไม่สะดวก ราษฎร
ที่อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลและทุรกันดารจึงเดินทางไปสถานพยาบาลลาบากมาก และส่วนมากยังอาศัยน้า
จากแม่น้าลาคลองในการดารงชีวิต เมื่อมีโรคระบาดจึงติดต่อและระบาดได้ง่าย รวมทั้งทรงตระหนักด้วยว่า
ร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน เป็นหัวใจของการทาให้ชีวิตมีความสุข ดังพระราชดารัส
พระราชทานในพิธีพระราชทานรางวัลมหิดล ประจาปี ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นพื้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
ไม่มีประเทศใดในโลกจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์ แบบ หากประชากรในประเทศนั้น ๆ
ยังมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีพอ...”
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในช่วงต้น
จึ ง เน้ น ที่ ก ารแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ทรงตั้ งกองทุ นและก่อ ตั้ ง มู ล นิ ธิ ต่ า ง ๆ มากมาย อาทิ ทุน ภู มิ พ ล
ทุนโปลิโอสงเคราะห์ ทุนปราบอหิวาตกโรค ทุนวิจัยประสาท มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างตึก
ผู้ป่วย อาทิ ตึกมหิดลวงศานุสรณ์ ทรงประกาศเชิญชวนประชาชนทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
ร่วมบริจาคและช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมพระราชทานกาลังใจแก่ผู้ป่วย
แพทย์ และพยาบาล พระราชทานเรื อ เวชพาหน์ เพื่ อ รั กษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยที่ อ ยู่ ริ ม แม่ น้ า ตลอดจน
มีพระราชดาริให้พัฒนาหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานกาชาด และตอบปัญหา
สุขภาพจิต
นอกจากนี้ ยั งมี แพทย์ พระราชทาน ซึ่ งออกหน่ วยรั ก ษาผู้ ป่ วยในช่ วงที่ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรตามภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้งยังทรงให้อบรมหมอหมู่บ้าน ให้แก่ราษฎรที่มีความสมัครใจได้มีความรู้
ในการปฐมพยาบาล การจ่ายยาสามัญ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการและสถานพยาบาล
และพระราชดาริเกี่ยวกับเส้นทางเกลือ คือสืบหาต้นทางผลิตเกลือเพื่อเติมสารไอโอดีนก่อนส่งจาหน่าย
เพื่อบรรเทาปัญหาประชากรเป็นโรคขาดสารไอโอดีนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
พระราชกรณียกิจอเนกประการดังกล่าวนี้ ได้ช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นโรคระบาดและ
โรคภัยไข้เจ็บนานัปการ รวมทั้งเป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบปัญหาเดียวกันในเวลาต่อมา

 การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเริ่มงานพัฒนาประเทศ งานจัดและ
พั ฒ นาที่ ดิ น เป็ น งานแรกๆ ที่ พ ระองค์ ทรงให้ ค วามส าคั ญด้ วยทรงเห็ น ว่ า ที่ ดิ น เป็ น ปั จจั ยพื นฐาน
ที่สาคั ญมากเช่น เดี ยวกั บเรื่ อ งน า จึ งได้ทรงเริ่มโครงการพัฒ นาที่ ดินหุ บ กะพง เมื่อ ปี ๒๕๑๑ โดยให้
เกษตรกรจ านวน ๑๒๐ ครอบครัว เข้าไปทากินในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ และมีส่ วนราชการต่าง ๆ เข้าไป
ช่วยเหลือราษฎรบุกเบิกที่ทากิน อันเป็นการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินทากินของเกษตรกร
พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ทิ้งร้าง ว่างเปล่า นามาจัดสรรให้แก่ราษฎร โดยให้สิทธิ์
ทากินชั่วลูกหลาน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง งานจัดพื้นที่ทากินนี้ครอบคลุมถึงกลุ่มชาวไทยภูเขา
เพื่อหยุดยั้งการเพาะปลูกดารงชีพที่เป็นเหตุให้เกิดการทาลายป่าไม้ไปเป็นจานวนมากด้วย ทรงมีหลักการ
ในการจั ดพื้นที่ว่าต้องวางแผนการจัดให้ ดีเสียตั้งแต่ต้น โดยใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศช่ว ยด้ว ย
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ไม่ควรทาแผนผังที่ทากินเป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยมเสมอไป โดยไม่คานึงถึงสภาพภูมิประเทศ แต่ควรจัดสรร
ที่ทากินตามแนวทางพื้นที่รับน้าจากโครงการชลประทาน
พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย และ
คณะผู้แทนธนาคารต่าง ๆ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ในขณะนี้ข้อที่สาคัญสาหรั บประชาชน คือจะต้องมีที่ทามาหากิน และโดยเฉพาะ
สาหรับผู้ที่เป็นกสิกร จาเป็นที่จะให้เขามีที่ดินของตนเอง ต้องสามารถที่จะผลิตผลผลิตหาเลี้ยงชีพ
ตนเองให้ได้ดี และต้องรักที่ทากิน...”
หลังจากการจัดพืนที่ทากินในระยะแรกแล้ว พระองค์ทรงขยายขอบเขตงานพัฒนาที่ดิน
ด้านอื่น ๆ ออกไป โดยเริ่มงานทางด้านวิชาการมากขึน เช่น การวิเคราะห์และการวางแผนการใช้ที่ดิน
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มขีดความสามารถ และให้เหมาะสมกับลักษณะสภาพดิน ทรงแนะนา
ให้ เกษตรกรทดลองใช้ วิธีก ารต่ าง ๆ เพื่อบ ารุง รักษาดิน ซึ่งวิ ธีการส่ ว นใหญ่เป็ นวิธี การตามธรรมชาติ
ที่พยายามสร้างความสมดุลของสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้น เช่น ให้มีการปลูกไม้ใช้สอยรวมกับการปลูกพืชไร่
ซึ่งจะช่วยให้พืชไร่อาศัยร่มเงาของไม้ใช้สอย และได้รับความชุ่มชื้นจากดินมากกว่าที่จะปลูกกลางแจ้ง เป็นต้น
ในระยะต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสนพระราชหฤทัยงาน
พัฒนาที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค จึงมีพระราชดาริเกี่ยวกับ
งานแก้ไขปั ญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะเรื่องมากขึ้น เช่น งานทดลองวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว
ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดินพรุในภาคใต้และที่ดิน ชายทะเล รวมทั้งงานเกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงและบารุงรักษาดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปอีกด้วย โครงการ
ต่าง ๆ ในระยะหลังจึงเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และนาเอาการพัฒนาหลากหลาย
สาขามาใช้ร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากแนวคิดและตัวอย่างงานพัฒนาที่ดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หลายแห่ง
สาหรับที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมและราษฎรได้เข้าไปทากินอยู่แล้วนัน ทรงเห็นว่ารัฐ
น่าจะดาเนินการตามความเหมาะสมของสภาพพืนที่นัน ๆ เพื่อให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎรได้ทากินอย่างถูก
กฎหมาย แต่มิได้เป็นการออกโฉนดที่จะสามารถนาไปซื้อขายได้ เพียงแต่ให้ออกใบสัญญารับรองสิทธิทากิน
(สทก.) แบบมรดกตกทอดแก่ทายาทให้สามารถทากินได้ตลอดไป และด้วยวิธีการนี้ได้ช่วยให้ราษฎรมีกรรมสิทธิ์
ที่ดินเป็นของตนเองและครอบครัว โดยไม่อาจนาที่ดินนั้นไปขาย และไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอื่น ๆ อีกต่อไป
 การสร้างและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จาเป็นก่อน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙ พระราชทานพระราชด ารัส เมื่ อ วัน ที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๒๓ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศว่าต้องวินิจฉัย พิจารณาให้รอบคอบว่าอะไรควรทาเร่งด่วน
อะไรควรทาได้ก่อน และอะไรที่ยังไม่ควรทา ทรงยกตัวอย่างการเสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้าน
หนึ่งที่จังหวัดสุโขทัย มีราษฎรเข้ามากราบบังคมทูลขอให้พัฒนาถนนลูกรังซึ่งสัญจรไปมามีฝุ่นมาก ให้เป็น
ถนนลาดยาง ซึ่งพระองค์ทรงมองว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่จาเป็น แต่ถนนลูกรังก็ยังใช้การได้
พอสมควร มีสิ่งที่เร่งด่วนกว่าคือแหล่งน้า เพื่อ เก็บกักน้าไว้เพาะปลูกและไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี
ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒-๓ เท่า แล้วการพัฒนาถนนก็คงเป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายในลาดับถัดไป
“...ก็เลยถามเขาว่า พวกเราชอบกินอะไร ชอบกินข้าวหรือชอบกินฝุ่น เขาก็บอกว่าชอบกิน
ข้าว ถ้าชอบกินข้าวก็สมควรที่จะพัฒนาให้มีข้าวมากขึ้น ให้มีรายได้ เมื่อกินข้าวได้แล้วและมีรายได้
มากขึ้น การลาดยางพัฒนาถนนนั้นเป็นเรื่องเล็ก ง่ายมาก เขาก็พอเข้าใจ...”

๑๓๗

และเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ทรงเยี่ยม
วัดสมัยสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสได้ทูลขอพระราชทานอุโบสถ ซึ่งเดิมมีโบสถ์อยู่แล้วแต่เป็นเพียง
หลั ง คาสั ง กะสี เสาไม่มี ฝ า ใครๆ อาจจะนึ กว่ า คงจะมีพ ระราชศรัท ธาพระราชทานโบสถ์ใ หม่ ทั้ง หลั ง
สร้างอย่างวิจิตรตามแบบของกรมศิลปากร แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ ทรงพระกรุณาพระราชทานไม้แ ละสังกะสี
กับตะปูแก่วัด มีพระราชกระแสรับสั่งกับเจ้าอาวาสให้ใช้วัสดุก่อสร้างที่พระราชทานนั้นต่อเติมตัวโบสถ์
ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ให้พอที่จะใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมไปก่อน แสดงให้เห็นชัดในพระบรมราโชบายที่จะให้
พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่โปรดที่จะให้เกิดโบสถ์หลังงามและงดงามขึ้น ท่ามกลางกระท่อมซอมซ่อ
ของประชาชนผู้ยากไร้และขัดสน

บทสรุป : บริหารแบบบูรณาการ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีสัจธรรมแห่งแนวพระราชดาริที่ปรากฏชัด
เป็นรูปธรรมในการทรงงานทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การทรงงานที่มีการบริหารอย่างบูรณาการ”
เพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ทรงมองภาพใหญ่ของการแก้ไขอย่างเป็น “องค์รวม”
เสมอ และหากย้อนกลั บไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้ง แต่เริ่มแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
จะเห็ นว่ าแนวทางการพั ฒนาเหล่ านั้ นเป็นไปตาม “ล าดั บขั นตอน” ตามความจ าเป็น และทรงเน้ น การ
“บริการรวมที่จุดเดียว” โดยทรงมีเป้าหมายสาคัญคือเพื่อ “ประโยชน์สุขแก่ประชาชน” และหัวใจอัน
สาคัญยิ่งของการพัฒนาในทุกพระราชกรณียกิจนั้นคือ พระองค์ได้ “ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ให้แก่การดารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศไทยไว้แล้วอย่างรอบคอบและครบถ้วน

๓.๔. มุ่งผลสัมฤทธิ์
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงทาทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังพระราชประสงค์ แนวพระราชดาริ
ในการพัฒนาของพระองค์จึงมีลักษณะพิเศษคือ ทรงมุ่งผลของความ “คุ้มค่า” มากกว่าความ “คุ้มทุน”
ดังที่เคยมีพระราชกระแสว่า “ขาดทุนคือกาไร” การลงทุนที่ไม่คุ้มทุนแต่ให้ผลคุ้มค่า คือความอยู่ดี มีสุข
ของประชาชน ถือเป็น กาไรที่จาเป็น ต้องลงทุน แม้การลงทุนนั้นจะไม่คุ้มทุนและไม่กลับมาเป็นตัวเงิน
อีกทั้งยังมีลักษณะ “ไม่ติดตารา” คือเป็นการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพแห่งธรรมชาติ และ
สภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน รวมทั้งไม่ผูกยึดติดอยู่กับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะกับสภาพ
ที่แท้จริงของคนไทย
นอกจากนี้ โครงการต่าง ๆ ที่พระองค์มีพระราชดาริและทรงศึกษาจนมีพระบรมราชวินิจฉัย
ออกมาในท้ายที่สุ ดแล้ ว มักจะพบว่าเป็ นเรื่องง่ายและธรรมดา จนไม่เคยมีผู้ ใดคาดคิดมาก่อน ซึ่งเป็น
ที่ทราบกันดีในหมู่นักพัฒนาและนักวิชาการว่า พระองค์โปรดที่จะทาสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทาสิ่ง
ที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่า ย ดังมีพระราชกระแสอยู่เนื่อง ๆ ถึงคาว่า “ทาให้ง่า ย” ซึ่งเป็นหลักสาคัญ
ในการพัฒนาทุกโครงการของพระองค์ ทั้งในแนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการจะต้องสมเหตุสมผล
ทาได้รวดเร็ว และสามารถแก้ ไขปัญหา ก่อประโยชน์ได้จริง ตลอดจนมุ่งไปสู่วิถีแห่ง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีแนวพระราชดาริรวมทั้งตัวอย่างพระราชกรณีกิจและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

๑๓๘

แนวพระราชดาริ
๓.๔.๑ ขาดทุนคือกาไร
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ ๙ ทรงถื อว่ า “การให้ ” และ “การเสี ยสละ”
เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร โดยทรงทาทุกอย่างที่จาเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสม แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
มากหรือต้องขาดทุน ทรงถือเป็นการลงทุนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ตามแนวพระราชดาริ ดังต่อไปนี้
 “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือ ความอยู่ดีมีสุข
ของราษฎร ดังเห็นได้จากการสละทั้งพระราชทรัพย์ พระวรกาย พระสติปัญญา และเวลาเกือบทั้งหมด
ของพระองค์ในการเสด็จพระราชดาเนินเพื่อทรงช่วยเหลือราษฎรตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ในปีหนึ่งๆ
รวมเวลาประมาณ ๘ เดือน โดยทรงให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการพัฒนาอันจะช่วยแก้ไข
ปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงประชาชาวไทย เช่น ในคราวเสด็จฯ เยือนประชาชนในเขตหัวหิน
ทรงเห็นความลาบากของประชาชนในหมู่บ้านเขาเต่า ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งช่วงน้าทะเลขึ้น
ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร ทาให้ผลผลิตเสียหาย พระองค์จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จานวน
๖๐,๐๐๐ บาท ให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้าเขาเต่า ซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดาริแห่งแรก
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงสละความสุขส่วนพระองค์
ในการมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวง ดังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลก เพื่อขจัดทุกข์
บ ารุ งสุ ขแก่ เหล่ าพสกนิ กร แม้ ขณะทรงพระประชวรประทั บภายในโรงพยาบาลก็ ยั งทรงงานติ ดตามและ
ทรงคอยให้คาแนะน าการปฏิบั ติงานพัฒนาด้านต่าง ๆ เสมอมิได้ขาด พระองค์ทรงงานเพื่อชาวไทย
นับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติจวบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย
 การด าเนิ น การใด ๆ แม้ จ ะต้ องเสีย ค่า ใช้ จ่ า ยมากหรื อต้ องขาดทุน หากเป็ น
การแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ก็เท่ากับพระองค์ได้กาไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การดาเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งไม่อาจประเมินค่าได้ หากผลที่ได้นั้น
คือความสุขของประชาชน ดังความหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดารัส
ในคราวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ภาษาอังกฤษ “Our” หมายความว่า “ของเรา”. “Our loss…”, “loss” ก็
การเสียหาย “การขาดทุน”. “Our loss is our…”, “Our” นี่ก็คือ “ของเรา”.
“Our loss is our gain…”, “gain” ก็คือ “กาไร” หรือ “ที่ได้” “ส่วนที่เป็นรายรับ”.
เป็นอันว่าพูดกับเขาว่า “Our loss is our gain”. “ขาดทุนของเราเป็นกาไรของเรา”. หรือ
“เราขาดทุน เราก็ได้กาไร”. ...”
และดังแนวพระราชดาริของพระองค์ ตามคาบอกเล่ าของ ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุ ล
ในหนังสือ “การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ความตอนหนึ่งว่ า
“...ส ำหรั บ พระองค์ จะเป็ น กำรแก้ ไ ขปั ญ หำโดยใช้ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยน้ อ ยที่ สุ ด ต่ ำที่ สุ ด แต่ ห ำกเห็ น ปั ญ หำ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ นั้ น บำงครั้ ง แพงแสนแพงก็ ต้ อ งท ำ เพรำะชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เ รำจะไปตี ร ำคำ
แบบวัสดุสิ่งของไม่ได้ ซึ่งพระองค์ตรัสว่ำ ...ขำดทุน คือ กำไร Our loss is our gain... กำรเสียคือ กำรได้
ประเทศชำติก็จะก้ำวหน้ำ และกำรที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นกำรนับที่เป็นมูลค่ำเงินไม่ได้...”

๑๓๙

 การลงทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม ทรงเห็นว่าการลงทุนบางอย่าง
แม้จะต้องใช้ทุนทรัพย์มหาศาล แต่หากผลที่ได้คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎรอย่างยั่งยืน นับเป็นผลกาไร
ของประชาชน ดังพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคล
ต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...ในการกระท าใด ๆ ถ้ า เรายอมลงทุ น ลงแรงไปก็ เ หมื อ นเสี ย เปล่ า แต่ ใ นที่ สุ ด
เรากลับจะได้รับผลดี ทั้งทางตรง ทางอ้อม. เรื่องนี้ตรงกับงานของรัฐบาลโดยแท้ ถ้าหากว่าอยากให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐจะต้องลงทุน ต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินจานวนเป็นร้อยเป็นพัน
เป็นหมื่นล้าน. ถ้าทาไปก็เป็น “loss” เป็นการเสีย เป็นการขาดทุน เป็นการจ่าย คือ รัฐบาล
ต้องตั้งงบประมาณร่ายจ่าย ซึ่งมาจากเงินของประชาชน. แต่ว่าถ้าโครงการดี ในไม่ช้าประชาชน
จะได้ กาไร จะได้ผล. ราษฎรจะอยู่ดี กินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป ส่วนรั ฐบาลไม่ไ ด้อะไร. แต่ข้อนี้
ถ้า ดูใ ห้ดี ๆ จะเห็นว่าราษฎรอยู่ดี กิน ดี มีร ายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก ไม่มีการหนีภ าษี
เพราะเมื่อมีรายได้ดีขึ้น เขาก็สามารถเสียภาษีได้มากขึ้น...”
 การ “ขาดทุน” เพื่อการได้ “กาไร” อันเป็นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนัน ประมาณ
ค่าไม่ได้ โดยมีแนวพระราชดาริว่า การลงทุนเพื่อการใดแล้วช่วยก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ราษฎรนั้น
ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ หรือหากจะประเมินมูลค่าแล้วย่อมกระทาได้ เช่น การขาดทุนเพื่อลดจานวนราษฎร
ที่ทุกข์ยาก ย่อมส่งผลให้รัฐบาลสามารถลดภาระการสงเคราะห์หรือ การช่วยเหลือนั้นได้ อันเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...การที่ค นอยู่ดี มีค วามสุขนั้น เป็น กาไรอีกอย่า งหนึ่ง ซึ่งนับเป็นมูลค่าเงิน ไม่ได้ แต่ว่า
ถ้าจะคิดให้เป็นมูลค่าเงินจริงๆ ก็คิดได้. เราต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่น่าจะต้องจ่าย เช่นทางรัฐบาล
โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมประชาสงเคราะห์ หรือกรมอื่น ๆ จะต้องไปสงเคราะห์ราษฎร
ที่ย ากจน ซึ่ง ในปีห นึ่ ง ๆ ต้ อ งใช้ เ งิ น เป็ น จ านวนหลายร้ อยหลายพั น ล้ า น ในการสงเคราะห์
ชาวบ้านที่ยากจน โดยไม่ได้อะไรกลับคืนมา. เพราะว่าราษฎรที่ยากจนนี้ เขาไม่มีกาลังที่จะตอบแทน
อะไรได้เลย. แม้จะทางานก็ไม่ค่อยได้ เพราะความยากจน แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทาให้เขาอยู่ดี
กินดีขึ้นหน่อย. เขาจะสามารถหารายได้ได้มากขึ้น เราก็จะลดการสงเคราะห์ลงได้...”
 การ “ลงทุน” ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ย่อมส่งผลคุ้มค่ามากกว่าการที่จะปล่อยให้เสีย
โอกาสการพัฒนานันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการลงทุนเพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น หรือช่วยให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อส่วนรวมและประเทศ ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับการลงทุน หากปล่อยไว้ให้ เนิ่นนาน อาจจะทาให้
เสียโอกาสการพัฒนาหรื อการลงทุนตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังพระราชดารัส ในโอกาสคราวเดียวกัน
ความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าหากรีบทาโครงการ ๑๐ ล้านบาทนั้น ก็ได้กาไรแล้วในปีแรก ชดเชยจานวน ๒ ล้านบาท
ที่ว่าแพงเกินไปนั้นได้แล้ว แต่ข้อสาคัญที่สุด ถ้าอยากทาโครงการให้ได้เป็นมูลค่า ๘ ล้านบาทนั้น
จะต้องเสียเวลาสอบราคา เสียเวลาทาแผนให้รอบคอบ จึงยังทาไม่ได้ในปีนี้ ปีนี้ชาวบ้านจึงยัง
ไม่ได้รับผลดีจากโครงการ ครั้นปีต่อไปปูนซีเมนต์ก็แพงขึ้น เศรษฐกิจก็เปลี่ยนแปลงไป ๘ ล้านบาท
ไม่พอแล้ว... จนกระทั่งเอาจริงในปีที่สาม อนุมัติ ๑๐ ล้านบาทก็ทาได้ แต่ผลดีที่ควรจะได้รับ
ตั้งแต่ต้นจากโครงการนั้นก็ไม่ได้รับ แล้วก็เป็นอันว่าต้องเสียเงิน ๑๐ ล้านบาทอยู่ดี แต่ประชาชน

๑๔๐

ต้ อ งทนเดื อ ดร้ อ นไปอี ก สองสามปี ถ้ า ยอม “ขาดทุ น ” คื อ ยอมเสี ย ๑๐ ล้ า นบาทตั้ ง แต่ ต้ น
ก็สามารถที่จะ “ได้กาไร” คือประชาชนจะได้ผลดีตั้งแต่ปีแรก ทางวิชาเศรษฐกิจแท้ๆ ก็เป็นอย่างนี้
ได้เหมือนกัน มติหรือคติพจน์ที่ว่า “ขาดทุนทาให้มีกาไรได้” นั้น ก็เป็นอันพิสูจน์ได้แล้ว...”

๓.๔.๒ ไม่ติดตารา
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นการอนุโลมและ
รอมชอมกั บ สภาพธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม สภาพแวดล้ อ ม และความเป็ น อยู่ ข องประชาชนในชุ ม ชน
โดยทรงประยุกต์ใช้หลักวิชาอย่างซื่อสัตย์และมีเหตุผล มุ่งเรียนรู้จากประสบการณ์และทดลองหาแนวทาง
ปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีและหลักวิชาการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่แท้จริงของคนไทย โดยมีแนวพระราชดาริดังต่อไปนี้
 อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนภายในชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาในแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ม่ ท าลายหรื อ ฝื น กั บ สภาพธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น ๆ จนทาให้เกิดความเสียหาย โดยการพัฒนาใด ๆ ควรอยู่บนพื้นฐานของการให้คน
และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างอาศัยเกื้อกูลกัน และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ จะต้องสอดคล้องและเข้าได้
กับ ขนบธรรมเนี ย ม วัฒ นธรรม ประเพณีข องท้ องถิ่นในแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ง จะส่ งผลให้ การพัฒ นานั้นได้รั บ
ความร่วมมือจากราษฎร และเกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
ดังจะเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดาริจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษา
ค้นคว้าทดลอง วิจัย และแสวงหาแนวทางและวิธีพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้น ๆ โดยคานึงถึงสภาพที่แท้จริงของพื้นที่และ
ปั ญหาเป็ น ที่ตั้ ง ดัง พระราชด ารั ส ในโอกาสที่ ประธานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ผู้เข้าร่วมสัมมนาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทาน
พระบรมราโชบายเกี่ยวกับการดาเนินงาน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนานั้นแม้จะมีการปลูกข้าว ก็อาจปลูกข้าวในลักษณะต่างกัน หรือ
ดูว่าในภูมิประเทศอย่างนี้เราจะปลูกอย่างไร อาจไม่ถูกหลักวิชาก็ได้ แต่ว่าชาวบ้านเขาทาอย่างนั้น
เราก็ ทดลองบ้ า ง หรื อ ว่า ถ้า ปลูก ข้า วไม่เ กิดประโยชน์ก็ ลองแก้ไ ขโดยใช้วิ ชาอื่ น บ้า ง จะเป็ น
ชลประทานก็ได้ หรือด้านการพัฒนาที่ดิน หรือด้านวิชาการเกษตรมาประยุกต์ เพื่อที่จะให้ผล
มากขึ้น รวมทั้งต่อจากปลูกแล้วทาอย่างไร เก็บรักษาอย่างไร หรือสีอย่างไร ขายอย่างไร คือ
หมายความว่าให้สามารถที่จะแก้ปัญหาทั้งต้นทางปลายทาง...”
 ไม่ผูกมัดยึดติดกับวิชาการ ประยุกต์ใช้หลักวิชาอย่างซื่อสัตย์และมีเหตุผล โดยไม่ยึดติด
อยู่กับตาราหรือทฤษฎีจนเกินไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมุ่งหมายให้ทุกคนตระหนัก
ว่า หลักวิชาทั้งหลายจาเป็นต้องประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณอย่างมีเหตุผล และประสานสอดคล้องกับ
วิช าการอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ด้ว ยความซื่อ สั ตย์และสุ จริตใจต่อวิช าการและวิชาชีพของตน รวมทั้งมี
ความหนั กแน่ น และรอบคอบในหลั กการ ไม่ นาวิ ช าการไปใช้อย่ างผิ ดพลาด เพราะจะเป็ นการทาลาย
เกียรติภูมิของตนเอง และอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายร้ ายแรงได้ ดั งพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า

๑๔๑

“…การใช้วิชาความรู้ให้ถูกต้องเป็นประโยชน์ มีหลักสาคัญพึงยึดถือดังนี้ ประการแรก ใน
ฐานะผู้ มี วิ ชาการและวิ ชาชี พระดั บสู งจะต้ องซื่ อตรงบริ สุ ทธิ์ ใจต่ อวิ ชาการและวิ ชาชี พของตน
หมายความว่าแต่ละคนจะต้องพยายามควบคุมความคิดจิตใจให้มั่นคง หนักแน่น และรอบคอบใน
หลั ก การ ไม่ ใ ห้ มั ก ง่ า ย ไม่ ใ ห้ ป ระมาทเลิ น เล่ อ แล้ ว น าวิ ท ยาการซึ่ ง เป็ น ของสู ง ไปใช้ อ ย่ า ง
ผิดพลาด เพราะการกระทาดังนั้นเป็นการทาลายวิชาและทาลายเกียรติภูมิของตนโดยตรง ทั้งยัง
อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมากมายขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง ประการที่สอง จะต้องเข้าใจให้
ถูกว่าการซื่อตรงบริสุทธิ์ใจต่อวิชาการนั้น มิได้หมายถึงการยึดตาราหรือยึดทฤษฎีจนเหนียวแน่น
อย่างเอาหัวชนฝา หากมุ่งหมายให้ ทุกคนตระหนักว่า หลักวิชาทั้งหลายจาเป็นต้องประยุกต์ใช้
ด้วยวิจารณญาณให้ถูกเหตุถูกผล ให้ถูกสัดถูกส่วน และให้ประสานสอดคล้องกับวิชาการอื่น ๆ
อย่างพอเหมาะพอดี…”
 ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย
โดยจะต้องคานึงถึงหลักความจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละเรื่อง แต่ละพื้นที่
ว่าควรจะต้องใช้เทคโนโลยีระดับใด ซึ่งบางพื้นที่อาจไม่จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทาให้สิ้นเปลือง
โดยใช่เหตุ และยังอาจไม่ส อดคล้ องกับ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น จะต้องไม่ห ลงไปกับ
กระแสของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปตลอดเวลา โดยควรใช้ปัญญาไตร่ตรองในการเลือกสิ่งที่
เหมาะสม และมุ่งทางสายกลางที่เน้นการปฏิบัติอย่างอะลุ้มอล่วยด้วยความสามัคคีและมีเมตตาต่อกัน
เพื่อให้การพัฒนานั้น ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...เทคโนโลยีที่ดี ที่สมบูรณ์แบบ จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และ
มีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึ้นน้อยที่สุด แม้แต่สิ่งที่เป็นของเสียเป็นของเหลือทิ้งแล้ว
ก็ควรจะได้ใช้เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้ได้ เช่น ใช้ทาขยะและมูลสัตว์ ให้เป็นแก๊สและปุ๋ย
เป็ น ต้ น โดยทางตรงข้ า มเทคโนโลยี ใ ดที่ ใ ช้ ก ารได้ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เปล่ า และ
ความเสียหายได้มาก จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่บกพร่อง ไม่สมควรจะนามาใช้ไม่ว่าในกรณีใด...”
พระราชดารัสในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเฉลิม
พระเกียรติคุณในการนาชนบทให้พัฒนา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า
“…การใช้หลักวิชาหรือใช้ทฤษฎีให้ เกิดประโยชน์ได้แท้จริงนั้น จะต้องใช้ให้ถูกต้อง และ
สอดคล้องพอเหมาะ พอดี กับความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรม ตามสภาพที่เป็นจริง
ในภาคพื้นต่าง ๆ...”
และพระราชดารั สพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้ าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...เรื่องที่สาคัญก็คือ การทามาหากินของประชาชนคนไทย ซึ่งต้องให้มีความสะดวกสบาย
มีการปกครองที่เป็นธรรม.
ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ จะต้องอาศัยหลักวิชาทั้งนั้น แต่บางทีหลักวิชานั้นเราไปเอาตัวอย่างมา
จากแหล่งที่มีสภาพการณ์ไม่เหมือนกับประเทศของเรา. ยกตัวอย่างในเมืองไทย เดี๋ยวนี้ แต่งตัว
ชุ ด สากลแบบนี้ ก็ ร้ อน ไม่ เหมาะสมกั บภู มิ อากาศของประเทศไทย แต่ ก็ ไ ด้ ดั ด แปลงไปบ้ า ง
มิให้เครื่องแต่งตัวเหล่านี้ร้อนเกินไป...

๑๔๒

ในเรื่องอื่ นก็เป็นเช่นเดียวกัน ระเบียบการหรือวิชาการต่าง ๆ ที่นามาใช้ บางที
ไม่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ หรือนิสัยใจคอของคนไทย...”
 เรียนรู้จากประสบการณ์และทดลองหาแนวทางปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎี บางครั้ง
การดาเนินงานประสบปัญหา และไม่มีวิธีการแก้ไขหรือปรากฏอยู่ในตารา ต้องนาประสบการณ์ไปปรับใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้ง และทดลองหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด หากได้ผลก็นามาดาเนินการเป็นโครงการ
พระราชดาริ ดังพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ ศาลาดุสิดาลัย
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...งานนี้ จ ะต้ องท าด้ วยความรู้ คื อความรู้ หลั กวิ ชาในแต่ ละงานที่ ท่ า นได้ ประกอบอยู่
นอกจากความรู้ใ นหลักวิชาการแล้ว จะต้องมีความรู้ ที่จะมาปฏิบัติ น าเอาวิชานั้นมาปฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามเหตุ ก ารณ์ ซึ่ ง บางที ก็ ไ ม่ มี อ ยู่ ใ นต ารา และจะต้ อ งอาศั ย ความคิ ด พิ จ ารณา
ที่รอบคอบของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บางสถานการณ์ เมื่อเราไปเจอก็พยายาม
ที่จะซักเอาหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมาหรือได้ประสบมามาปฏิบัติ ก็ไม่สามารถที่จะทาให้ลุล่วงไป
โดยเรียบร้อย แต่ถ้ามาใช้ความพิจารณาที่รอบคอบ ที่ลึกซึ้ง ก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายนั้น
ไปโดยดี เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม...”

๓.๔.๓ ทาให้ง่าย
อาจกล่ า วได้ ว่ า การ “ท าให้ ง่ า ย” หรื อ “Simplicity” เป็ น หลั ก คิ ด ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของ
การพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และใช้กฎธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างง่าย ๆ
แต่ตรงจุดและได้ผล ซึ่งมีแนวพระราชดาริสาคัญ ดังนี้
 ดัดแปลง ปรับปรุง และหาวิธีแก้ไขงานพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดาริ ด้วยวิธี
ง่ายๆ ทาสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทาสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ ทั้งประเพณีและแนวปฏิบัติของสั งคมในชุมชนนั้น โดยหากใช้ห รือทดลองแล้วได้ผ ล
สามารถนามาใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไปได้ ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า
"...การแก้ปัญหานั้นอาจจะมีคนว่าไม่ถูกหลักวิชาก็ได้ ไม่เป็นไร โดยมากเราพยายามที่จะทา
อะไรที่ง่าย ๆ แล้วในที่สุด ถ้าทาง่าย ๆ แล้วได้ผล ก็จะเป็นหลักวิชาโดยอัตโนมัติ..."
 คิด ค้น การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในลักษณะการดาเนินงานที่ง่า ย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือใช้เทคโนโลยีสูงเกินไป เพราะจะทาให้ไม่คุ้มกับการลงทุน และอาจทาให้เกษตรกร
เป็นหนี้ โดยอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้ และการสังเกต ดังพระราชดารัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า
“…ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์นั้น จะต้องแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ สาหรับคน
ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ จ ริ ง จั ง ไปซื้ อ อาหารสั ต ว์ ม าให้ มี อาหารเสริ ม ต่ า ง ๆ และมี อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ส าหรั บ
ข้าราชการแท้ ๆ ในชั้นต่ากว่ามันต้องมีนะ ถ้าเราคิดจะเลี้ยงชั้นสูงตลอดเวลาชาวบ้านเขาสู้ไม่ไหว

๑๔๓

ถ้ามีอะไรผิดปกติไปหน่อยจะล่มจม เป็นหนี้แล้วเสร็จเลย ปีหนึ่งก็ปลดหนี้เขาไม่ได้ แต่ถ้าแจกชาวบ้าน
ที่พื้นที่ต้องให้อะไรง่ายที่สุด...”
 ใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ด้วยรูปแบบง่ายๆ
และใช้ได้จริง รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพปัญหา สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ และระบบนิเวศโดยส่วนรวม
ตลอดจนยึดหลักการแก้ไขปัญหาจากมุมมองของผู้ที่เราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา” ความตอนหนึ่งว่า
“...วิธีกำรแก้ไขปั ญหำต่ำง ๆ นั้น ทรงใช้ควำมเรียบง่ำย ใช้ธรรมชำติเข้ำแก้ไขกันเอง
อยู่ตลอดเวลำ ถ้ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชำชน จะทรงสวมวิญญำณของเกษตรกร
เข้ำไปแก้ไขปัญหำ พระองค์ตรัสอยู่เสมอว่ำ อย่ำได้เอำอะไรที่ชำวบ้ำนไม่สำมำรถทำได้ไปยัดเยียดให้เขำ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำของพระองค์นั้น บำงครั้งเรียบง่ำยจนกระทั่งเรำนึกไม่ถึง...”
และกล่าวไว้ในหนังสือ “การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ”
ความตอนหนึ่งว่า “...สิ่งใดที่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนก็ คิดทำให้ง่ำย ๆ อย่ำงโครงกำรพระรำชดำริเกี่ยวกับ
ปัญหำน้ำเสียบึงมักกะสันด้วยกำรใช้ผักตบชวำ ซึ่งมีอยู่ในธรรมชำติมำดูดซึมเอำโลหะหนักซึ่งเป็นต้นตอ
ของน้ำเน่ำเหม็น หรือกำรแก้ไขปัญหำพังทลำยของหน้ำดิน กำรปลูกหญ้ำแฝก...”
นอกจากนี้ ดร.สุ เมธ ยังได้กล่าวถึงแนวพระราชดาริ “ทาให้ง่า ย” ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไว้ในหนังสือ “ชีวิตพอเพียง” ความตอนหนึ่งว่า “…ด้วยวิถีแห่งพระชนม์ชีพแล้ว
เรี ยกว่ ำ ทรงเรี ยบง่ำย เวลำมี ปั ญหำอะไร ก็ทรงค้ นพบวิ ธี กำรที่ เรี ยบง่ำยเสมอในกำรหำทำงออก คนเรำ
หำกบรรลุถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว จะเห็นได้ว่ำความเรียบง่ายนี่เป็นศิลปะชั้นสูงของสติปัญญาทั้งหมด แต่คนทั่วไป
ทีพ่ อเป็นนักวิชำกำรแล้ว มักจะแก้ไขปัญหำที่สลับซับซ้อนด้วยวิธีกำรที่ยุ่งยำกซับซ้อน เพรำะคิดว่ำนั่นเป็นของโก้
ถ้ำแก้ง่ำยๆ แล้วอำจจะทำให้ดูหมดภูมิไป แต่สาหรับพระองค์แล้ว ทรงใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละ
แก้ไขธรรมชาติเอง ไม่ได้ยึดแบบพวกเรำที่ต้องเอำเครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคมำใช้
อย่ำงภูเขำแห้งแล้ง โปรดให้ทำฝำยชะลอน้ำ ก็เอำดินเอำเศษกิ่งไม้ที่ตกๆ อยู่ในบริเวณภูเขำ
นั้ น มำอุ ด ไม่ ต้ อ งไปหำจำกที่ ไ หน ทรงมี ศิ ล ปะชั้ น สู ง ที เ ดี ย วในกำรนำปั จ จั ย ต่ ำ ง ๆ มำรวมตั ว กั น เพื่ อ
ประโยชน์อีกทำงหนึ่ง ซึ่งคนทั่วไปมองไม่ออก
วิธีกำรมองในลักษณะนี้ ผมมองว่ำต้องเป็นปรำชญ์ถึงมองออก เหมือนพระพุทธเจ้ำรับสั่งว่ำ
ธรรมะก็อยู่ตรงนั้นแหละ พระองค์ท่ำนไม่ได้มีพระรำชดำริขึ้นมำใหม่ แต่ว่ำทรงไปค้นพบ ฉันใดฉันนั้น
ทรงมีรับสั่งว่า ปัญหาอยู่ตรงนั้น วิธีแก้ไขก็อยู่ตรงนั้น เพียงแต่จะทำอย่ำงไรจึงจะเอำสติปัญญำมำคิดแก้
จนสำมำรถส่งผลลัพธ์ออกมำ…”

ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ ๙ ทรงใช้ พระราชทรั พย์ ส่ วนพระองค์ ในการริ เริ่ ม
โครงการต่าง ๆ มากมาย โดยทรงตระหนักว่าผลรับจากการเสียสละนี้จะนาประโยชน์สุขสู่ ประชาชน
อย่างอเนกอนันต์ ทรงเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และทดลองหาแนวทางปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎี
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเป็นอยู่ของประชาชน
ทรงมุ่งพัฒนาบนรากฐานของการอนุรักษ์และพัฒนาที่สมดุล โดยผสมผสานวิธีการที่หลากหลายด้วยวิธี
ที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม ภูมิปัญญาดั้งเดิม รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑๔๔

ดังโครงการตามแนวพระราชดาริที่ ส าคั ญ อาทิ การสร้างเขื่อน การสร้ างเส้ นทางคมนาคม
ทั้งถนนในภูมิภาคและชนบท และแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ รวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง
การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการแก้มลิง การแก้ไขปัญหาน้าเค็มจากการทานาเกลือ โครงการธนาคารโค-กระบือ
การแก้ปัญหาดินเพื่อการเพาะปลูก การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้า โครงการปรับปรุง
คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตร ดังนี้
 การสร้างเขื่อนต่าง ๆ
การสร้างเขื่อนนับเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนและ
พื้นที่ในบริเวณที่สร้างอย่างมหาศาล แต่ด้วยแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ที่ทรงยึดหลัก “ขาดทุนคือกาไร” ดังกล่าว พระองค์จึงมีพระราชดาริดาเนินโครงการสร้างเขื่ อนต่าง ๆ
หลายเขื่อน ซึ่งหากจะประเมินค่าการลงทุนแล้วนับว่าได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าและคุ้มทุนอย่างยั่งยืน
โดยสามารถใช้ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภค
การเกษตร การผลิ ตกระแสไฟฟ้า และการบริห ารจัดการน้าเพื่อ การป้องกันน้าท่ว มและน้าแล้ ง ฯลฯ
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประชาชนและประเทศชาติ อาทิ
เขื่อนเจ้ า พระยา เป็ น เขื่อนระบายน้าที่ใหญ่ที่ สุ ดในประเทศไทย ก่อ สร้างระหว่างปี
๒๔๙๕-๒๕๐๐ เพื่อทดน้าส่งให้พื้นที่ในเขตโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท
นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม ปทุมธานี
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร นครนายก สมุทรสาคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา รวมพื้นที่ ๗,๒๕๐,๐๐๐ ไร่
เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้าเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า โดยระบายน้า
จากแม่น้าในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าด้วย
เขื่อนขุนด่านปราการชล ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตาบลหินตั้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ มี พ ระราชด าริ ใ ห้ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า
นครนายก ที่ขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนกลับเกิดปัญหาน้าท่วม เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบ
ที่มีความลาดเอียงน้อยทาให้น้าระบายออกยาก น้าจึงท่วมขังเป็นเวลานาน จากสภาวะน้าท่วมแช่อยู่เป็นเวลานาน
สลับกับความแล้งซ้าซากทาให้ดินกลายสภาพเป็นกรดที่เรียกว่าว่า “ดินเปรียว”
จากปั ญ หาดั ง กล่ าว พระองค์ จึ ง พระราชทานพระราชด าริ ส ร้ า งเขื่อ นคลองท่ า ด่ า นฯ
ซึ่งเขื่อนได้อานวยประโยชน์ แก่ชาวลุ่ มน้านครนายกอย่างมาก อาทิ เป็นแหล่ งน้าขนาดใหญ่ที่ส ามารถ
จัดสรรน้ าอย่ างเป็ น ระบบ ส าหรั บ พื้น ที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโ ภค และช่ว ยบรรเทาอุทกภัย
แก่พื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้านครนายก เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ รวมทั้งใช้น้าชลประทาน
ชะล้างดินเปรี้ยวเพื่อการเพาะปลูก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงน้าจืด ตลอดจนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ทาให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 การสร้างเส้นทางคมนาคม
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว รั ช กาลที่ ๙ มี พระราชด าริ ให้ เ ปิด เส้ นทางการพัฒ นา
สู่ชนบทที่ห่างไกล อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญของการนาความเจริญไปสู่ชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพระองค์ได้เสด็จฯ ไปในพื้นที่อันตรายหลายแห่ง เพื่อพระราชทาน
ขวัญและกาลั งใจแก่เจ้ าหน้าที่ที่เข้าไปดาเนินการบุกเบิกสร้างเส้ นทาง นามาซึ่งโครงการก่อสร้างถนน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริมากมายหลายสายที่พระราชทานแก่พสกนิกรทั่วประเทศ รวมทั้งทรงห่วงใย
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ปัญหาการจราจรที่แออัดบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร จึงทรงให้พัฒนาการจราจรทางถนนทั้งเส้นทาง
สายหลักและสายรองต่าง ๆ ทั้งในเมืองและโดยรอบ
แม้ว่ าการสร้ า งถนนดั งกล่ าวต้องใช้ งบประมาณจานวนมาก แต่เ มื่อ ทรงพิจารณาถึ ง
ผลประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับในการสัญจร การมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศโดยรวมแล้ว ทรงเห็นว่าคุ้มค่าที่จะลงทุน โดยมีเส้ นทางคมนาคมที่มีพระราชดาริให้ก่อสร้าง
หรือปรับปรุง อาทิ
๑) การสร้างถนนในภูมิภาคและชนบท อาทิ ถนนสายห้วยมงคล ซึ่งนับเป็นโครงการ
สร้างถนนสายแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จัดสร้า งเมื่อปี ๒๔๙๕ เมื่อครั้งเสด็จฯ ประทับแรม
ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสด็จพระราชดาเนินผ่านหมู่บ้านห้วยมงคล จนรถพระที่นั่ง
ตกหล่ม บรรดาประชาชน ทหาร ตารวจ กว่า ๑๐ คน ได้เข้ามาช่วยกันออกแรงดันรถให้หลุดจากหล่ม
และสามารถเดินรถต่อไปได้ในที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงสอบถามชาวบ้านที่เข้ามา
ช่วยดันรถพระที่นั่งถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้กราบบังคมทูลตอบว่า อยากได้
ถนนมากที่สุด เพราะการเดินทางไม่สะดวก พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัด "ถนนสายห้วยมงคล"
ออกสู่ตลาดหัวหิน เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนนาผลิตผลการเกษตรออกไปสู่ตลาดในเวลาเพียง ๑๕-๒๐ นาที
นับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ทวยราษฎร์ในกาลสืบมา
นอกจากนี้ พระองค์ ท รงแนะน าหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก่ อ สร้ า งถนน
อีกหลายเส้ นทาง เพื่ออานวยความสะดวกด้านการสั ญจรของราษฎร รวมถึ งเพื่อเสริมสร้ างความมั่นคง
ของประเทศชาติ โดยเฉพาะในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ และมี พระราชดาริ
ให้ดาเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่ออานวยประโยชน์ให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ
สามารถเดินทางติดต่อถึงกันด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตลอดเส้นทาง โดยมีเส้นทางที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้าง อาทิ
ปี ๒๕๑๓ เส้ น ทางสายอาเภอรามัน -บ้า นตะโละหะลอ อาเภอรือ เสาะ จังหวั ด
นราธิวาส เพื่อพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ปี ๒๕๑๙ สายปราจีนบุรี-เขาใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๗ จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ให้รถยนต์ทหารผ่าน เพื่อความมั่นคงของประเทศบริเวณชายแดนกัมพูชา
ปี ๒๕๒๑ สายอาเภอระแงะ-บ้านดุซงญอ-นิคมพัฒนาภาคใต้ และสายบ้านสามแยกอาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสายบ้านวาก-บ้านใหม่-บ้านแม่ตะไคร้
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๙ จังหวัดเชียงใหม่-ลาพูน เพื่อปรับปรุงเส้นทางข้ามภูเขา อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ ไปอาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
๒) การแก้ไ ขปัญหาการจราจรในกรุ งเทพมหานคร ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่ านมา
แม้จะมีการพัฒนาโครงข่ายถนนมากมาย แต่ยังไม่เพียงพอกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในอัตราก้าวกระโดด
และการเดินทางของผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีมากถึง ๑๗ ล้านคนต่อเที่ยวต่อวัน
อันนามาสู่ปัญหาการจราจรติดขัด
ทุ ก ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนล้ ว นอยู่ ใ นสายพระเนตรของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสมอ พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดาริเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ในกรุ งเทพฯ มาอย่ างต่อเนื่อง นั บ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ ที่มีพระราชประสงค์ให้ ปรับปรุงเส้ นทางที่มีอยู่เดิ ม
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และก่อสร้างถนนสายใหม่เพื่อต่อเติมและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์และสมดุล ดังพระราชดารัส
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...สาหรับการจราจร เครื่องมือนั้นสาคัญที่สุดก็คือถนน ก็ต้องมีถนนที่เหมาะสม มีเครื่อง
ควบคุ ม จราจรที่ เ หมาะสม และมี ก ฎเกณฑ์ ข องแต่ ล ะแห่ ง แต่ ล ะส่ ว นของผิ ว จราจรนั้ น
ให้เหมาะสม อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของนิติศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของรัฐศาสตร์ หรือของตารวจ หรือของศาล
เป็ น เรื่ อ งของวิ ศ วกรรม ก็ จ ะต้ อ งท าวิ ศ วกรรมให้ ดี ขึ้ น คื อ หมายความว่ า ท าให้ ถ นนดี ขึ้ น
ให้สอดคล้อง ซึ่งเป็นการบ้านที่หนั กที่สุด เพราะว่ากรุงเทพฯ ได้สร้างมาเป็นเวลา ๒๐๐ ปีแล้ว
ไม่ได้มีแผนผังเมืองที่จริงๆ จังๆ ก็มีการผังเมืองของทางการ แต่ว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์มากนัก
เพราะว่าคนไทย ตามชื่อเป็นคนไทย คือมีอิสระบังคับกันไม่ได้ จะสร้างอะไรก็สร้าง อยากจะ
สร้างเดี๋ยวนี้ก็สร้าง ก็ไปขวางกับคนอื่น คือขวางทางอื่น อันนี้ก็เลยแก้ไขไม่ได้...”
พระองค์ได้พระราชทานพระราชดาริ ทั้งการปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ
เกิดเป็นถนนวงแหวนชั้นในรอบกรุงเทพฯ หรือถนนรัศมีเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ของกรุงเทพฯ รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพถนนด้วยการขยายช่องทางจราจร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ อาทิ
การขยายผิ ว การจราจรและเพิ่ ม เส้ น ทางคมนาคม พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทาน
ให้ดาเนินการทั้งแบบเร่งด่วนในจุดวิกฤต และแบบระบบโครงข่ายจราจร การแก้ปัญหาจราจรเฉพาะหน้า
อย่างเร่งด่วน อาทิ โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้จากสถานีบางกอกน้อยถึงถนนจรัญสนิทวงศ์
และพระราชทานนามว่า “ถนนสุทธาวาส” การขยายพื้นผิวจราจร เช่น โครงการถนนหยดน้า และ
การปรับปรุงขยายผิวจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โครงการก่อสร้างถนนเลี ยบบึงมักกะสั น
จากถนนศรีอยุธยาถึงถนนอโศก-ดินแดง การขยายช่องทางโดยไม่ทาลายภูมิทัศน์เดิม เช่น โครงการสะพาน
ผ่านฟ้าลีลาศ และโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์ เป็นต้น
การแก้ ปั ญ หาการจราจรอย่ า งเป็ น ระบบโครงข่ า ย พระองค์ ไ ด้ มี พ ระราชด าริ
ให้ก่อสร้างเส้นทางใหม่ เชื่อมต่อถนน และสร้างทางวงแหวนเลี่ยงเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรภายในกรุงเทพฯ
เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางในการลาเลียงขนส่งสินค้าเข้าและออก อาทิ เมื่อปี ๒๕๑๔ มีพระราชประสงค์
ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร พระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชน คือ “โครงการถนน
วงแหวนรั ชดาภิ เ ษก” (ถนนวงแหวนชั้ นใน) แทนการจั ดสร้า งพระบรมราชานุส าวรี ย์ที่ ทางราชการ
จะจัดสร้างและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรัชดาภิเษก “โครงข่าย
จตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก และเหนือ -ใต้” เพื่อเชื่อมเส้นทางจราจรด้วยถนน สะพาน และปรับปรุ ง
เส้นทางเดิมและเส้นทางใหม่ให้เชื่อมกันอย่างสมบูรณ์
โครงการพระราชดาริ ท างคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทอดพระเนตรเห็นการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากบริเวณสะพานสมเด็จ
พระปิ่นเกล้า ต่อเนื่องไปจนถึงถนนบรมราชชนนี จึงพระราชทานแผนที่การก่อสร้างทางคู่ขนานที่ทรงร่าง
ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข โดยการก่อสร้างทาง
คู่ขนานลอยฟ้าจากแยกอรุณอมรินทร์ไปจนถึงแยกพุทธมณฑลสาย ๒ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับการจราจร จากบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงทางแยกตลิ่งชันถนนบรมราชชนนี
ทั้งขาเข้าและขาออกโดยไม่ติดสัญญาณไฟจราจร
โครงการสะพานพระราม ๘ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได้ มี
พระราชด าริ ชี้แ นะว่า ควรก่อ สร้ างสะพานข้ ามแม่ น้าเจ้ าพระยาเพิ่ มขึ้ นอี ก ๑ แห่ ง บริ เวณถนนอรุ ณ
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อมรินทร์ไปเชื่อมกับถนนวิสุทธิกษัตริ ย์ใกล้ กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับปริมาณการจราจร
ที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี รวมทั้งเพิ่มจุดเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร
ฝั่งพระนครและธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อ “โครงข่ายจตุรทิศ” พระองค์จึงได้พระราชทานแนวแผนผัง
สะพานให้กรุงเทพมหานครนาไปศึกษาความเหมาะสมในการดาเนินการ อีกทั้งโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่อของสะพานแห่งใหม่นี้ว่า “สะพานพระราม ๘” ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรที่ข้ามแม่น้า
เจ้าพระยาบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และผ่อนคลายปัญหาการจราจรในถนนที่ต่อเนื่องจากสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเป็นอันมาก
โครงการสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า
“สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างขึ้นเชื่อมต่อเขตราษฎร์บูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพฯ
กับอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็น
โครงข่ายถนนรองรับการขนถ่ายลาเลียงสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรม
ในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อไม่ให้รถบรรทุกวิ่งเข้าไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่น
อันเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยรอบ
การแก้ ไ ขปั ญ หาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิ ริ ร าช แม้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระองค์ยังทรงห่วงใยที่จะแก้ไขปัญหาให้พสกนิกร
อยู่ตลอดเวลา โดยเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ซึ่ง เป็น
การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งกั บ โครงการทางคู่ ข นานลอยฟ้ า ถนนบรมราชชนนี และสะพานพระราม ๘
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว
พระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดาเนินงานสารวจ
และออกแบบโครงการก่ อ สร้ า งต่ าง ๆ อาทิ การต่ อ เชื่ อ มสะพานพระราม ๘ กั บ ถนนพรานนก และ
พุทธมณฑลสาย ๔ งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ตลอดจนผิวการจราจรกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์
และสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ การก่อสร้างทางลอดใต้ทางสามแยกไฟฉาย และ
สะพานข้ามแยกถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อเพิ่มโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่ งตะวันตกและตะวันออก
ของกรุ งเทพฯ และเพิ่มประสิ ทธิภ าพการจราจรบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ แยกศิริราช แยกพรานนก
สามแยกไฟฉาย และทางแยกอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องกัน พร้อมกันนั้น ยังช่วยลดจุดตัดและทางแยกสัญญาณไฟ
จราจรบนถนนจรั ญ สนิ ท วงศ์ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของถนนวงแหวนรั ช ดาภิ เ ษก ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ถ นนวงแหวน
รัชดาภิเษกฝั่งธนบุรีสัญจรได้สะดวกขึ้น
โอกาสนี้ พระองค์ท รงซั ก ถามเกี่ ยวกับ การจัด ท าระบบรถไฟฟ้ าบริ เวณโดยรอบ
โรงพยาบาลศิริราช และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไปสู่ส่วนภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า
"...ที่จริงรถไฟนี้จะได้ประโยชน์มาก เพราะว่าดีกว่าการคมนาคมทางถนน ทางถนนแพงมาก
รถไฟจะถูกลงไปมาก ดีสาหรับการเศรษฐกิจของไทย ถ้าทาได้สาเร็จโดยเร็ว..."
 การพัฒนาด้านการศึกษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการเสริมสร้างและพัฒนาความคิด สติปัญญา ความประพฤติและคุณธรรมของคนในชาติ จึงมีพระราชปณิธาน

๑๔๘

ที่จ ะส่ งเสริ มการศึกษาให้ แพร่ ห ลาย ทั้งในเมืองและในชนบทที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กยากจนและ
ด้อยโอกาส เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีแนวพระราชดาริด้านการศึกษาที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑) ทรงสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ในทุ ก ระดั บ โดยทรงมี
แนวพระราชด าริ ใ ห้ ว างรากฐานความรู้ แ ละการศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเพี ย งพอโดย “สร้ า งโอกาส
ให้ประชาชนได้รับความรู้” ในทุกระดับของการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
นับ ตั้งแต่ในระดับปั จ เจกบุ คคล จนถึงระดับประเทศ โดยทรงเห็ นว่าการลงทุนเพื่อให้ ประชาชนได้รับ
การศึกษาย่อมบังเกิดผลคุ้มค่า เนื่องจากคนเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังพระราชดารัส
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๔
ความตอนหนึ่งว่า
“...แต่ ล ะคนใช้ เ งิ น งบประมาณหรื อ เงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ไ ปคนละแสนบาท...
ทางมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ อ งมี ง บประมาณคนละปี ล ะ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ ข อให้ เ รี ย นเพื่ อ ให้
คุ้มเงินนี้ ถ้าเรียนได้ความรู้และสามารถไปปฏิบัติต่อไปก็คุ้ม ไม่มีใครเสียดายเงินนี้ เพราะว่าที่จะ
ได้ประโยชน์จากผู้ที่เรียนดีแล้วก็ฝึกดีทาตัวให้เป็นประโยชน์ก็คุ้ม และประเทศชาติจะก้าวหน้า...”
พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์หรือที่ดิน ในการจัดสร้างโรงเรียนต่าง ๆ
อาทิ การจั ดตั้งโรงเรี ย นส าหรั บ เยาวชนชาวเขาและเยาวชนในชนบทห่ างไกล และพระราชทานนาม
โรงเรี ย นว่า โรงเรี ยนเจ้ า พ่อหลวงอุปถัม ภ์ นอกจากนี้ ทรงจัดตั้ง โรงเรี ย นร่ มเกล้ า ส าหรั บเยาวชน
ในท้องถิ่นชนบทห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคต่าง ๆ ตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ จัดสร้างโรงเรียนให้แก่ท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เรียกว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ซึ่งปั จจุ บัน มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และทรงสนับสนุนให้จัดตั้ง โรงเรี ยนราชประชาสมาสัย เพื่อเป็น
สถานศึกษาอยู่ป ระจาสาหรับเยาวชนที่เป็นบุตรธิดาของคนไข้โรคเรื้อน ซึ่งมิได้ติดโรคจากบิดามารดา
ทรงส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินกิจการโรงเรียนสาหรับเด็กพิการทุกประเภท โรงเรียนสงเคราะห์เด็ก
ยากจนในวัดหลายแห่ง โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิจ และโรงเรียนราชวินิตมัธยม สาหรับบุตร
ข้ า ราชบริ พ ารในพระราชวั ง และประชาชนในท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง โรงเรี ย นพระราม ๙ กาญจนาภิ เ ษก
เป็นโรงเรียนพระราชทานสาธิตแห่งแรกของกรุงเทพฯ
ตลอดจนทรงรั บ โรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วลและโรงเรี ย น ภ.ป.ร. ราชวิ ท ยาลั ย ไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งทรงริเริ่มให้มีสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาการบริ หาร อันเป็นส่วนสาคัญของ
การพัฒ นาประเทศ โดยได้พระราชทานพระราชดาริให้ศึกษาแนวทางการก่อตั้ง สถาบันบัณ ฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ หรือ NIDA
๒) พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงพระกรุ ณ าพระราชทานทุ น การศึ ก ษาและรางวั ล ต่ า ง ๆ ทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เช่ น ทุ น การศึ ก ษา
ในมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลน ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวเขา รางวัลแก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น
ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้งประเทศ ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อเกื้อหนุนครอบครัวที่ประสบ
สาธารณภัย รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อส่งเยาวชนไปศึกษาวิทยาการ
ระดับสูงสาขาต่าง ๆ ในต่างประเทศ
๓) จัดทาโครงการสารานุกรมสาหรับเยาวชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ได้พระราชทานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริที่สาคัญแก่เยาวชน คือ โครงการสารานุกรมไทย
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สาหรับเยาวชน มีพระราชประสงค์ให้เป็นหนังสือความรู้ที่เหมาะแก่เด็กในวัยต่าง ๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
โดยพระองค์ทรงกาหนดหลักการทาคาอธิบายเรื่องต่าง ๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือ
สามระดับ สาหรับให้เด็กแต่ละรุ่นอ่านเข้าใจ ทังเด็กรุ่นเล็ก รุ่นกลาง และรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจ
อ่านได้อีกระดับหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้บิดามารดาสามารถใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่องมือแนะนาวิชาแก่บุตร
ธิดา และให้พี่แนะนาวิชาแก่น้ องเป็นลาดับกันลงไป นอกจากนั้ น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความเกี่ยวพัน
ต่อเนื่ องถึ งเรื่ อ งอื่น ๆ ก็ ให้ อ้ างอิ งถึงเรื่ องนั้น ๆ ด้ว ยทุกเรื่องไป ด้ว ยประสงค์จะให้ ผู้ ศึกษาทราบและ
ตระหนักว่าวิชาการแต่ละสาขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกัน ควรศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง
๔) พระราชทานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ยังมีพระราชดาริด้วยว่าราษฎรในชนบท โดยเฉพาะในท้องที่ทุรกันดารควรได้รับการศึกษาเพื่อให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ ให้สามารถอยู่ได้โดยการ “พึ่งตนเอง” ซึ่งเป็นการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยพระราชทานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่
ของราษฎรในท้องถิ่นชนบทให้ช่วยตัวเองได้
๕) สร้ า งศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาฯ ให้ ร าษฎรเรี ย นรู้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานศูนย์ศึกษาการพัฒนาจานวน ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ตามสภาพ
ภูมิ ศ าสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาสรรพวิช า ค้น คว้า ทดลอง สาธิต และดู งานทั้ง ของ
ประชาชนและส่วนราชการ
 โครงการแก้มลิง
เมื่ อ เกิ ด สภาวะน้ าท่ ว มหนั ก ในลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยาในปี ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานแนวพระราชดาริการป้องกันน้าท่วมในพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ด้วยพระราชวินิจฉัยของพระองค์ไม่มีระบุไว้ในตาราใด ๆ ทั้งนี้ ได้ทรงเปรียบเทียบการกิน
อาหารของลิ ง หลั งจากที่ลิ งเคี้ยวกล้ วยแล้ วจะยังไม่กลื น แต่จะเก็บไว้ภายในแก้มทั้งสองข้างแล้ วค่อยๆ
ดุนกล้วยมากินในภายหลัง เช่นเดียวกับกรณีการผันน้าจากแม่น้าเจ้าพระยา รวมทั้งน้าที่ขึ้นมาตามซอยต่าง ๆ
เมื่อน้ าทะเลหนุ น ให้ ไปเก็บ ไว้ที่บึ งใหญ่ที่อยู่ใกล้ กับพื้นที่ช ายทะเล และมีประตูน้าขนาดใหญ่ปิดกั้นน้า
เมื่อเวลาน้าทะเลลดลงให้เปิดประตูระบายน้าออกไป บึงจะสามารถรั บน้าชุดใหม่ต่อไป ดังพระราชดารัส
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...ตามนิสัยของลิงก็ยังคงเป็นลิง เพราะว่าเราจาได้ เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิง เอากล้วยไปให้
มันก็เคี้ยว เคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ไว้ในแก้มลิง ตกลง “โครงการแก้มลิง” นี้ มีที่เกิดเมื่อเราอายุ ๕ ขวบ
เมื่ ออายุ ๕ ขวบ ก็นี่ เ ป็ น เวลา ๖๓ ปี มาแล้ ว ลิง สมั ย โน้ น ลิง โบราณ เขาก็มี แ ก้ มลิ งแล้ ว
เขาเคี้ยวแล้ว เอาเข้า ไปเก็บในแก้ม น้าท่วมลงมา ถ้าไม่ทา “โครงการแก้มลิง ” น้าท่วมนี้
จะเปรอะไปหมด อย่างที่เปรอะปีนี้ เปรอะไปทั่วภาคกลาง จะต้องทา "แก้มลิง" เพื่อที่จะเอาน้า
ปีนี้ไปเก็บไว้ เวลาน้าทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก เมื่อไม่สามารถระบายออกน้าทะเล
ก็ขึ้นมา ดันขึ้นไปตามแม่น้า ขึ้นไปเกือบถึงอยุธยา ทาให้น้าลดลงไปไม่ได้ แล้วเวลาน้าทะเลลง
น้าที่เอ่อขึ้นมานั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าในแม่น้าเจ้าพระยา ก็ท่วมต่อไป จึงต้องมีแก้มลิง..."
เมื่อเกิดน้ าท่วมก็ให้ ขุดคลองต่าง ๆ เพื่ อชักน้าให้ รวมกั นแล้ วน ามาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ า
อันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึงระบายน้าลงทะเลเมื่อปริมาณน้าทะเลลดลง โดยทรงให้ดาเนินโครงการแก้มลิง
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ที่สาคัญในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา และ
โครงการแก้มลิงนอกเขตกรุงเทพฯ ที่เอื้อประโยชน์กับในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงแม่น้าท่าจีน
ตอนล่าง โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย และโครงการแก้มลิงคลองสุนัขหอน
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของ
พสกนิกร และได้เสด็จพระราชดาเนินออกตรวจสภาพน้าท่วมกรุงเทพมหานครด้วยพระองค์เอง ภายหลัง
จากเหตุการณ์น้าท่วมกรุงเทพฯ ปี ๒๕๒๓ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดาริแนวทางแก้ไขปัญหานาท่วม
๕ ประการ ได้ แ ก่ (๑) เร่ ง ระบายน้ าออกสู่ ท ะเล โดยผ่ า นแนวคลองทางฝั่ ง ตะวั น ออกของกรุง เทพฯ
(๒) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt) เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อแปรสภาพให้เป็นทางระบายน้า
เมื่อมีน้าหลาก (๓) สร้างระบบป้องกันน้าท่วมในเขตกรุงเทพฯ (๔) สร้างสถานที่เก็บกักน้าตามจุดต่าง ๆ
ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อช่วยในโครงการป้องกันน้าท่วม และ (๕) ขยายทางน้าหรือเปิดทางน้าในจุดที่ผ่าน
ทางหลวงหรือทางรถไฟ รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้าท่วมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่อื่น ๆ
 การแก้ไขปัญหานาเค็มจากการทานาเกลือ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเกิดปัญหาน้าเค็มอันเนื่องจากการทานาเกลือ อาทิ ในเขต
อาเภอวานรนิวาสและอาเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และอาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการทานาเกลือมักปล่อยน้าเค็มจากลานตากเกลือหรือน้าฝนที่ตก
ชะลานตากเกลือลงไปตามร่องน้าและลาห้วยบริเวณข้างเคียงโดยไม่มีการควบคุม เท่าที่ควร น้าเค็มจึงไหล
ตามร่องน้าและลาห้วยต่าง ๆ แพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นเป็นบริเวณกว้าง จนไม่สามารถปลูกข้าวได้
หรือได้รับผลผลิตข้าวน้อยลง จึงทาความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทานา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระราชดาริแนวทางที่ผู้ทานาเกลือ
ไม่ทาความเสียหายให้แก่พื้นที่ปลูกข้าวใกล้เคียง เป็นวิธีที่ทาง่าย ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักวิชา ด้วยการให้
ผู้ทานาเกลือจั ดพื้น ที่ส่ว นหนึ่ งที่บ ริเวณลานตากเกลื อ ขุดเป็นสระสาหรับรองรับน้าเค็ม ที่ปล่ อยทิ้งจาก
ลานตากเกลื อทั้งหมด เก็บ ไว้ในสระเพื่อรอการระเหยหรือไหลลงในดิน โดยบ่อบาดาลเล็ กๆ ที่ขุดขึ้น
เพื่อระบายน้าลงสู่ชั้นน้าเค็มใต้ดินที่สูบขึ้นมา สระน้าดังกล่าวจะมีขนาดและความลึกเท่าใด ต้องกาหนด
ให้สัมพันธ์กับบริเวณน้าทิ้งจากลานตากเกลือและความสามารถของน้าในสระที่ไหลลงไปใต้ดิน ให้มีความสมดุล
พอดีกันโดยไม่ทาให้น้าเค็มไหลล้นไปยังลาห้วยข้างๆ อีกต่อไป ดังพระราชดารัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
ณ อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ความตอนหนึ่งว่า
“...วิธีซึ่งก็ไม่ยากนักในการทานาเกลือ และจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายมากเกินไป
คือสูบน้าจากในดินขึ้นมาแล้วมาทานาเกลือ และเมื่อใช้น้านั้นแล้วแทนที่จะเทไปในห้วยก็เทลงไป
ในดินอีกที ซึ่งเป็นการกระทาที่ทาได้เพราะว่าดูดน้าขึ้นมาจากในดิน ก็มีเกลือขึ้นมาด้วย ย่อมทา
ให้มีโพรงในใต้ดิน ก็นาน้าเอาลงไปแทนที่ ก็เป็นการทาที่ทากันได้ แล้วก็ไม่สิ้นเปลืองมากนัก...
น้าในห้วยจะไม่เค็ม นาข้าวจะทาได้...”
 โครงการธนาคารโค-กระบือ
เมื่ อวั น ที่ ๓๐ มิถุ น ายน ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๙ ได้เ สด็ จ
พระราชดาเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนั้นราษฎรได้
ถวายฎีกาว่าขาดแคลนวัวควายใช้ไถนา ต้องเช่ามาใช้งานในราคาแพงมาก บางคราวเมื่อจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรแล้ ว ก็ ก ลายเป็ น ค่ า เช่ า ไปเกื อ บหมด พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช ก าลที่ ๙

๑๕๑

จึงพระราชทานพระราชดาริให้กรมปศุสัตว์หาทางช่วยเหลือราษฎรโดยการตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้น ซึ่งคาว่า
“ธนาคาร โค-กระบือ” เป็นศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงคิดขึนใหม่ หมายถึง
ศูนย์กลางรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชีควบคุมดูแล รักษา แจกจ่ ายให้ยืม เพื่อใช้ประโยชน์ในทาง
เกษตรกรรม และเพิ่มปริ มาณโคและกระบือตามหลักการธนาคาร ดังพระราชดารัสที่พระราชทานแก่
คณะสมาชิกผู้รับนมสวนจิตรลดา คณะสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม และคณะผู้นากลุ่มสหกรณ์ที่เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ได้ทรงอธิบายถึงพระราชดาริในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า
“...เรื่องธนาคารกระบือนั้นเป็นเรื่องที่นับว่าใหม่สาหรับโลก เพราะว่าโดยมากในโลกปัจจุบันนี้
ก็นึกแต่ ที่จ ะมีค วามก้า วหน้ า ในทางที่ จะใช้ เ ป็น เครื่ อ งจักรกลไก สาหรั บ มาช่ว ยทาการเกษตร
ท าการกสิ ก รรม แต่ ม าเดี๋ ย วนี้ รู้ สึ ก จะเกิ ด ความล าบากเพราะว่ า เชื้ อ เพลิ ง แพง จึ ง ท าให้
ความก้าวหน้าในด้านเครื่องทุ่นแรงจะเสียไป ฉะนั้นจึงต้องพยายามหาทางที่จะใช้เครื่องทุ่นแรง
แบบโบราณก็คือใช้สัตว์พาหนะ สัตว์ที่จะใช้ในงานสาหรับการเกษตร เช่น โคหรือกระบือ การที่จะ
มีโคหรื อกระบือนั้น ก็มีปัญหามากเพราะว่า ชาวนาชาวไร่ไ ม่มีทุน พอที่จะไปซื้อ หรื อแม้จะเลี้ยง
ก็อาจจะลาบาก จึงมีค วามคิด ขึ้น มาว่า ถ้าทาเป็นหน่วยหนึ่งที่มีโคหรื อกระบือไว้พร้อมที่จะให้
ชาวนาชาวไร่ได้ใช้ก็จะเป็นการดี จึงทาในรูปที่เรียกว่า ธนาคาร...”
 การแก้ปัญหาดินเพื่อการเพาะปลูก โดยการพัฒนาคุณภาพดิ นจากสภาพเสื่ อมโทรม
ให้ดีขึ้นด้วยวิธีการแบบง่ายๆ ตามสภาพพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดาริในการแก้ไขปัญหาดินพรุหรือ
ดินเปรี้ยว โดยเน้นศึกษา ทดลอง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาพื้นที่ดินพรุให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้าน
เกษตรกรรมให้ได้มากที่ สุด เช่น ทรงใช้วิธีการ “แกล้งดิน ” การใช้หินปูนปรับสภาพน้าเปรี้ยว ซึ่งเมื่อได้
ดาเนินการตามพระราชดาริแล้ว ปรากฏว่าพืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดี และเป็นแบบอย่าง
ในการแก้ไขปั ญหาดินเปรี้ยว ดัง แนวพระราชดาริในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ที่ได้พระราชทานให้แก่
ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชบริพาร ในคราวเสด็จพระราชดาเนินไปทรงตรวจแปลง
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกามะถัน ในหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
กับการพัฒนาการเกษตรไทย” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความตอนหนึ่งว่า
“... นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พูดมา ๓ ปีแล้ว หรือ ๔ ปีกว่า ต้องการน้าสาหรับมาให้ดิน
ทางาน ดินทางานแล้วดินจะหายโกรธ อันนี้ไม่มีใครเชื่อ แล้วก็มาทาที่นี่แล้วมันได้ผล... อันนี้
ผลงานของเราที่ทาที่นี่เป็นงานที่สาคัญที่สุด เชื่อว่าชาวต่างประเทศเขามาดูเราทาอย่างนี้แล้ ว
เขาก็พอใจ...”
พระองค์มีแนวพระราชดาริแก้ปัญหาดินทรายอย่างง่าย ๆ ด้วยการปลูกหญ้าตามแนว
ระดับเพื่อยึดดิน และให้เกิดปุ๋ย อิน ทรี ย์ ส่ว นปัญหาดินดานและดินลู กรัง ได้พระราชทานพระราโชบาย
“ป่าไม้หมู่บ้าน” ให้ราษฎรเป็นเจ้าของดาเนินการปลูกป่าและบารุงรักษาต้นไม้เอง
 การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ด้วยวัฏจักรธรรมชาติ
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่ อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดราชบุรี
เป็นแนวพระราชดาริเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ โดยมีวิธีการที่เรียบง่า ยและประหยัด
ในการดาเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะธรรมชาติดั้งเดิม ดังพระราชดาริการปลูก ป่า
โดยไม่ต้องปลูกด้วยวิธีการ ๓ วิธี จากหนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา” ความตอนหนึ่งว่า

๑๕๒

“...ถ้ า เลื อ กได้ ที่ ที่ เ หมาะสมแล้ ว ก็ ทิ้ ง ป่ า นั้ น ไว้ ต รงนั้ น ไม่ ต้ อ งไปท าอะไรเลย ป่ า จะ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว...”
“...ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...”
“...ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทาอะไร เพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีก ถึงแม้
ต้นไม้ไม่สวย แต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้...”

มุ่งผลสัมฤทธิ์ : เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงงานด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ราษฎร
โดยทรงทุ่มเทเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชน์สุขและความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนที่ทรงถือเป็นกาไรของพระองค์ แม้จะต้องใช้เงินลงทุนหรือพระราชทรัพย์มากมายก็ตาม โดยทรงยึดหลัก
ความเรีย บง่าย และไม่ติดตารา ด้วยการคิดค้นและดัดแปลงวิธีแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่าง ๆ
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรูปแบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปปรับใช้ได้เอง
โดยไม่ต้องพึ่งพิงหรือใช้จ่ายให้สิ้นเปลือง อันนาไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๕ ชัยชนะแห่งการพัฒนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทอธิบายความหมายของ
พระราชดาริ “ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น ก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคง
ของประเทศชาติและประชาชน. แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้ จาเป็น
ที่จ ะต้ องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกิน ดีเป็น เบื้องต้น ก่อน เพราะฐานะ
ความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น คือรากฐานอย่างสาคัญของความสงบและความเจริญมั่นคง.
ถ้า ประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็น อยู่ที่ดีแ ล้ว ความสงบ และความเจริ ญ ย่อมจะเป็น ผล
ก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอน. จึงอาจพูดได้ว่า การพัฒนาก็คือการทาสงครามกับความยากจน
เพื่ อ ความอยู่ ดี กิ น ดี ข องประชาชนโดยตรง. เมื่ อ ใดก็ ต าม ที่ ป ระชาชนมี ค วามอยู่ ดี กิ น ดี
และประเทศชาติมีความสงบ มีความเจริญ เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสาเร็จ
เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง...”
นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือ “การทรงงานพัฒนาประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ว่า พระองค์รับสั่งว่า การแก้ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ
ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นงานยาก การเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหา เหมือนกับการเข้าทาสงคราม แต่เป็น
การทาสงครามที่ไม่ใช้อาวุธ เป็นการต่อสู้กับปัญหาเพื่อนาไปสู่ชัยชนะ โดยใช้กระบวนการพัฒนา และ
ในทัศนะของพระองค์ การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรืออะไรก็ตาม ต้องพัฒนา “คน”
ด้วยการให้ความสาคัญในทุกมิติ ซึ่งเป็นธรรมดาที่หนทางไปสู่การพัฒนานั้นย่อมจะมีปัญหาและอุปสรรค
นานั ป การ โดยเฉพาะการทางานที่ มีร ะเบียบแบบแผนของทางราชการที่จาเป็นต้ องมีก ารปฏิ บัติงาน
ตามขั้นตอน ซึ่งในบางครั้งอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๙ จึ งทรงให้ ก่อ ตั้ง “มูล นิธิ ชัย พัฒ นา” ขึ้ น
ในรูปแบบขององค์กรเอกชน เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือประชาชนสามารถกระทาได้ด้วยความรวดเร็ว

๑๕๓

และคล่ อ งตั ว เพื่ อ มุ่ ง สู่ ชั ย ชนะแห่ ง การพั ฒ นา และการกิ น ดี อ ยู่ ดี ข องประชาชน ดั ง พระราชด ารั ส
พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ อันเป็นที่มาของชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ความตอนหนึ่งว่า
“...ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ... เป็นเมื องไทย
ที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนา ตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของ
การพัฒนานี้มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี...”
และพระราชดารัสเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งว่า
"...มูลนิธิชัยพัฒนา มิได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้มีกิน ให้สามารถ
ที่จะดาเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยช่วยในการให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัย
ให้สามารถที่จะทาการทามาหากินโดยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับโครงการในด้าน
การเกษตรก็ ไ ด้ ท ามาก และในด้ า นเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มก็ ไ ด้ ท า เพื่ อ ที่ จ ะให้ ป ระชาชน
มีคุณภาพชีวิตดีที่สุด เป้าหมายก็คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะ..."
ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงงานหนักโดยมิได้ว่างเว้นเสมอมาเพื่อต่อสู้กับความทุกข์ยากของ
ประชาชน ดังคากล่าวของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการปาฐกถาพิเศษ
(ที่มา กองสารนิเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด) ความตอนหนึ่งว่า
“...พระองค์มิเคยทรงดูดำยกับควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนของประชำชน ไม่ทรงเคยว่ำงเว้น
ที่จะคิดหำวิธีกำรอันทันสมัยมำพัฒนำกำรกินดีอยู่ดีของรำษฎรของพระองค์ เพื่อให้รำษฎรได้รับประโยชน์
สุข ทรงมีพระรำชดำรัสอยู่เสมอว่ำ ประชำชนไทยส่วนใหญ่ยังยำกจน พระองค์ต้องทรงต่อสู้กับศัตรูคือ
ควำมยำกจนของรำษฎร โดยทรงหำวิธีกำรต่อสู้กับควำมทุกข์ยำกอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้ประชำชนของ
พระองค์ชนะควำมยำกจนให้ได้...”
การมุ่งสู่ “ชัยชนะแห่ง การพัฒ นา” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙
จึงเป็นการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความเจริญ และอยู่ดีกินดี โดย “ต่อสู้กับ
ความยากจน” ของมวลราษฎรด้อยโอกาสในชนบทที่เป็นประชากรส่ ว นใหญ่ของประเทศให้ พ้นจาก
ความทุกข์ยาก เมื่อประชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก สามารถพึ่งตนเองได้ ก็จะมีอิสระและเสรีภาพ อันจะ
นาไปสู่การเป็น “ประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง โดยมีแนวพระราชดาริที่สาคัญสรุปได้ดังนี้

แนวพระราชดาริ
๓.๕.๑ การต่อสู้กับความยากจน
การทรงงานแก้ไขปั ญหาให้ แก่ พสกนิ กรในทุก ๆ เรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๙ นับเป็นการต่อสู้กับความยากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และให้ราษฎรสามารถมีชีวิตอยู่ได้
ตามอัตภาพอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ และความรู้ ดังแนวพระราชดาริ ดังนี้
 การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคนในชนบทเป็นหลักใหญ่ ตั้งแต่การพระราชทาน
หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการผลิตและประกอบอาชีพของประชาชน จนถึง การส่งเสริมความรู้
และอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดาริการต่อสู้กับความยากจน
 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการพระราชทานสิ่งจาเป็นหรือสร้างโครงสร้าง
พืนฐานหลักที่จาเป็นต่อการผลิต อันเป็นรากฐานนาไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
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โครงสร้างพื้น ฐานที่สาคัญ อาทิ แหล่งน้า ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่ว ยให้ เกษตรกร
ที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้าฝนได้มีโอกาสที่จะผลิตได้ตลอดปี การผลิตได้ตลอดปีเป็นเงื่อนไขข้อแรกที่จะช่วยให้
ชุมชนพึ่งตนเองในเรื่องอาหารได้ในระดับหนึ่ง และเมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้ว ก็อาจจะมีการสร้างโครงสร้าง
พื้น ฐานอื่น ๆ ที่จ าเป็ น ต่อการยกระดับ รายได้ของชุมชน เช่ น เส้ นทางคมนาคม เพื่อการขนส่ งพืช ผล
เป็นต้น ดังพระราชดารัสเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า
"... เรื่องน้านี้ ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นเอง แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
ทั้งสัตว์ทั้งพืชก็ต้องมีน้า ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าน้าเป็นสื่อ หรือเป็นปัจจัยสาคัญของสิ่งมีชีวิต
แม้สิ่งไม่มีชีวิตก็อาจต้องการน้าเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็น อะไรไม่ทราบ เช่น ในวัตถุต่าง ๆ
ในรูปผลึกก็ต้องมีน้าในนั้นด้วย ถ้าไม่มีน้าก็จะไม่เป็นผลึก กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีรูป ฉะนั้น น้านี้ก็เป็น
สิ่งสาคัญ ที่กล่าวถึงข้อนี้ก็จะได้ให้ทราบถึงว่า ทาไมการพัฒนาขั้นแรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึงก็ คือ
ทาโครงการชลประทาน แล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมทาให้น้าดี สองอย่างนี้ อื่น ๆ ก็จะเป็นไปได้
ถ้า หากว่ า ปั ญหาของน้านี้ เราได้ สามารถที่จ ะแก้ไ ข หรื ออย่ า งน้อ ยที่ สุด ก็ ทาให้ เ รามี น้าใช้
อย่ า งเพี ย งพอ ฉะนั้ น การพั ฒ นานั้ น สิ่ ง ส าคั ญ ก็ อ ยู่ ต รงนี้ นอกจากนี้ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต่ อ เนื่ อ ง
เช่น วิชาการในด้า นการเพาะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
หรือการค้า หรือการคลัง อะไรพวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป...”
 การดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ด้วยทรงตระหนักว่าหากพสกนิกรทั้งปวง
มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมด้วยสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ย่อมมีแรงกาลังในการประกอบอาชีพ ยกระดับความเป็นอยู่
ของตนเอง ส่งผลให้เป็นบุ คลากรที่มีความพร้อมในการร่วมเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่ งขึ้นต่อไป รวมทั้งขจัดปั ญหาสังคมด้านต่าง ๆ ในระยะแรก ๆ ของการเสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเยี่ย มราษฎรในส่ว นภูมิภ าค พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัช กาลที่ ๙
จึงทรงมีพระราชดาริด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ในถิ่น
ทุรกันดาร ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า
"...การรั ก ษาความสมบู ร ณ์ ข องร่ า งกายเป็ น ปั จ จั ย ของเศรษฐกิ จ ที่ ดี และสั ง คม
ที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอานวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อ
มีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกาลังทาประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจ
และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่... สุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกายและจิตใจนั้นเป็นรากฐานของ
การสร้างสรรค์จรรโลงประเทศ อันจะเป็นทางขจัดปัญหาของสังคมส่วนสาคัญลงได้ และจะทาให้
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึงความสาเร็จ มั่นคง และเจริญก้าวหน้า..."
 การส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตด้วยโครงการต่าง ๆ
ให้ ร าษฎรสามารถเลี้ ย งปากเลี้ ย งท้ อ ง และสามารถยื น หยั ด พึ่ ง ตั ว เองได้ เช่ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย
และแสวงหาแนวทางและวิธีพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของ
ราษฎรที่อาศัยในแถบนั้น และการจัดตั้ง บริษัท สุวรรณชาด จากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจาหน่าย
สินค้าที่ผลิตจากโครงการที่ทรงส่งเสริมไว้ เป็นต้น
 การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลนที่สาคัญคือ “ความรู้” ทรงเห็นว่า
ชาวชนบทควรมีความรู้เรื่องการทามาหากิน การทาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงทรงจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริขึ้นในทุกภูมิภาค เพื่อให้ชาวชนบทได้มีแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

๑๕๕

 การนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวบ้านอย่ างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เป็นขบวนการเดียวกัน เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ชาวบ้านรับได้ และสามารถนาไป
ปฏิบัติอย่างได้ผลจริง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงนาความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในทุ กสาขาวิ ช ามาใช้ ในการพั ฒ นาทุ กแขนง ไม่ ทรงปิ ดกั้ นเทคโนโลยี ใหม่ จากต่ างประเทศ
แต่ทรงเน้นว่าจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงใช้ได้ดีพอ เหมาะกับสภาพและฐานะ
ของประเทศ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ประจาปีการศึกษา ๒๕๒๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...เทคโนโลยีช่วยให้ประหยัดได้อย่างดีเลิศในการสร้างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แต่ก่อน
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทาได้ยากยิ่งและมีราคาสูง คนส่วนน้อยเท่า นั้นที่ได้รั บประโยชน์จาก
เครื่องมือดังกล่าว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้สร้างและผลิตได้โดยง่ายและสะดวกด้วยราคาต่า
อย่างเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์เวลานี้ใช้กันได้อย่างแพร่หลาย ทาให้คนทั่วไปได้รับประโยชน์
ในด้านข่าวสารและการบันเทิงโดยทั่วถึง ในด้านอื่น ๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แม้จะเป็น
เพียงงานระดับชาวบ้าน เทคโนโลยีก็อาจจะช่วยได้ เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การทายางพารา
ถ้าทาตามแบบพื้นบ้านซึ่งทากันตามมีตามเกิดขาดความระมัดระวังในความสะอาดเรียบร้อย ก็มัก
ได้ยางที่มีคุณภาพต่า ทาให้ขายไม่ได้เต็มราคา แต่ถ้านาเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ มาใช้ ให้มีการใช้
กรรมวิธีที่ถูกต้องและแน่นอนสม่าเสมอ ก็จะได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานขายได้เต็มราคา...”

๓.๕.๒ ประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเห็นว่า การจะสร้างความเป็นประชาธิปไตย
ให้กับประชาชนและประเทศได้นั้น จาเป็นจะต้องต่อสู้กับความยากจน เพราะหากประชาชนยังต้องต่อสู้
เพื่อความอยู่รอดของชีวิต จะทาให้ขาดอิสรภาพและเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒ นาประเทศ รวมทั้งระบบการบริห ารประเทศจะต้องเป็นไปด้ว ยความโปร่งใสและยุติธ รรม
จึงจะช่วยให้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ดังแนวพระราชดาริ ดังนี้
 ประชาธิปไตยในฐานะพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
มีแนวพระราชดาริของคาว่า “หน้าที่ของพระมหากษัตริย์ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย” คือ ทาอะไรก็ตาม
ที่เป็นประโยชน์ ดังความตอนหนึ่งที่พระองค์ได้มีพระราชดารัสตอบคาถามบรรษัทการกระจายเสียงแห่ง
อังกฤษ หรือ British Broadcasting Corporation (BBC) ซึ่งขอพระราชทานสัมภาษณ์เมื่อปี ๒๕๒๒
เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า
“...การที่จะอธิบายว่า “พระมหากษัตริย”์ คืออะไรนั้น ดูเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยากพอสมควร
โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไปว่าเป็นพระมหากษัตริย์ แต่โดยหน้า ที่
ที่แท้จริงแล้ว ดูจะห่างไกลจากหน้าที่พระมหากษัตริย์ที่เคยรู้จัก หรือเข้าใจกันมาแต่ก่อน หน้าที่
ของข้าพเจ้าในปัจจุบัน ก็คือ อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ ถ้าจะถามว่า ข้าพเจ้ามีแผนการอะไรบ้าง
ในอนาคต คาตอบก็คือ ไม่มี เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายภาคหน้า แต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ก็ตาม เราก็จะเลือกทาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ นั่นเป็นแผนการที่เพียงพอแล้วสาหรับเรา...”
 ประชาธิปไตยที่แ ท้จริ ง คือการที่ป ระชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก มีอิส รเสรีภ าพ
มีความคิด และไม่เบี ยดเบี ยนกัน ดั งพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์

๑๕๖

ในโอกาสเสด็ จ ฯ ไปทรงดนตรี ณ หอประชุ มมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ เมื่ อวั นที่ ๑ มีน าคม ๒๕๑๒
ความตอนหนึ่งว่า
“...ประชาธิ ป ไตยนั้ น ที่ แ ท้ ก็ คื อ ประเทศที่ มี ป ระชาชนที่ มี ค วามคิ ด ที่ มี ค วามพิ จ ารณา
ที่รอบคอบ เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แล้วก็เชื่อว่า
มีทางที่จะปฏิบัติได้โดยเฉพาะเมืองไทย...”
และดังพระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ ๙ เมื่อปี ๒๕๒๔
ความตอนหนึ่งว่า
“...ที่เราต้องเหนื่อยเช่นนี้ เพราะประชาชนชาวไทยยังยากจนอยู่ ความยากจนทาให้ ขาด
อิสรภาพเสรีภาพ ถ้าประชาชนยังไม่มีอิสรเสรีภาพ สังคมไทยก็ไม่เป็นประชาธิปไตย...”
 ประชาธิปไตยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ มีอยู่ในทุกขั้นตอนกระบวนการ ดังที่
ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล กล่ าวถึงพระปรี ชาสามารถและพระปรีชาญาณด้านการพัฒนาประชาธิปไตยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการในพระราชดาริของพระองค์ว่า เป็นสิ่งที่หลายคน
อาจจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป ในพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่มีคนส่วนใหญ่เห็นว่าทาไปตามพระราชประสงค์
หรือความปรารถนาของพระองค์ ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว ไม่ใช่ เห็นได้จากการตั้งชื่อโครงการ โดยโครงการ
ในระยะแรกๆ ที่เกิดขึ้น เช่น โครงการหุบกะพง จะอยู่ภายใต้ชื่อ "โครงการตามพระราชประสงค์" ต่อมา
ปี ๒๕๒๔ เมื่ อมี การจั ด ตั้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ พระองค์ตรัสว่า
"...ชื่อแบบนี้เผด็จการมาก ฉันเป็นที่ปรึกษาของชาติ ไม่ใช่สั่งอะไรไปแล้วต้องทา ต่อไปนี้
ให้เรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ..."
หมายความว่ารับสั่งอะไรไปแล้ว เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไปสังเคราะห์และ
ดาเนินการ
 ประชาธิปไตยในการปกครอง ทรงยึดหลั กความถูกต้องและยุติธรรม โดยทรงปฏิบัติ
และดารงพระองค์ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งตรงกับ “ธรรมาภิบาล” หรือ “Good Governance”
ตามหลักสากลในปัจจุบัน โดย ดร.สุเมธ ได้กล่าวถึงเรื่องประชาธิปไตยในการปกครองของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ว่า
“...ตลอดเวลำที่ผมได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบำท พระองค์ทรงยึดหลัก ต้องถูกต้อง
ทุกอย่ำง แม้กระทั่งชำวบ้ำนและเอกชนถวำยเงินโดยเสด็จพระรำชกุศลตำมพระรำชอัธยำศัย ซึ่งบำงครั้ง
เรำเห็นว่ำมีเงินนี้อยู่จะนำไปทำโครงกำร พระองค์จะไม่ทรงอนุญำต ทรงตรัสว่ำ คนเขำให้ทำบุญอย่ำงเดียว
พระองค์จะทรงเคร่งครัดมำก
ส ำหรั บ ปั ญ หำเรื่ อ งกำรเมื อ งกำรปกครอง พระองค์ จ ะทรงรั ก ษำควำมเป็ น กลำง
หำกตรำบใดทุกอย่ำงยังดำเนินกำรไปได้โดยกลไกที่มีอยู่ จะไม่ทรงเข้ำไปยุ่งเกี่ยว แม้แต่โครงกำรของมูลนิธิ
ชัยพัฒนำ พระองค์ทรงเตือนให้ระวังอยู่เสมอ ไม่ให้ไปซ้ำซ้อนกับงำนของรัฐบำล ในส่วนไหนที่รัฐบำลเข้ำไป
ดูแลแล้ว มูลนิธิก็จะไม่เข้ำไปอีก และเมื่อครั้งที่ผมเป็นเลขำธิกำรสภำพัฒน์ และเป็นเลขำธิกำรสำนักงำน กปร. ด้วย
พระองค์จะทรงให้ตรวจสอบอยู่ตลอดว่ำโครงกำรนี้รัฐบำลทำหรือยัง เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อนโดยเด็ดขำด
ยึดหลักว่ำ ไม่ซ้ำซ้อน ไม่แย่ง ไม่แข่ง แต่จะเป็น ทีมเสริม สถำบันพระมหำกษัตริย์ของเรำในยำมเกิดวิกฤต
ก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือบำงอย่ำงที่ทำให้ประเทศเดินหน้ำไปได้...”

๑๕๗

ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
การต่อสู้กับความยากจนตามแนวพระราชดาริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริด้านต่าง ๆ มากมาย
เพื่อให้ประชาชนของพระองค์หลุดพ้นจากความยากจนและความความทุกข์ยาก และพึ่งตนเองได้ อันจะ
นาไปสู่การมีอิสระและเสรีภาพที่จะนาพา “ประชาธิปไตย” มาสู่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง
พระราชกรณี ย กิ จ และโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ที่ มุ่ ง ต่ อ สู้ ใ ห้ ป ระชาชน
ของพระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ยากดังกล่าว มีตั้งแต่การแก้ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทากินของตนเอง
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและรักษาพยาบาล การส่งเสริมอาชีพและรายได้ รวมทั้งการนาความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร อาทิ การปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวจัด
และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันพืช โดยทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการทรงงานทุกโครงการในทุกลาดับ
ขั้นตอน เริ่มจากต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถาม
และระดมความคิ ด เห็ น จากทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน รวมถึ ง ทรงใช้ พ ระราชอ านาจภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตย ตามหน้ าที่และสิ ทธิของพระมหากษัตริย์ทั่ว โลกคือ หน้าที่และสิ ทธิในการให้คาแนะนา
เป็นที่ปรึกษา และตักเตือน ดังโครงการและตัวอย่างพระราชกรณียกิจ ดังนี้
 โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาเกษตรกรไม่ มี ที่ ดิ น ท ากิ น
ของตนเอง
เมื่อปี ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดาริจัดหาที่ดิน
ให้ แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกเพื่อให้ มีรายได้พอเพียงเลี้ ยงครอบครัว เนื่องจากเกษตรกรแต่ล ะราย
ในขณะนั้ น มี ที่ดิน ทากิน น้ อยมาก และเป็นดิน ด้อยคุณภาพ อีกทั้งน้าแล้ งไม่เพีย งพอต่อการเพาะปลู ก
โดยทรงริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตาบลเขาใหญ่ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสวนผักชะอาจานวน ๘๓ ครอบครัว ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่มีที่ ดินทากิน
ของตนเอง
ต่อมา พระองค์ได้พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จานวน ๕๑,๙๖๗ ไร่
๙๕ ตารางวา ในพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี
สระบุรี และฉะเชิงเทรา ให้แก่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๑๘ เพื่อนาไปจัดสรรที่ดินให้แก่ชาวนาที่ยากจนไม่มีที่ดิน ได้ใช้เป็นที่ทามาหากินเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป
 โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ หั ว รัช กาลที่ ๙ ทรงปฏิบั ติพระราชกรณียกิ จมากมาย
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ ทรงส่งเสริมการเลี้ยงปลา
เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎร รวมทั้งทรงทดลองเลี้ยงโคนมในบริเวณสวนจิตรลดา ซึ่งต่อมา
ทรงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนมอย่างกว้างขวาง ด้วยทรงตระหนักถึงคุณค่าของนมและทรงปรารถนาให้คนไทย
ได้บริโภคนมอย่างเพียงพอ
ด้านการป้องกันโรค เช่น เมื่อปี ๒๕๐๑ เกิดอหิว าตกโรคระบาดในกรุงเทพฯ และ
อีก ๓๕ จั ง หวั ด พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ได้ พ ระราชทานพระราชทรั พ ย์ ใ ห้ จั ด ตั้ ง
“ทุนปราบอหิวาตกโรค” ขึ้น และพระราชทานเครื่องฉีดยาป้องกันแบบใหม่ที่ทันสมัยและฉีดได้รวดเร็ว
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พร้อมอุปกรณ์ผลิตวัคซีนแก่สภากาชาดไทย และทรงให้จัดตั้ง “หน่วยยุวพุทธสงเคราะห์” ขึ้น เพื่อจัดอบรม
เยาวชนให้มีความรู้และเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด เป็นต้น
สาหรั บการรักษาพยาบาล ทุกครั้งที่เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร
จะพระราชทานแพทย์ ห ลวงให้ รั ก ษาราษฎรที่ เ จ็ บ ป่ ว ย โดยทรงให้ จั ดตั้ ง “หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่
พระราชทาน” ซึ่งมีการจัดบริการอย่างเป็นระบบเสมือนเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล
และหากมีผู้ ใดเจ็ บป่วยอาการร้ายแรง จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และ “โครงการ
แพทย์หลวงเรือเวชพาหน์” เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์
ให้สภากาชาดไทยจัดหาเรือใช้เป็นพาหนะนาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ตามลาน้า
และเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองลาบาก เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อ ให้ ร าษฎรได้รับ บริการด้านการแพทย์ เป็นการถาวร พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงพระราชทานพระราชดาริ “โครงการหมอหมู่บ้าน” โดยคัดเลือกคนหนุ่มสาว
ในหมู่บ้านมารับการอบรมให้มีความรู้ สามารถให้ยาและรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อคนในหมู่บ้านเจ็บป่วย
และติดต่อส่งตัวผู้ป่วยไปรักษา ณ โรงพยาบาลเมื่อจาเป็น รวมทั้งให้ความรู้ด้านการบารุงรักษาสุขภาพ
อนามัยแก่คนในหมู่บ้าน และทรงจัดตั้ง “คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา” ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน
โดยไม่มุ่งผลกาไร มีแพทย์ผู้ชานาญจากโรงพยาบาลต่าง ๆ หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ในระยะแรกพระองค์
พระราชทานพระราชทรัพย์จานวนหนึ่งจัดตั้งบริษัทขึ้นบริหารงาน ต่อมาได้โอนเป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
 การปรับปรุงสภาพดินเปรียวจัด
ดิน เปรี้ ย วจั ดของประเทศไทยมี กรดก ามะถันอยู่ มากจนเป็ นพิษต่ อพืช สภาพกรด
ที่รุนแรงยังก่อให้เกิดปัญหาสืบเนื่องอีกด้วย กล่าวคือ มีการปลดปล่อยไอออนของโลหะที่เป็นพิษต่อพืช
และธาตุอาหารบางอย่างอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์น้อยต่อพืช ปัญหาดินเปรี้ยวจัดจึงสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง
แต่ด้วยพระปัญญาอันลึกซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงรอบรู้เป็นอย่างดีว่า การขังน้า
ย่อมสร้างดุลยภาพทางเคมีขึ้นใหม่ในดินดังกล่าว โดยดินจะปลดปล่อยกรดและไอออนอันเป็นพิษออกมา
สู่น้ามากขึ้น การระบายน้าในช่วงเวลาถัดไปที่เหมาะสมจึงย่อมจะช่วยลดสภาพทีไ่ ม่พึงประสงค์นี้ลงได้
ด้ ว ยกลไกธรรมชาติ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม น้ าดั ง กล่ า ว สภาพกรดในดิ น ก็ ค่ อ ย ๆ
ลดความรุนแรงลง และข้าวที่ปลู กก็ค่อย ๆ ให้ผลผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ การใส่ปูนในปริมาณและจังหวะ
ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้กระบวนการปรับปรุงดินเปรี้ยวบรรลุผลได้รวดเร็วขึ้น
 โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นเรื่องการค้นคว้า ทดลอง และวิจัย
เพื่ อ น าความรู้ ที่ ไ ด้ เผยแพร่ แ นะน าให้ เ กษตรกรน าไปปฏิ บั ติ ได้ ด้ ว ยราคาถู ก และใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ง่ า ยๆ
ไม่ซับซ้อน โดยเกษตรกรสามารถทาได้ด้วยตนเอง อาทิ พระองค์มีพระราชดาริเสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้าน
ชนบทขาดแคลนและต้องการในด้านเกษตรกรรม การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั้งศึ กษา
ค้นคว้าและวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช การศึกษาสภาพของดิน
และพัฒนาให้สามารถทาการเกษตรได้ ดังนี้
ด้ า นพลั ง งานทดแทน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงห่ ว งใย
เรื่องน้ามันในโลกซึ่งนับวันจะค่อยๆ หมดไป จึงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนก่อนที่จะเกิด
ภาวะน้ ามั น ขาดแคลน ด้ ว ยทรงเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของแหล่ ง พลั ง งานทดแทนที่ จ ะน ามาใช้
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ภายในประเทศ และช่วยเหลื อให้ เกษตรกรลดต้นทุนการผลิ ต รวมทั้งสามารถผลิ ตพลั งงานขึ้นมาใช้ได้เอง
ดังพระราชดารัสพระราชทานแก่เอกอัครราชทู ตไทยและกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาส
ประชุมประจาปี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...การที่น้ามันแพงขึ้น คนซื้อก็ตกใจ เพราะว่าน้ามันนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทามาหากิน
ได้ และถ้าน้ามันแพงแล้วค่าตอบแทนในอาชีพมันคงที่ หรือค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่รายได้น้อยลง
อย่า งนี้ บางคนเกื อบจะอยู่ ไ ม่ไ ด้ ฉะนั้น จะต้อ งค้ น คว้า น้ ามั น เชื้อ เพลิ งทดแทนที่ร าคาถูก ...
เรื่ องพลังงานทดแทนนั้น เป็น การน าพื ชมาทาพลั งงานทดแทน และมีห ลายชนิด ศึก ษามา
หลายสิบปี ไม่ใช่เพิ่งจะมาทาตอนน้ามันแพงขึ้นครั้งละ ๔๐ สตางค์… สาหรับเชื้อเพลิงที่จะได้
จากดินโดยการปลูกนั้น ก็ต้องให้สามารถปลูกในราคาที่ประหยัด...”
พระองค์จึงทรงริเริ่มการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดาอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐ ปี โดยมีพระราชดาริให้นาพืชผล
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพื่อให้คนไทยพึ่งตัวเองได้ในด้านพลังงาน รวมทั้งรองรับปัญหา
ราคาพืชผลเกษตรตกต่า ตลอดจนเป็นการนาเศษวัสดุเหลือใช้มาทาประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด และสร้างระบบ
นิเวศให้ เกิดความสมดุล อาทิ ผลิ ตแก๊สชีว ภาพจากมูล โค ทั้งทาเป็นปุ๋ยสาหรับปรับปรุงสภาพดิน และ
ทาเป็นเชื้อเพลิง โดยได้ทดลองนาวัสดุ ต่าง ๆ อาทิ แกลบบด ผักตบชวา และขี้เลื่อยจากถุงเพาะเห็ดมาอัด
เป็นเชื้อเพลิงแท่งที่ให้ความร้อนได้ดี ซึ่งปัจจุบันมีจาหน่ายแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนม
ได้ก๊าซมีเทนกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และก๊าซอื่น ๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
การวิจัยและพัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์มนามัน หรือไบโอดีเซล พระองค์ทรงค้นพบว่า
ปาล์มน้ามันเป็นพืชที่ให้ปริมาณน้ามันสูงกว่าพืชน้ามันชนิดใด ๆ ในโลก จึงมีพระราชดาริให้ทาการวิจัยและ
พัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์มน้ามัน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทาการวิจัย
และพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มขนาดเล็กให้กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อย และจัดสร้างโรงงานทดลอง
ขึ้นที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรหลายครั้ง
จนกระทั่งปี ๒๕๓๑ ได้รับสั่ งให้ สร้างโรงงานแปรรูปน้ามันปาล์ มขนาดเล็ กครบวงจร
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส และในปี ๒๕๔๓ โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เริ่มการทดลองใช้น้ามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซล และจากการทดสอบพบว่า น้ามันปาล์ม
กลั่นบริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมกับ
น้ามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ หรืออาจใช้ผสมกับน้ามันดีเซลได้ตั้งแต่ ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์
จากการจุดประกายความคิดการพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ประกอบกับเมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อน
คลองท่าด่าน จั งหวัดนครนายก ในวัน ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ รถยนต์พระที่นั่งติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถว่า
“รถคันนีใช้นามันปาล์ม ๑๐๐ %” ทาให้มีการเคลื่อนไหวและตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าทดลอง และ
ทาวิจัยเกี่ยวกับการนาน้ามันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอย่างกว้ างขวาง ส่วนใหญ่เป็นการนาน้ามันพืชและ
น้ามันมะพร้าวมาใช้ในเครื่องยนต์ และเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จากน้ามันพืชนี้รวม ๆ ว่า “ไบโอดีเซล”
ในปี ๒๕๔๗ จึ ง ได้ เ ริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การผลิ ต ไบโอดี เ ซลจากน้ ามั น พื ช ที่ ใ ช้ แ ล้ ว
โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานและบริษัท ต่าง ๆ ดาเนินการสร้างอาคารและ
อุปกรณ์ผลิตไบโอดีเซลขึ้น ในบริเวณงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงโครงการส่วนพระองค์ฯ และปีถัดมา
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บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
เพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ตลอดจนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้สนองพระราชดาริด้วยการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทาไบโอดีเซล
จากน้ามันพืชใช้แล้ว เพื่อใช้เติมเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วย
ต่อมา สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดาริ
ให้สานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทาโครงการเกี่ยวกับปาล์มน้ามันและ
พืชพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ามันพืชและผลิตไบโอดีเซล โครงการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขัน โครงการวิจัยการทดสอบใช้น้ามันปาล์มดิบและไบโอดีเซล
ในเครื่องยนต์ดีเซล และโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน สาหรับ
ใช้ในการศึกษาทดลองการผลิตน้ามันที่จะใช้เป็นพลังงานทดแทนจากพืช และผลิตน้ามันไบโอดีเซลแบบ
ครบวงจรจากน้ามันพืชที่ใช้แล้ว และน้ามันพืชพลังงานชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนในโอกาสต่อไป
นอกจากนี้ จากบันทึกข้อมูลของสานักราชเลขาธิการในการเข้าเฝ้าฯ ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร และ ดร.รอยล จิตรดอน
กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ พระองค์ได้รับสั่งเรื่องน้ามันปาล์ม หรือ
การทาไบโอดีเซลว่า จะต้องคิดให้รอบด้าน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการนาน้ามันดีเซลมาทาไบโอดีเซล เนื่องจาก
ต้องนาดีเซลมาใช้เติมรถเพื่อขนไบโอดีเซล การนาไบโอดีเซลให้มาใช้ประโยชน์ได้จริงควรทาเพื่อรองรับ
การใช้งานในพื้นที่ เพื่อไม่ต้องขนส่ง ตลอดจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเคย
เล่าถวายว่า ได้ให้ทาวิจัยส่วนอื่นประกอบด้วย เพื่อเป็นผลผลิตข้างเคียง อาทิ กลีเซอรีน มาการีน และถ่าน
หากทาได้ครบอย่างนี้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้
“แก๊สโซฮอล์ ” พลังงานทดแทนน ามัน เบนซิน ส าหรับพลั งงานทดแทนน้ามันเบนซิ น
พระองค์ มีพระราชดาริ ใ ห้ ศึก ษาต้ น ทุน การผลิ ต เอทานอลจากอ้ อย เพื่อ รองรับ สถานการณ์ใ นอนาคต
ที่อาจจะเกิดภาวะน้ามันขาดแคลนหรือราคาอ้อยตกต่า ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ การนาอ้อยมาแปรรูปเป็นเอทานอล
เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหา ซึ่งแม้ว่าในช่วงปี ๒๕๒๘-๒๕๓๐ น้ามันเบนซิน
ยังคงมีราคาถูก แต่พระองค์ยังทรงให้ศึกษาวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาเอทานอลอย่างต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้น
เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ามันขึ้นสูง จึงได้มีการนาผลการศึกษาวิจัยพลังงานทดแทนตามพระราชดาริมาต่อยอด
ขยายผลในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานเงินทุนวิจัยสาหรับ การดาเนินงาน
เพื่อใช้จัดสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ ต่าง ๆ ในขั้นต้น โดยในปี ๒๕๔๐ โครงการส่วนพระองค์ฯ ร่วมกับ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดาเนิ นการปรับปรุงคุณภาพของเอทานอลที่ใช้เติมรถยนต์ โดยสามารถ
กลั่นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๙.๕ แล้วนากลับมาผสมกับน้ามันเบนซินธรรมดาในอัตราส่วน ๑ : ๙
ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนเทียบเท่าน้ามันเบนซิน ๙๕
ต่อมา บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ฯ ผลิตและจาหน่าย
น้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเปิดจาหน่ายแก่ประชาชนทั่ว ไป และภายในเวลาไม่กี่ปี นามัน แก๊สโซฮอล์ได้รั บ
ความนิ ย มในหมู่ ป ระชาชนอย่ า งกว้ า งขวาง เป็ น พลั ง งานส าคั ญ ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง นอกจากช่ ว ยลด
การนาเข้านามันได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทุกโครงการ ล้วนทรงศึกษาและทาประชาพิ จารณ์
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อาทิ โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ที่บ้ า นท่าด่าน ตาบลหิ น ตั้ง อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งขณะที่ พระองค์ ทรงรักษา
พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ทรงเสด็ จ ออก ณ ห้ อ งประชุ ม สมเด็ จ พระเจ้ าพี่ นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๔ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในขณะนั้น พร้อมคณะข้าราชการกรมชลประทานเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูล
รายงานผลการดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาแหล่ งน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และรับพระราชทาน
พระราชดาริเพื่อเป็นแนวทางการเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้าอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริดังกล่าว พระองค์ได้มีพระราชดารัสเกี่ยวกับโครงการนี้ ความตอนหนึ่งว่า
“...โครงการขุ น ด่ า น เป็ น โครงการที่ น่ า สนใจ ถื อ ว่ า เป็ น เขื่ อ นที่ มี ค วามก้ า วหน้ า
สร้างขึ้นมาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ใหม่ที่สุดที่มีอยู่ในเมือง นั บว่าเป็นโครงการใหญ่ที่เป็นประโยชน์
กับการชลประทานในภาคกลาง ซึ่งไม่เคยมีใหญ่โตขนาดนี้ ใกล้กรุงเทพฯ ถือว่า เป็นโครงการ
ที่ เ รี ยกว่ า แหวกแนว เราเลยสร้ า งเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ น ประโยชน์ ต่ อประชาชนทั น ที เ ลย
ซึ่งตามปกติโครงการในภาคกลางนี้สร้างยาก เพราะว่าหาที่ยาก และสถานที่ที่สร้างเป็นที่จากัด
แต่ นี่นั บว่ า เป็น โครงการที่ น่า ดู แล้ วก็ โ ครงการที่มี ประโยชน์อ ย่า งมากสาหรั บหลายจั งหวั ด
รวมทั้งจังหวัดพระนคร ซึ่งต้องการโครงการชลประทานอย่างนี้ ที่โครงการชลประทานในภาคกลาง
ใกล้กรุงเทพฯ ฝ่ายชลประทานน่าจะอธิบายกับประชาชนได้ว่าเป็นโครงการที่ทายาก และเป็น
โครงการที่สาเร็จขึ้นได้โดยนับว่าเร็ว จึงเป็นโครงการที่น่าสนใจ ชาวบ้านในเขตโครงการนั้นย่อม
ทราบดี ความสาคัญของโครงการนี้ เพราะว่าครั้งแรกที่ไปเขตนั้นได้คุยกับชาวบ้าน ชาวบ้านเขา
ยิน ดี มาก เขาสนับสนุน โครงการนี้อย่า งยิ่ง ซึ่งตามปกติโ ครงการแบบนี้จะมีการคัดค้า นมาก
เพราะว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องที่ดิน มีปัญหาเรื่องที่ของชาวบ้าน แต่นี่ไม่มีปัญหา เขาเห็นด้วย
และเขาอยู่ ใ นท้ อ งที่ นั้ น เขาเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะท าโครงการ และโครงการ
มีประโยชน์จริงๆ...”
 การใช้พระราชอานาจในการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธยพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดขึ้นจากัดพระราชอานาจของพระองค์เอง โดยทรงอยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ และพระราชทานอานาจสูงสุดไปสู่ปวงชนชาวไทย ในฐานะองค์พระประมุขอันเป็น
ที่เคารพสูงสุด ทรงอยู่เหนือการเมืองและการล่วงละเมิดทั้งปวง
พระองค์ทรงใช้อานาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามที่กาหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการใช้อานาจนิติบัญญัติโดยตรากฎหมายต่าง ๆ นั้น เมื่อทรงลง
ประปรมาภิ ไ ธย และประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ ว จึ งให้ ใช้ บั ง คับ เป็น กฎหมายได้ นอกจากนั้ น
ยังทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาต่าง ๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
นอกจากนี้ พระองค์ทรงใช้พระราชอานาจตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พระมหากษัตริย์ทั่วโลก ดังคากล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในการบรรยาย
เรื่ อง “ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งกับความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ” การอบรมหลั กสู ตรพัฒ นา

๑๖๒

การเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง ระดั บ สู ง รุ่ น ที่ ๔ ณ สถาบั น พั ฒ นาการเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...ควำมจริงพระมหำกษัตริย์ทั่วโลกมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอยู่ ๓ ประกำรด้วยกัน
ประการแรก คือ The Right to Advice หน้าที่และสิทธิในการให้คาแนะนา ซึ่งหำกรัฐบำลเห็นด้วย
ก็นำไปปฏิบัติ และหำกไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องนำไปปฏิบัติ ซึ่งไม่ถือว่ำมีควำมผิด ดังตัวอย่ำงที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ พระรำชทำนแนวพระรำชดำริและคำแนะนำ เรื่อง “กำรบริหำรจัดกำรน้ำ”
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ โดยทรงให้รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำร เช่น พื้นที่ตรงไหนควรทำ Flood way เป็นต้น
แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักถึงควำมสำคัญของแนวพระรำชดำริดังกล่ำว จนเกิดเหตุกำรณ์มหำอุทกภัยในปี ๒๕๕๔
จึงต่ำงระลึกได้ว่ำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙ ทรงแนะนำมำเป็นเวลำล่วงหน้ำถึง ๑๖ ปีแล้ว
ประการที่สอง คือ The Right to be Consult หน้าที่และสิทธิในการทรงเป็น
ที่ปรึกษา โดยใครมำขอพระรำชทำนคำปรึกษำ พระองค์ก็จะพระรำชทำนให้ทุกครั้ง ดังที่นำยกรัฐมนตรี
ขอเข้ำเฝ้ำฯ ถวำยรำยงำนเรื่องน้ำ และขอพระรำชทำนคำปรึกษำ ก็พระรำชทำนคำปรึกษำให้ หรือแม้แต่
ลุงมี ลุงมำที่อยู่หัวไร่ปลำยนำเขียนจดหมำยมำ พระองค์ยังทรงตอบ โดยพระองค์ทรงยึดถือว่ำ ใครเขำถำม
หรือมำปรึกษำอะไร ต้องตอบ โดยเฉพำะฎีกำที่ชำวบ้ำนร้องเรียนมำ หรือขอคำแนะนำเรื่องน้ำ ดิน หรือ
กำรประกอบอำชีพ หรือตัวเองต้องทนทุกข์อะไร ต้องตอบพร้อมทั้งหำทำงแก้ไขให้เขำด้วย
ประการสุดท้าย คือ The Right to Warn หน้าที่และสิทธิในการตักเตือน
เมื่อมีพระบรมรำชวินิจฉัยว่ำจะมีภัยอันตรำยมำสู่ประเทศ พระองค์จะทรงเตือน ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือ
“เหตุ ก ารณ์ ๑๔ ตุ ล าฯ” และ “พฤษภาทมิ ฬ ”... ขอให้ สั ง เกตว่ ำ ทั้ ง ๒ เหตุ ก ำรณ์ ที่ พ ระองค์
มีพระรำชดำรัสนั้น ไม่เคยทรงระบุเลยว่ำใครผิดใครถูก พระองค์รับสั่งกับผมว่ำ ไม่ทรงมีอำนำจที่จะไปชี้ว่ำ
ใครผิดใครถูก มีขบวนกำรทำงกฎหมำยอยู่แล้ว เพียงแต่พระองค์ทรงเรียกสติของผู้ที่เกี่ยวข้องกลับคืนมำ
พระองค์ไม่ทรงเข้ำไปยุ่งเกี่ยว ทรงระวังพระองค์มำก...”
 การสร้างความมั่นคงเพื่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ
เมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง พระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙
ที่ทรงปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว จะพบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงคานึงถึงตลอดเวลา คือความสงบสุขและ
ความมั่นคงของประเทศและสังคมไทย ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวไว้ใน
การบรรยายเรื่องเดียวกันข้างต้น ความตอนหนึ่งว่า
“...บทบำทของพระองค์ ใ นกำรสร้ ำงควำมมั่น คงของประเทศ จะไม่ ท รงลงไปรบ
แต่พระองค์ทรงไปชี้แนะ จึงเป็นที่มำของแนวพระรำชดำริกำรจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. (สำนักงำนกำรปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ผู้ก่อกำรร้ำยที่มำมอบตัวได้มีที่ทำกินในพื้นที่
ป่ำเสื่อมโทรม โดยทรงเห็นว่ำรัฐน่ำจะดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้กรรมสิทธิ์
แก่รำษฎรได้ทำกินอย่ำงถูกกฎหมำย แต่มิได้เป็นกำรออกโฉนดที่จะสำมำรถนำไปซื้อขำยได้ เพี ยงแต่ให้ออก
ใบสั ญ ญำรั บ รองสิ ท ธิ ท ำกิ น (สทก.) แบบมรดกตกทอดแก่ ท ำยำทให้ ส ำมำรถท ำกิ น ได้ต ลอดไป และ
ด้วยวิธีกำรนี้ได้ช่วยให้รำษฎรมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเองและครอบครัว โดยไม่อำจนำที่ดินนั้นไปขำย
และไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่ำสงวนอื่น ๆ...”

๑๖๓

นอกจากนี้ นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น อดี ต นายกรั ฐ มนตรี ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ
พระมหากษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ ความตอนหนึ่งว่า “...เมื่อติดตำมถึงพระรำชกรณียกิจที่พระองค์ปฏิบัติ
ตลอดระยะเวลำที่ย ำวนำน พบว่ำสิ่ งที่พระองค์ทรงคำนึงถึงตลอดเวลำ ๓ ประกำร คือ ประการแรก
ความสงบของสังคมไทย ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชกรณียกิจในเรื่องโครงกำรหลวง โครงกำรในพระรำชดำริ
ซึ่งเมื่อมองผิว เผิ นแล้วจะเห็น ว่ำเป็น กำรให้ ควำมช่วยเหลือต่อเกษตรกร แต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมมั่นคง เสถียรภำพของประเทศให้อยู่ดีกินดี
ประการที่สอง ทรงเน้น เตือนสติค นไทยให้รู้ รั กสามัค คี บ้ำนเมืองไทยไม่มีปัญหำ
ในเรื่องกำรแบ่งแยกเชื้อชำติ ดินแดน ศำสนำ พระองค์จึงปลูกฝังให้คนไทยรู้จักปฏิบัติตนในหน้ำที่ให้ถูกต้อง
ใครมี ปั ญ หำก็ ใ ห้ แ ก้ ไ ขกั น ไป ใครมี ห น้ ำ ที่ อ ะไรก็ ป ฏิ บั ติ กั น ไป ส่ ว นประการสุ ด ท้ า ย พระองค์ ท รงให้
ความช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพำะกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชำติ ได้มีควำมเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น และสำมำรถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้...”

บทสรุป : ชัยชนะแห่งการพัฒนา เพื่อความผาสุกและประชาธิปไตยของชาวไทย
ตลอดระยะเวลาแห่ ง การครองราชย์ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙
ทรง “ต่อสู้กับความยากจน” ด้วยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุข
สูงสุด ช่วยให้ราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ห่างไกลความเจริญและยากไร้ ได้กินดีอยู่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อาทิ ทรงดูแลรั กษาและส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนด้วยการพระราชทาน
สิ่งจาเป็นหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จาเป็นต่อการผลิต ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถพึ่ ง ตนเองได้ และเมื่ อ พึ่ ง ตนเองได้ ก็ จ ะมี อิ ส ระและเสรี ภ าพ อั น น าไปสู่ ก ารเป็ น
“ประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง

๔. ทฤษฎีใหม่ : แนวคิดแห่งการพึ่งตนเองตามแนวพระราชดาริ
การเสด็ จ พระราชด าเนิ น เพื่ อ ทรงเยี่ ย มเยี ย นพสกนิ ก รทั่ ว ประเทศ ช่ ว ยให้ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงสัมผัสกับสภาพดินฟ้า อากาศ และภูมิประเทศ
ในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ได้ ท อดพระเนตรเห็ น ความทุ ก ข์ ย ากแร้ น แค้ น ตลอดจนปั ญ หาอุ ป สรรค
ในการด ารงชีวิ ต ของประชาชนทั่ว ประเทศ พระองค์ท รงซัก ถามราษฎรเพื่ อ ทราบถึ งปั ญ หาอุป สรรค
ในการดารงชีวิตด้วยพระองค์เอง พระองค์จึงทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงสภาพความเป็นจริงและพบว่าปัญหาหลัก
ที่เกษตรกรประสบอยู่ นั้ น คือ การขาดแคลนน าสาหรั บใช้ใ นการเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลู กข้าว
ที่ต้องใช้น้าปริมาณมาก
เมื่อปี ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงเยี่ยมราษฎร
บริเวณพื้นที่บ้านกุดสิม อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงพบว่าบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า “กุดทิง” เป็นเวิ้งน้า
ของลุ่มน้าลาพะยัง ซึ่งในหน้าแล้งจะมีลักษณะเป็นโขดหินแห้งแล้งเป็นบริเวณกว้าง ภายหลังจากที่ได้เสด็จฯ
ไปทอดพระเนตรสถานที่จริง ทรงเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ปลูกข้าวได้ผลผลิตไม่พอยังชีพ เพราะต้อง
ทานาในพื้นที่แห้งแล้ง
ในคื น นั้ น พระองค์ จึ ง ทรงกางแผนที่ โ ดยทรงใช้ไ ฟฉายส่ อ ง และทรงวางแผนหาน้ าให้ ร าษฎร
ด้วยพระองค์เอง เกิดเป็นพระราชดาริให้สร้างอ่างเก็บน้าลาพะยังตอนบน เพื่อให้ชาวบ้านแถวนั้นได้มีน้าใช้
ยามหน้าแล้ง และทรงให้สร้างอ่างเก็บน้าห้วยไผ่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะเป็นอ่างเก็บน้าที่บรรจุน้าได้มาก
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สาหรับนาน้ามาเติมในกรณีที่น้าไม่พอ โดยการเติมน้าเข้าพื้นที่ใช้วิธีเจาะอุโ มงค์ผันน้ายาว ๗๐๐ เมตร
ลอดใต้ภูเขาส่งตรงไปยังไร่นาของราษฎร ซึ่งเหตุการณ์นีนามาสู่การพัฒนาพระราชดาริเรื่อง “ทฤษฎีใหม่”
ในเวลาต่อมา
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการมีพื้นที่สาหรับกักเก็บน้าไว้ใช้ภายในชุมชน จะเกิดประโยชน์ เป็นอย่างมาก
แต่ครั้นจะสร้างอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ก็จะเป็นการยาก เนื่องจากจะต้องใช้พื้นที่เป็นจานวนมาก ซึ่งอาจมีปัญหา
กับพื้นที่ที่เป็ นที่อยู่ อาศัยของเกษตรกร ดังนั้น หากเกษตรกรแต่ ละรายสร้างที่เก็บกักน้าขึ้นภายในพื้น ที่
ของตนเอง ก็จ ะทาให้ มีน้ าสารองใช้อย่ างเพียงพอสาหรับการเพาะปลู ก และยังเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
การสร้ า งบ่ อ เก็ บ กั ก น้ าขนาดใหญ่ อี ก ทั้ ง ยั ง เกิ ด ประโยชน์ โ ดยตรงมากกว่ า อี ก ด้ ว ย จึ ง พระราชทาน
แนวพระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่” ให้แก่เกษตรกร

๔.๑ หลักการของทฤษฎีใหม่
ก่อนที่พระองค์จะพระราชทานแนวพระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่” ให้เกษตรกรนาไปปฏิบัตินั้น
พระองค์ มี พระราชกระแสให้ มู ลนิ ธิ ชั ยพั ฒนาจั ดซื้ อที่ ดิ นบริ เวณวั ดมงคล (ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานนามใหม่ว่าวัดมงคลชัยพัฒนา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๕) ตาบลห้วยบง อาเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี และเมื่อต้นปี ๒๕๓๖ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการทดสอบ “ทฤษฎีใหม่”
ด้วยการทาแปลงสาธิตในพื้นที่ดังกล่าวจานวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา โดยมีการบริหารจัดการที่ดิน
และแหล่ งน้ าเพื่อการเกษตรในรู ปแบบใหม่ อันเป็ นแนวทางในการช่ วยเหลื อเกษตรกรรายย่อ ยที่ มีพื้ น ที่
ถือครองขนาดเล็ กโดยเฉลี่ ยประมาณ ๑๐ – ๑๕ ไร่ ที่มีส ภาพแห้งแล้ ง ขาดน้า และธาตุอาหารในดิน
ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นจนสามารถนาไปทาประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อให้พออยู่พอกินตลอดทั้งปี โดยมีหลักการ
ที่สาคัญ ดังนี้
หลักการที่หนึ่ ง ต้ องเป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลียงตัวเองได้
ในระดับที่ประหยัดก่อน โดยชุมชนต้องมีความสามัคคี เพราะความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันเป็นปัจจัยสาคัญในการปฏิบัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย
หลักการที่สอง กาหนดให้ทุกครัวเรือนทานา ๕ ไร่ เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของชุมชน
ต้องปลูกเพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคทั้งปี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องซื้อหา
ในราคาแพง
หลักการที่สาม ต้องมีนาเพื่อเพาะปลูกสารองไว้ใ ช้ในฤดูแ ล้ง หรื อระยะฝนทิงช่วงได้
อย่า งพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชดาริเป็นแนวทางไว้ว่าต้องมีน้า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก ๑ ไร่ หากทานา ๕ ไร่ และ
ปลู กพืช ผลอีก ๕ ไร่ รวมเป็ น ๑๐ ไร่ จึ งต้องมีน้า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
กันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้า เพื่อให้มีน้าพอเพียงต่อการทาการเพาะปลูกได้ตลอดปี
หลักการที่สี่ คือ เป็นการจัดแบ่งแปลงที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการถือครองที่ดิน
ถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ แต่หากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ สามารถพิจารณา
จากสัดส่วนการบริหารพื้นที่ ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ โดยปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่และตามสภาพ
ของที่ดิน ปริมาณน้าฝน และสภาพแวดล้อม ซึ่งสัดส่วนการบริหารพื้นที่ดังกล่าว มีรายละเอียดในแต่ละ
สัดส่วน ดังนี้

๑๖๕

 ส่วนแรก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพืนที่สาหรับขุดสระนา เพื่อกักเก็บน้าฝนในฤดูฝน
ไว้ใช้ โดยยึดหลักให้มีน้า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ สาหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพิงน้า
จากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว และสระน้านี้ยังสามารถใช้ปลูกพืชน้า อาทิ ผักบุ้ง ผักกระเฉด ฯลฯ และ
ใช้เลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกและขายเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย
 ส่ ว นที่ ส อง ๓๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใช้ เ ป็ น พื นที่ ป ลู ก ข้ า ว เพื่ อ ไว้ กิ น เป็ น อาหารหลั ก
ของครอบครัวอย่างพอเพียงตลอดปี และใช้ราข้าวไว้เลี้ยงหมู ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวสามารถ
ปรับสภาพดินเพื่อปลูกพืชไร่ พืชผักอายุสั้นต่าง ๆ เพิ่มเติมเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
 ส่วนที่สาม ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพืนที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืช
สมุนไพร และผักสวนครัว อาทิ หอม ตะไคร้ กระเทียม ผั กบุ้ง พริก โหระพา กระเพรา ฯลฯ สาหรับ
บริโภคในครัวเรือนและขายได้อีกด้วย เป็นการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
 ส่วนที่สี่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ให้กันไว้เป็นบริเวณที่อยู่อาศัย โรงเรือน ยุ้งฉาง
โรงเก็บเครื่องมือ รวมทั้งไว้เป็นพื้นที่ปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนให้ใช้วิธี
ธรรมชาติทั้งหมดในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การควบคุมวัชพืชและการควบคุมแมลงศัตรูพืช
ขณะที่ระบบการผลิตจะเน้นการเกื้อกูลกันระหว่างสัตว์เลี้ยงและพืชผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต้ น แบบการทาเกษตรทฤษฎี ใ หม่ที่พ ระราชทานข้า งต้น นี สามารถแก้ไ ขปั ญหาจาก
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกรที่ดาเนินการมาหลายชั่วอายุคนได้ เพราะเป็นการปรับแนวคิดการทาเกษตร
จากเดิ ม ที่ เ กษตรกรปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว ท าให้ ต้ อ งพึ่ ง พาสารเคมี แ ละอิ ง กั บ ความไม่ แ น่ น อนของตลาด
มากเกินไป แต่การทาเกษตรในรูปแบบใหม่นี้ ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนน้า และเป็นวิ ธีการที่ทาให้
เกษตรกรพึ่งตนเองได้

๔.๒ ทฤษฎีใหม่ : จากการพึ่งพาตนเอง สู่การรวมกลุ่มในชุมชน และขยายความร่วมมือ
กับภายนอก
แนวคิ ดการพึ่ งตนเองตามการท าเกษตรทฤษฎี ใหม่ นี้ มิ ได้ หมายถึ งการอยู่ อย่ างโดดเดี่ ยว
ไม่ติดต่อกับภายนอก แต่เป็นแนวทางการพึ่งตนเองให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและเป็นขั้นเป็นตอน
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่

๑๖๖

ทฤษฎีใหม่ขันต้น เป็นการพึ่งตนเองในลักษณะของการเสริมสร้างพืนฐานให้เกษตรกร
ยืนอยู่ได้บนลาแข้งของตนเอง ให้พออยู่ พอกิน โดยการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและทากิน ออกเป็น ๔ ส่วน
ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ตามหลักการของทฤษฎีใหม่ เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอที่จะบริโภคภายใน
ครัวเรือนก่อน หากมีส่วนเกินจึงนาไปแลกเปลี่ยน ซื้อขายในตลาดท้องถิ่น เข้าสู่การพัฒนาร่วมกันในระดับ
ที่สองต่อไป
ทฤษฎีใหม่ขันกลาง เป็นการพัฒนาให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับชุมชน
หลังจากที่เกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนเองจนได้ผลแล้ว ไปสู่การเพิ่มการผลิตและ
ทาให้มีสินค้าและบริการในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ด้วยการนาเอาผลผลิตส่วนเกินในแต่ละครอบครัวมาจัดการ
ร่วมกันในระดับชุมชน ซึ่งสามารถดาเนินการได้หลายทาง เช่น ผ่านการจัดตั้งกลุ่มการผลิตร่วมกัน รวมกลุ่ม
กันในรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชน ร่วมมือกันด้านการผลิต จัดการตลาดและพัฒนาสวัสดิการของชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานของความสามัคคีในท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีพื้นฐานแนวคิดหลัก คือ มุ่งผลิต
สิ น ค้ า และบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในชุ ม ชนด้ ว ยการแบ่ ง งานกั น ท า เพื่ อ ความประหยั ด และคุ้ ม ค่ า ลดต้ น ทุ น
โดยการใช้ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเน้นการแลกเปลี่ยนกันเองภายในชุมชน
เป็นหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งขั้นพื้ นฐานในชุมชนก่อน แม้ว่าชุมชนจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับภายนอก
มากขึ้นบ้างแล้วก็ตาม
ทฤษฎีใหม่ขันก้าวหน้า เมื่อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้ว และดาเนินการผ่านพ้นขั้นกลาง
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาไปสู่ขั้นก้าวหน้า โดยการพัฒนาชุมชนให้สามารถติดต่อสัมพันธ์
กับระบบตลาดและเศรษฐกิจนอกหมู่บ้าน เพื่อจาหน่ายผลผลิตส่วนเกิน จัดหาทุน วิชาการ และแสวงหา
ความรู้ทางเทคโนโลยีและทรัพยากรจากภายนอกเพื่อใช้ในกิจการของชุมชน ซึ่งหากชุมชนมีความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น ก็อาจมีการเจรจาต่อรองความร่วมมือกับบรรษัทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและธุรกิจระหว่าง
ประเทศเหล่านั้นได้

๔.๓ การนาทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนาการนา
หลักการของทฤษฎีใหม่ไปใช้ว่าทางราชการไม่ควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือมากเกินไป เพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสพึ่งตนเองได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางราชการควรเข้าไปช่วยในสิ่งที่ยากและต้องใช้ความรู้
ทางวิชาการ เช่น การขุดสระน้า ดังพระราชดารัสพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...ทฤษฎีใหม่นี่มีไว้สาหรับป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติก็จะทาให้ร่ารวยมากขึ้น. ใน
ยามที่มีอุทกภัย ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็ว โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไป. ทาให้
ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี. ฉะนั้นจึงได้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่.
...การทาทฤษฎีใหม่นี้มิใช่เป็นของที่ง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่ งบประมาณ.
เดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้อย่างกว้างขวาง. และแต่ละคนก็อยากได้ ให้ทางราชการขุดสระ
แล้วช่วย. แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนัก บางแห่งขุดแล้วไม่มีน้า แม้จะมีฝน น้าอยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันรั่ว.
หรือบางทีก็เ ป็น ที่ที่รับน้าไม่ได้ . ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีที่ที่เหมาะสมด้วย. ... การที่ปฏิบัติตาม
ทฤษฎีใหม่หรืออีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติเพื่อหาน้าให้แก่ราษฎรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย ต้องช่วยกันทา. ...”

๑๖๗

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสอนว่า ทฤษฎีใหม่นี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ที่นาไป
ปฏิบั ติจ ะต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ มีความเพีย ร และความอดทน และไม่ใช่เรื่องที่จะทาได้ง่ายๆ ในพื้นที่ทุกแห่ ง
จะต้องน าประสบการณ์มาประยุ กต์ใช้ เพื่อดัดแปลงการปฏิบัติตามทฤษฎีให้ เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่
ดัง พระราชด ารั ส พระราชทานเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา เมื่ อ วัน ที่ ๔ ธัน วาคม ๒๕๔๑
ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่แล้ว ก็ มาเข้าเป็ นของเศรษฐกิจพอเพียง. คนที่ทานี้ ต้องไม่ฟุ้ งซ่าน
ไม่ฟุ้งเฟ้อ. ได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่าลาบาก เพราะผู้ปฏิบัติต้องมีความเพียร และต้องอดทน.
ไม่ใช่ว่าจะทาง่ายๆ ไม่ใช่บอกว่าเป็นทฤษฎีของในหลวง แล้วจะทาได้สะดวก. และไม่ใช่ว่าทาได้
ทุกแห่ง ต้องเลือกที่. ถ้าค่อยๆ ทาไป ก็จะสามารถขยายความคิดของทฤษฎีใหม่นี้ไปได้ โดยดัดแปลง
ทฤษฎีนี้ แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศ...”
อี ก ทั้ ง พระองค์ ท รงเน้ น ย้ าว่ า ทฤษฎี ใ หม่ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ส ามารถยื ด หยุ่ น ได้ อย่ า งเช่ น
การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากินในอัตราส่วน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ไม่ใช่สูตร
ตายตัว สามารถปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง และความถนัดในการ
ทาการเกษตรของเกษตรกรด้วย เช่นเดียวกับการดาเนินชีวิตของคนเราทุกคนที่ต้องมียืดหยุ่น ดังพระราช
ดารัสพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ความตอนหนึ่งว่า
“...ทฤษฎีใหม่...ยืดหยุ่นได้และต้องยืดหยุ่น เหมือนชีวิตของเราทุกคน ต้องมียืดหยุ่น...”

๔.๔ แนวทางการจัดการที่ดินและนาเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ช่วยฟื้นชีวิตเกษตรกร
ทฤษฎี ใหม่ จึ งนับเป็นองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ ๙ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ด้วยการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสม
กับเกษตรกรที่แม้จะมีฐานะยากจน มีที่ดินและทุนน้อย สามารถนาไปปฏิบัติและพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุขและได้ผลจริง
กล่าวคือ มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วน
ที่ชัดเจน มีการคานวณโดยหลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี
และมีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบสาหรับเกษตรกรเป็น ๓ ระดับ เพื่อให้พอเพียง พออยู่ พอกิน และมีรายได้
สาหรับเลี้ยงตนเอง พึ่งตนเองได้ในขั้นต้น และพัฒนาไปสู่ทฤษฎีใหม่ในขั้นกลางและขั้นก้าวหน้าอย่างเป็นลาดับ
พระองค์ ไ ด้ พระราชทานทฤษฎีใ หม่ สาหรั บเกษตรกรเพื่ อ เดิน ทางไปสู่ ค วามพอเพี ย ง
สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบทุนนิยม ซึ่งมีการกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพราะมีรายได้ดี แทนที่จะปลูกหลาย ๆ อย่างไว้กินและใช้เองในครอบครัว รวมถึงไว้ขาย หากพืชที่ปลูก
มีปัญหาล้นตลาด ราคาตกต่า ก็ไม่สามารถมีรายได้จากทางอื่น และยังต้องซื้อ พืชอื่น ๆ มาบริโภคอีกด้วย
เกษตรกรก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของการพึ่งพิงตลาดหรือนายทุนไปได้
แต่หากเกษตรกรได้น้อมนาแนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่นี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยความอดทน
ขยันหมั่นเพียร และไม่ใจร้อน จะเป็นการพัฒนาที่นาไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันแปรของธรรมชาติ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย ต่าง ๆ
ได้เป็นอย่างดี
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ทฤษฎีใหม่นี้ เป็นแนวพระราชดาริที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่
เกษตรกรไทยแล้วว่า พระราชดาริของพระองค์เกิดขึนด้วยพระอัจฉริยภาพสูงที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง ความสมบูรณ์พูนสุขแห่งราชอาณาจักรไทยจึงได้บังเกิดขึ้นด้วยพระปรีชาสามารถอันเฉียบแหลม
และน้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มทิ รงเคยหยุดนิ่งในแนวพระราชดาริเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชา

๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ แหล่งศึกษาและเผยแพร่
ความรู้การเกษตรครบวงจร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงปัญหาพื้นฐาน
ของเกษตรกรไทยที่ ว นเวี ย นอยู่ กั บ เรื่ อ งของปั ญ หาการขาดแคลนน้ า ที่ ท ากิ น และความเสื่ อ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปัญหาดินเสื่อม ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ฯลฯ และปัญหาเรื่องความรู้พื้นฐานในด้าน
การทาเกษตรกรรม ซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะมีปัญหา “เฉพาะ” แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์
ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงมีพระราชดาริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ขึ้น
โดยมีแนวคิดที่สาคัญคือเป็น ศูนย์ศึกษา และ พัฒนา (Research & Development) เพื่อให้เกษตรกร
ในพื้นที่และภูมิภาคนั้น ๆ ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาจากของจริง ณ สถานที่จริงซึ่งได้จาลองสภาพ
โดยรวมทางกายภาพของแต่ละภูมิภาคมาย่อส่วนไว้ ตลอดจนเพื่อให้เป็น “ต้นแบบของความสาเร็จ ”
หรือตัวอย่างของแนวทางการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเรียนรู้
และทาตามตัวอย่างได้โดยง่าย และขยายผลความสาเร็จสู่เกษตรกรและชุมชน

๕.๑ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ต้นแบบความสาเร็จ
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ” จึงกาเนิ ดขึ้นด้วยพระวิสั ยทัศน์
ที่เฉียบแหลม ลุ่ มลึ ก และกว้างไกลของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชา
การค้นคว้าทดลอง และการสาธิตทางด้านเกษตรกรรม เป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ที่ให้บริการ
แก่ประชาชนและเกษตรกร เป็นเสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ” คือมิได้เป็นเพียงสถานที่ที่เก็บ
รวบรวมและแสดงสิ่งของเท่านั้น หากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเคลื่อนไหว มีกิจกรรมต่อเนื่อง
โดยมีกิจกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาภายใต้ปัญหา ข้อจากัด และสภาพทางภูมิศาสตร์
ตลอดจนลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม (Social-cultural) ของผู้ คนในชุมชนนั้น ๆ ดังพระราชดารัส
ในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นาผู้เข้าร่วม
สัมมนาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ในช่วงต่อไป ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...ที่พูดถึงว่าศูนย์ศึกษาไม่ใช่ก็คือ ไม่ใช่วิทยาลัย ไม่ใช่โรงเรียน แต่ว่าเป็นสถานที่ แห่งหนึ่ง
ที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นที่มาดูมาศึกษาก็ได้ คือเป็นทัศน
ศึ กษาพานั กเรี ยนนั กศึ กษาวิ ทยาลั ยก็ ตาม หรื อไม่ ใ ช่ นั กเรี ย นเป็ น ข้ า ราชการทุ ก ชั้ น ตั้ ง แต่
ชั้น ผู้น้ อยขึ้ น มาจนถึ งชั้น ผู้ใ หญ่ ทุก ระดั บทุก อย่า ง คื อหมายความว่ า ทุก หน้า ที่สามารถมาดู
ในแห่ ง เดี ย วกั น วิ ธี ก ารที่ จ ะพั ฒ นาในสาขาต่ า ง ๆ ของวิ ช าการ อั น นี้ ก็ เ ท่ า กั บ เป็ น เหมื อ น
ที่พิพิธภัณฑ์ที่จะมาดูอะไร มีวิชาการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นอกจากนั้นไปดูศูนย์ศึกษา
ก็ไปหย่อนใจก็ได้ เพราะว่าทางานมาเครียดก็ไปเที่ยวศูนย์ศึกษาเหมือนไปเที่ยวสวนสาธารณะ
ก็ได้ ได้ความรู้ด้วย นี่แหละเป็นหลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนา…”
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ยิ่งไปกว่านั้น “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ” ยังเป็น “ต้นแบบ”
ของการบริหารที่เป็นการ “รวมศูนย์” โดยนาเอาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้
ณ ที่แห่งเดียว และร่วมกันดาเนินงานโดยมิได้มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ เพื่อเป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จให้แก่
เกษตรกร ซึ่ง นับเป็นครั งแรกของระบบบริหารราชการแผ่น ดิน ไทยที่ได้มีการน าหน่วยงานต่า งกอง
ต่ า งกรม ต่ า งกระทรวง มาท างานร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด ประสบการณ์ ซึ่ งกั นและกั น เป็ นการ
ผสมผสานความร่วมมือร่วมใจในการทางานเพื่อประชาชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คื อ เป็นการผนึกกาลังระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปดาเนินการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาด้วยความพร้อมเพรียง เดินหน้าไปพร้อมกันทั้งหน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยมิอาจ
ดาเนินการในลักษณะต่างคนต่างทา ดังพระราชดารัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ ความตอนหนึ่งว่า
“…กรม กองต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ทุ ก ด้ า นของการพั ฒ นา สามารถ
แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็น ปรองดองกั น ประสานงานกัน ตามธรรมดาแต่ล ะฝ่ า ยต้อ งมี ศูน ย์
ที่รวบรวมกาลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้าน
หางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่า ประชาชนซึ่ งจะต้องใช้วิชาการ
ทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกัน
ในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึง ว่า ที่สาคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์ และต้นทางของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”
นอกจากการประสานการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว สิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ส าหรั บ การเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ คื อ
การติดตามดูแล แก้ไข ตรวจสอบ และปรับปรุงวิธีการอย่างสม่าเสมอ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความผสมกลมกลืน ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
สิ่งที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่ วนร่วมในการดาเนินงานนั้น จะส่งผลให้ราษฎรที่รับผลของการพัฒนาเกิด
การเรียนรู้ และนาไปสู่การดาเนินการด้วยตนเอง เกิดการพึ่งพาตนเองและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด

๕.๒ แนวทางและวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ตร ได้มีพระราชด ารั ส
ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ความตอนหนึ่งว่า
“...วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ก็คือ การพัฒนาที่ทากินของราษฎร
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้า ตลอดจนฟื้นฟูป่า และใช้หลัก
วิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เงินจากการบริจาคจากผู้มี
จิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรกรทั่วไป
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสามารถมาเยี่ย มชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพื่อเป็น
การศึกษาหาความรู้ นอกจากนั้น ยังทาหน้าที่เ ป็น ศูน ย์กลางการพัฒนาพื้น ที่ร อบๆ บริ เ วณ
โครงการให้มีความเจริญ เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีข้าว
สาหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่ม ตลอดจนจัดตั้งธนาคารข้าวของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตนเอง
ได้ในที่สุด...”

๑๗๐

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็นศูนย์รวมของการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง ทดสอบ และปฏิบัติการพัฒนาในแขนงต่าง ๆ โดยยึดข้อเท็จจริงและปัญหาในแต่ละภูมิภาค
ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสังคม วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของผู้คน เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพ “ภูมิสังคม” เป็นหลัก โดยมีแนวทาง
และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน ดังนี้
เป็ น สถานที่ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ทดลอง วิ จั ย เพื่ อ แสวงหาแนวทางการพั ฒ นา วิ ธี ก าร
แก้ปัญหา ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพ
ของราษฎรที่อยู่ ในพื้น ที่นั้ น รวมทั้งขยายผลจากความรู้ หรือการทดลอง และการวิจัยให้ กระจายไปสู่
ประชาชนอย่างกว้างขวางด้วยเทคนิควิธีการอย่างง่าย โดยผ่านการสาธิตและการอรมในรูปแบบต่าง ๆ
ในขณะเดียวกันก็มีผลการศึกษาทดลองที่ไม่ประสบผลสาเร็จ แต่มีคุณประโยชน์ในฐานะเป็นตัวอย่างที่
ไม่ควรดาเนินการตาม นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการสาธิตเทียบเคียง ระหว่างพื้นที่ก่อนและหลังการพัฒนา
และการปรับปรุงดัดแปลงด้วย
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน โดยให้ศูนย์
ศึ ก ษาการพั ฒ นาฯ เป็ น แหล่ ง ผสมผสานวิ ช าการและการปฏิ บั ติ โดยเป็ น แหล่ ง ความรู้ ข องราษฎร
แหล่ งศึกษาทดลองของเจ้ าหน้ าที่ผู้ ปฏิบั ติงาน และแหล่ งแลกเปลี่ ยนถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทาง
แก้ไขปัญหาระหว่างคน ๓ กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และราษฎร
เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวความคิด
แบบสหวิ ท ยาการ โดยแต่ ล ะแห่ ง จะเป็ น แบบจ าลองของพื้ น ที่ แ ละรู ป แบบการพั ฒ นาที่ ค วรจะเป็ น
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในพื้นที่ นั้ น ๆ อันจะเป็น ตัวอย่างว่า ในพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่
ลั กษณะหนึ่ งๆ นั้ น จะสามารถใช้ป ระโยชน์อย่างเต็มที่ได้โ ดยวิธีใดบ้ าง โดยใช้ความรู้ทุกสาขาให้ เป็ น
ประโยชน์เกื้อหนุนกันอย่างที่สุด มิใช่การพัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึ่ง และระบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
จะเป็นการผสมผสานไม่เพียงเฉพาะเรื่องความรู้เท่านั้น แต่ต้องมีการผสมผสานเทคนิคการดาเนินงาน และ
การบริหารที่เป็นระบบด้วย
เน้ น การประสานงานระหว่ า งส่ วนราชการ แนวทางการด าเนิ นงานของศู นย์ ศึ กษา
การพัฒ นาฯ ทุ กแห่ ง เน้ น การประสานงาน การประสานแผน และการจัดการระหว่า งกรม กอง และ
ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบราชการ
เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กล่าวคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
มีการศึกษา ทดลอง และสาธิต ให้เห็นถึงความสาเร็จของการดาเนินงานพร้อมๆ กันในทุกด้าน ทั้งด้าน
การเพาะปลูก ปศุสั ตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒ นาทางด้านสั งคม และงานศิล ปาชีพ ในลั กษณะของ
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ” เมื่อผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานจะมีให้ดูได้ทุกเรื่อง ผู้สนใจหรือเกษตรกร
จะได้รับความรู้รอบด้าน อีกทั้งมีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งนาไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุด
เมื่อผลการศึกษาของแต่ละศูนย์ประสบผลสาเร็จ จะขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ
ศูนย์ฯ ซึ่งเมื่อก่อนนี้เรียกว่า “หมู่บ้านบริวาร” แต่ปัจจุบันเรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
เป้าหมายอันดับแรก โดยให้เกษตรกรเข้ามารับการอบรม หรือศึกษาดูงานในศูนย์ฯ หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่
ออกไปให้คาแนะนา เมื่อส่งเสริมให้กับหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จนได้ผลในระดับหนึ่งแล้ว หมู่บ้านเหล่านี้จะทา
หน้าที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้เกษตรกรพื้นที่ อื่น ๆ ที่ห่างออกไปได้เข้ามาศึกษาและดูงานได้ เพื่อสามารถ
ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ

๑๗๑

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ไปสู่พื้นที่แห่งอื่นในลักษณะของ “ศูนย์สาขา” เพื่อทาการศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่องในพื้นที่ นั้น ๆ แล้วนา
ผลการศึกษาไปส่งเสริมให้เกษตรกรนาไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ศึ กษาการพัฒ นาฯ มีอยู่ ๖ แห่ ง กระจายอยู่ ทั่ว ทุ กภูมิ ภ าคของประเทศ
แต่ ล ะศู น ย์ มี ส ภาพปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งกั น ตามสภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของแต่ ล ะภู มิ ภ าค
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่ง
ไว้อย่า งชัด เจน และทรงให้ทาการศึกษา วิจัย และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพืนนัน ๆ
เพื่อพัฒนาให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถทาการเกษตรได้ ดังนี้

๕.๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“ป่าหาย นาแห้ง ดินเลว... ก็พัฒนาได้”
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เป็ น ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาฯ แห่งแรกที่มีพระราชดาริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๒ ที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมไม่สามารถทาการเกษตรได้ เนื้อดินเป็นทราย
มีการชะล้างพังทลายของดินสูง ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการบุกเบิกป่าที่สมบูรณ์เพื่อปลูกพืชชนิดเดียว
อาทิ อ้อย มันสาปะหลัง และยูคาลิปตัส ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงบารุงดิน ทาให้ดิน
แปรสภาพเป็นทราย ผลผลิตพืชที่ได้รับต่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงมีพระราชดาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบ
มีการค้นคว้า ทดลอง และสาธิตการพัฒนาที่ทากินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการพัฒนาที่ดิน
และแหล่งน้า ฟื้นฟูสภาพป่าและพืชพรรณธรรมชาติ วางแผนการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ และส่งเสริม
ศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือน พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทานไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้ อนฯ เพื่อให้มีการศึกษาการสีข้าวแบบ
สหกรณ์ และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งเป็นแหล่งปลูก
และรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ๙๐๐ กว่าชนิด โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การดาเนินงานในพื้นที่
ผลสาเร็จของศูนย์ศึ กษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ขยายผลไปสู่พื้นที่ ตาบลเขาหินซ้อน
ตาบลเกาะขนุน และตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม และตาบลเสม็ดเหนือ อาเภอบางคล้ า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ รวม ๑๙ หมู่บ้าน เนื้อที่ ๑๔๐,๗๘๙ ไร่ ดาเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชผสมผสานและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ สนับสนุนและช่วยเหลือดูแลให้มี
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จนมีความเข้มแข็งและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ปราชญ์ชาวบ้านและ
ผู้ที่ประสบความสาเร็จในการนาความรู้ที่เข้ามาฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ไปประกอบ
อาชีพ ยังได้ใช้บ้านของตัวเองเป็นศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความสาเร็จตามแนวพระราชดาริ แก่คณะผู้สนใจ
ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

๑๗๒

๕.๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘
ธั น วาคม ๒๕๒๔ ที่ ต าบลคลองขุ ด อ าเภอท่ า ใหม่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาประชาชนได้ รั บ
ความเดื อ ดร้ อ นในการท ามาหากิ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ แ ละทะเลชายฝั่ ง ใกล้ เ คี ย งอั นเป็ นแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สารวจข้อเท็จจริง ทรงพบว่า สภาพป่าชายเลนรอบชายฝั่งอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นเขตป่า
สงวนนั้น พื้นที่บางส่วนมีสภาพป่าเสื่อมโทรมลง และราษฎรได้บุกรุกเข้าไปจับจองและประกอบอาชีพอยู่
จานวนหนึ่ง พระองค์จึงมีพระราชดาริให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้า
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตเพื่อการพึ่งตนเองในระยะยาว
ศู น ย์ ฯ แห่ ง นี้ ด าเนิ น งานในลั ก ษณะ “สหวิ ท ยาการ” โดยความร่ ว มมื อ จากหลาย
หน่วยงาน เพื่อสร้างรายได้และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ หลายกิจกรรมครอบคลุมถึงการดูแล
รักษาสภาพป่า โดยการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงปลา หอย กุ้งระบบปิด ที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม รวมถึง
นาเลนจากการเลี้ยงกุ้งมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมต่อ โดยมีการดาเนินงานในกิจกรรมที่สาคัญ อาทิ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขา การอนุรักษ์ป่าชายเลน
ที่ส มบู ร ณ์ร อบอ่าวคุ้ง กระเบน การส่ งเสริมและพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ตว์น้าชายฝั่ ง โดยมีกรมประมง
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ผลสาเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ทาให้สามารถพัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของนกเพิ่มขึ้น หญ้าทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ความหนาแน่ นของสัตว์น้ ากลุ่มหอยเพิ่มขึ้น ปริมาณสัตว์น้าที่จับได้เพิ่มขึ้น ปลาพะยูนหวนคืนกลับมาสู่
อ่ า วคุ้ ง กระเบน คุ ณ ภาพน้ าและดิ น อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน เป็ น ผลให้ ร ะบบนิ เ วศในอ่ า วคุ้ ง กระเบน
มีความสมบู รณ์ทั้ งชนิ ดและปริ มาณสั ตว์ น้ า ส่ งผลให้ คุ ณภาพชี วิ ตของชาวประมงขนาดเล็ กดี ขึ้ น อี กทั้ ง
เป็นสถานที่ดงึ ดูดความสนใจสามารถสร้างกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ประชาชนที่ น าองค์ค วามรู้ ที่ ได้ จากศูน ย์ฯ ไปปรั บใช้จ นประสบความส าเร็ จ และเกิ ดเป็ น
ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความสาเร็จตามแนวพระราชดาริ ในจังหวัดจันทบุรี

๕.๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรียว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยงั่ ยืน”
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๖
มกราคม ๒๕๒๕ ที่ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สภาพพื้นที่เดิมเป็น “ดินพรุ” ซึ่งเป็น
ดินเปรี้ยวและคุณภาพต่า ศูน ย์ฯ แห่งนี้จึงทาหน้าที่ศึกษาวิจัยดินพรุและพัฒนาดินอินทรีย์ ให้ส ามารถ
นามาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมได้มากที่สุด ตามแนวพระราชดาริ “โครงการแกล้งดิน” พร้อมทั้ง
ส่ งเสริ มพัฒ นาอาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งการเกษตร เลี้ ยงสั ตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศวิทยา
ให้คงความสมบูรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชดาริให้ศูนย์ฯ แห่งนี
ทดลองทาไบโอดีเซล นานามันปาล์มบริสุทธิ์มาใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร ต่อมาสานักวิจัยและ

๑๗๓

พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นาผลปาล์มน้ามัน และน้ามันพืช
ที่ใช้แล้วมาผลิตน้ามันไบโอดีเซล เป็นพลังงานทดแทนน้ามันเชื้อเพลิง โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการแกล้งดินให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ ต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัด จนสามารถปลูกพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ยังได้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ จานวน ๒๑ จุด
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้านของโครงการ

๕.๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“สร้างนา เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง”
ศูน ย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิ ก ายน ๒๕๒๕ ที่ ต าบลห้ ว ยยาง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร สภาพพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไปของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบปัญหาดินคุณภาพต่า ไม่สามารถอุ้มน้าไว้ได้และมีความเค็ม เนื่องจาก
ขาดความอุดมสมบู ร ณ์ของทรั พยากรป่ าไม้ น้า และแร่ธ าตุ แหล่ งน้าธรรมชาติมีไม่เพียงพอ ทาให้ ดิน
ขาดความชุ่มชื้น ส่งผลต่อการเพาะปลูก และมีการแผ้วถางป่าเพื่อประกอบอาชีพ จนทาให้แหล่งต้นน้า
และระบบนิเวศถูกทาลาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงมีพระราชดาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริขึ้น เพื่อเป็นแบบจาลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นพืนที่
ส่ ว นย่ อ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การแก้ ปั ญ หา และศึ ก ษาวิ ธี ก ารพั ฒ นาของภู มิ ภ าคนี้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม
โดยมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทาเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เน้น ในด้านการปรั บปรุงบารุ งดิน การเร่งรัดพัฒ นาป่าไม้โ ดยอาศัยระบบชลประทาน และการปลู กพืช
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร สาหรับเป็นตัวอย่างอันจะนาไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง
ได้ต่อไป และให้ราษฎรนาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้
กิจกรรมสาคัญที่ดาเนินการในศูนย์ฯ อาทิ การพัฒนาป่าไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ฯ
ด้วยระบบชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง รวมถึงการปลูกยางพารา ส่วนด้านการพัฒนาที่ดิน เน้นการจัดการดินลูกรัง
เพื่อปลูกไม้ผล โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ผลการศึกษา วิจัย ทดลอง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ประสบความสาเร็จและ
มีความโดดเด่ นมาอย่างต่ อเนื่อง มีผลการทดลองกว่า ๒๐๐ เรื่ อง สามารถพลิกฟื้นป่า ๑๑,๐๐๐ ไร่
ที่เ คยแห้ ง แล้ ง กลั บ ชุ่ ม ชื้ น เป็ น แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ หลากหลาย จากพื้ น ที่ แ ล้ ง น้า ๒,๓๐๐ ไร่
กลับมีน้าเพียงพอตลอดปี จากผืนดินที่เป็นทรายเปลี่ยนกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ จากไม่มีเทคโนโลยี
กลับเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของท้องถิ่น ซึ่งสามารถนามาขยายผลเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้
ได้มีการขยายผลสู่ ศูน ย์ส าขา ๓ แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒ นาพื้นที่ลุ่ มน้าห้ วยบางทราย
ตอนบนอั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ จั งหวั ดมุ กดาหาร โครงการพั ฒนาพื้ นที่ ลุ่ มน้ าก่ าอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดนครพนม และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าลาพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๑๗๔

จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ นอกจากนี้ ประชาชนที่เ ข้ามาฝึ กอบรมได้ นาความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการประกอบอาชี พ
จนประสบความสาเร็จ และขยายไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริในจังหวัดสกลนคร

๕.๗ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๒๕ ที่บริเวณป่าขุนแม่กวง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในคราวที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปทรงตรวจเขื่อนห้วยฮ่องไคร้ตอนล่าง ทรงพบว่าผืนดินดังกล่าวเป็นพื้นที่
ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจากการลักลอบตัดไม้และจากไฟไหม้ป่า และดินส่วนใหญ่ถูกชะล้างเหลือเป็นหินลูกรัง
และกรวด
พระองค์ จึ งทรงขอใช้บริ เวณลุ่ มน้าห้ วยฮ่องไคร้ทั้ งลุ่ มน้าจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ และได้พระราชทานแนวทางการดาเนิน งานเน้น การศึกษา
ค้น คว้า รู ปแบบที่เ หมาะสมของการพัฒนาพืนที่ต้น น าลาธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั ง
รูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ ที่ทาให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยไม่ทาลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ
การพัฒ นาให้ เน้ น เรื่ องการอนุ รั กษ์ต้น น้าล าธารเป็ นพิเศษ ได้แ ก่ การปลู ก ป่าในพื้นที่ที่มี การนาระบบ
ชลประทานภายนอกเข้ามาเสริม การปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายกักเก็บน้าขนาดเล็กรักษาความชุ่มชื้น
หรือที่เรียกว่า ฝายชะลอความชุ่มชี้น (Check Dam) ซึ่งจะช่วยชะลอการไหลของน้าและเก็บกักน้า รวมถึง
ตะกอนดิน เพื่อรั กษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน้าไว้ โดยเฉพาะในฤดูแล้ ง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝาย
เป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น คือ ไม้ไผ่และก้อนหิน
การพัฒนาโดยการปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้าฝน ศึกษาระบบการควบคุมไฟป่าด้วยระบบ
ป่าเปียก หรือที่เรียกว่า แนวป้องกันไฟป่าเปียก (Wet Fire Break) ซึ่งเป็นผลจากการทางานของระบบ
ก้างปลา หรือคูน้าที่ขุดต่อเชื่อมจากลาห้ว ยธรรมชาติในลักษณะแผ่กระจายเป็นก้างปลา ที่ช่วยกระจาย
ความชื้นเข้าสู่ผืนป่า จนสามารถทาหน้าที่เป็นแนวป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับงานศึกษา
พัฒนาป่าต้นน้าลาธาร
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้าห้วยฮ่องไคร้ เข้ามา
อยู่ในแผนงานโครงการ โดยให้กรมประมงวางแผนจัดระบบการจับสัตว์น้า ให้พัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์ และให้ศึกษาผลผลิตเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เช่น หอม กระเทียม หญ้าหวาน รวมทั้งสมุนไพร
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ สุ ข ภาพอนามั ย และไม้ ห อม โดยมี กรมชลประทานเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการประสาน
การดาเนินงานในพื้นที่
ผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ได้ขยายผลให้มีการก่อสร้างฝายทั้งในรูปแบบฝายผสมผสาน
ฝายกึ่งถาวร และฝายถาวร รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๖,๓๙๑ แห่งในพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้
จากผลการศึกษาแก่ผู้สนใจผ่านกระบวนการศึกษาและฝึกอบรมทั้งในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ลาธารต้นน้า
การทาประมงน้าจืด การเกษตร และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ขยายเป็นเครือข่ายเกิดศูนย์เรียนรู้ตัวอย่าง
ความสาเร็จตามแนวพระราชดาริเป็นจานวนมาก

๑๗๕

๕.๘ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๒๖ ในเขตพื้นที่ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่ตาบลห้วยทรายและตาบลชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี ในอดีตพื้นที่นี้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายอาศัยอยู่
เป็นจานวนมาก จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” ภายหลังราษฎรจากพื้นที่ต่าง ๆ อพยพเข้ามาอาศัยทากินโดยบุกรุก
แผ้วถางป่า ทาการเกษตรอย่างผิดวิธี ทาให้พื้นที่บริเวณนี้แปรสภาพอย่างรวดเร็ว ดินกลายเป็นดินทราย
และดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ ส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จึงมีพระราชดาริให้พัฒนาพื้นที่ห้วยทราย
ให้ เป็ น ศู น ย์ ศึ กษาการพั ฒ นาฯ เพื่ อฟื้ น ฟูส ภาพแวดล้ อม ด้ว ยการปลู ก ป่า และจัด หาแหล่ งน้ า โดยจั ด
ให้ร าษฎรที่ทากินเดิมได้มีส่วนร่ วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เกษตรกรรมที่ เ หมาะสมเพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พื ช จากพระราชด าริ ที่ น าไปสู่ ท ฤษฎี
การป้ อ งกั น การเสื่ อ มโทรมและพั ง ทลายของดิ น โดยทรงศึ ก ษาถึ ง ศั ก ยภาพ “หญ้ า แฝก” และ
ได้พระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินการศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ซึ่งมีทรายแข็ง ดินเหนียว
หินปูน และแร่ธาตุต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นแผ่นแข็งคล้ายหิน ยากที่พืชชั้นสูงจะเจริญเติบโต เมื่อปลูกหญ้า
แฝกในดินดานพบว่า รากหญ้าแฝกสามารถหยั่งลึกลงไปในเนื้อดินดานทาให้ดินแตกร่วนขึ้ น ส่วนหน้าดิน
จะมีความชื้นเพิ่มขึ้น
ศูนย์ฯ แห่งนี้จึงเป็นแบบอย่างของการฟื้นดินโดยปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
น้าในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวพระราชดาริ และการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม โดยวิธีการให้เกษตรกร
มีส่ว นในการปลู ก ปรับปรุง และรั กษาสภาพป่า พร้อม ๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์จากป่าด้วย โดยมี
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ผลส าเร็ จ ยิ่ ง ของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทรายฯ คื อ การพลิ ก ฟื้ น ผื น ดิ น ทราย
ที่เสื่อมโทรม ซึ่งยากต่อการปลูกพืชผลใด ๆ กลับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูก “หญ้าแฝก” อันเป็น
แนวพระราชดาริทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน ซึ่งประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ได้น้อมนาแนวพระราชดารินาหญ้าแฝกไปปลูกต่างพบว่า นอกจากหญ้าแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้าแล้ว
ยังสามารถแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ใบใช้เป็นปุ๋ย เป็นอาหารให้โค กระบือ และนาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
รวมทั้ งปลู ก เป็ น พั น ธุ์ไว้ ขายได้ ตลอดจนสามารถป้อ งกันน้ าท่ว มได้ เนื่องจากคุณ สมบัติ ของหญ้าแฝก
ที่สามารถดูดซับและชะลอการไหลบ่าของน้าได้ นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม ผื น ดิน ที่ เคยแห้ งแล้ งจากการถูก ทาลายมาเป็นเวลาหลายสิ บปี ได้ พลิ กฟื้ นกลั บคืน สู่
ความอุดมสมบูรณ์เฉกเช่นเดิมอีกครั้ง
นอกจากนี้ ประชาชนที่อาศัยโดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน ๒๒ หมู่บ้าน
และในภูมิภ าคอื่น ๆ ที่มีปั ญหาในลักษณะใกล้ เคียงกัน ได้น้อมนาแนวพระราชดาริมาดารงชีวิต อาทิ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกษตรทฤษฎีใ หม่ และการปลู ก หญ้ า แฝกตามแนวพระราชด าริ
โดยนามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนและประสบความสาเร็จ สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ จนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นตามลาดับ โดยบางรายเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามา
ศึกษาดูงานและนาไปประยุกต์ใช้

๑๗๖

๕.๙ ต้นแบบความสาเร็จ นามาซึ่งการศึกษา พัฒนา และเรียนรู้ อย่างครบวงจร
ศูน ย์ ศึก ษาการพั ฒนาอั น เนื่อ งมาจากพระราชด าริ ทัง ๖ แห่ง ได้ด าเนิน งานสนอง
พระราชดาริเพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง สาธิต และเผยแพร่แนวพระราชดาริมากว่า ๓ ทศวรรษ ผลสาเร็จ
ที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่ง ได้แสดงให้เห็นถึงการนาแนวพระราชดาริในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่ จับต้องมองเห็นได้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริทั้ง ๖ แห่ง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริที่ได้พระราชทานนั้น ทาให้พื้นดินมีสภาพที่ดีขึ้น ป่าไม้
มีความสมบูรณ์ พรรณไม้และสัตว์นานาชนิดมีปริมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งน้าฝนในพื้นที่ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้ นด้วย
ส่งผลให้สามารถทาการเกษตรกรรมได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น
ในวันนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ จึงเป็น แหล่งศึกษาและ
เผยแพร่ค วามรู้ อย่างครบวงจร ที่ส ร้างประโยชน์ให้ แก่ผืนแผ่ นดินไทย และราษฎรได้นาไปปรับใช้
ในการด ารงชี วิ ต และประกอบอาชี พ อย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมในแต่ ล ะพื้ นที่ ส่ ง ผลให้ ร าษฎรได้ รั บ
ประโยชน์ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และยั่ ง ยื น จากความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น มี ร ายได้ ม ากกว่ า รายจ่ า ย และมี เ งิ น ออม
ในครัวเรือน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นตัวอย่างแห่งความสาเร็จในการบูรณาการด้านการบริการ
อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการคน การบริหารงบประมาณ รวมทั้งการวางแผนเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน เป็นวิธีการที่ทรงใช้มากว่า ๓๐ ปี เป็นตัว อย่างให้ แก่หน่วยงานของรัฐ
นาไปใช้ปฏิบัติและดาเนินการในปัจจุบัน อาทิ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โครงการทฤษฎีใหม่
การบริหารงานแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด และการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา และมีเป้าหมายสาคัญคือ เพื่อ “ประโยชน์สุขของประชาชน” ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์
ได้ “ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่การดารงชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศไทย
ไว้อย่างรอบคอบและครบถ้วน

บทที่ ๕
สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
สมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทอดพระเนตรชีวิต
ความเป็นอยู่ของราษฎรและเข้าพระราชหฤทัยในความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎร โดยเฉพาะในท้องถิ่น
ทุรกันดาร ทรงสั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองและหลักการทรงงานต่าง ๆ ที่ล้วนนามาซึ่งความผาสุก
สงบแก่ปวงชนชาวไทย และความมั่นคงมาสู่ชาติบ้านเมือง

สืบสานพระราชปณิธาน เพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย
เมื่อทรงเจริญวัยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
โดยมิได้ย่อท้อ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์ เองนานัปการ หลังจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต และพระองค์ได้ เสด็จขึ้น
ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
สมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มี พระราโชบายอันแน่ว แน่ที่จะสืบสานพระราชปณิ ธ านและงานต่าง ๆ
ที่พระราชบิดาทรงริ เ ริ่ มด าเนิน การไว้ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี และนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สืบต่อไป ดังพระราชดารัสที่พระราชทานตอบรับ
การกราบบังคมทูลพระกรุณาอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความว่า
“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของ
ปวงชนชาวไทย เชิ ญข้ าพเจ้ าขึ้ นครองราชย์ เป็ นพระมหากษั ตริ ย์ ว่ าเป็ นไปตามพระราชประสงค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติ ของ
กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้า
ตอบรับ เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

พระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสาน
พระราชปณิธานของพระราชบิดา โดยการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ดังนี้
สืบสาน นาองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาสืบสานในการทรงงาน เช่น โครงการที่เกิดจากฎีกา โครงการพัฒนาแหล่งน้า เป็นต้น
รักษา พระราชทานพระราชดาริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ให้เกิดความยั่งยืน
ต่อยอด สานต่อโครงการตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เช่น โครงการอ่างเก็บน้านฤบดินทรจินดา โครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

๑๗๘

โครงการเพิ่ ม ปริ ม าณน้ าในอ่ า งเก็ บ น้ าเขื่ อ นแม่ ก วงอุ ด มธารา และโครงการบริ ห ารจั ด การน้ าชุ ม ชน
ตามแนวพระราชดาริ เป็นต้น
สมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๑๐ ทรงน้อ มนาพระราชกรณีย กิจ ด้า นต่ าง ๆ ไปด าเนิน การ
ตามรอยพระยุ คลบาทของล้ นเกล้ าฯ ทั้ งสองพระองค์ เพื่ อเป็นการสื บสาน รั กษา และขยายผลต่ อยอด
อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

๑.

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

พระองค์ทรงตระหนั ก ถึงสุ ข ภาพอนามั ยของประชาชน จึงทรงให้ ความส าคั ญด้า นการแพทย์
และสาธารณสุข และทรงใส่พระราชหฤทัยกับการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปสู่ความยั่งยืน

๑.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเพื่อปวงชน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๙ ให้จัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นน้อมเกล้าฯ
ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งทรงดารงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยประชาชนผู้จงรักภักดีจากทั่วประเทศพร้อมใจกัน
บริจาคเงิน ทรัพย์สิน และที่ดิน สมทบทุนเป็นจานวนมาก
พร้อมทั้งได้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐
โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานมู ล นิ ธิ และมอบหมายให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ นการจั ด สร้ า ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราชขึ้นในท้องที่ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่ห่ างไกลและ
ทุรกันดาร จานวน ๒๐ แห่ง ใน ๒๐ จังหวัด โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ในการก่อสร้าง
ครั้งแรกใช้เงินของ “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ทั้ง ๒๐ แห่ง เป็นเงิน ๑๖๔,๔๖๒,๕๑๕ บาท
และได้จัดสร้างเพิ่มอีก ๑ แห่งรวมเป็น ๒๑ แห่ง ได้แก่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อาเภอปัว จังหวัดน่าน
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อาเภอกุฉินารายณ์.จังหวัดกาฬสินธุ์
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

๑๗๙










โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อาเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อาเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน ทหาร ตารวจ และ
พลเรือนได้อย่างกว้างขวาง จึงทาให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบค่าก่อสร้างในการขยายโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขึ้น และได้มีการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลขึ้นเป็นลาดับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้เสด็จพระราชดาเนิน
มาทรงเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทั้ง ๒๑ แห่ง
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ ท รงเน้ น ย้ าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ โรงพยาบาลให้ ค วามใส่ ใ จ
ในการรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดีและเสมอภาคกัน ดังพระราชดารัสที่พระราชทาน ณ กรมทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...ทุกคนที่ทางานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้
กาเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่
อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัย
จากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน...”
นอกจากนี้ ยังทรงติดตามกิจการและผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
อย่างสม่าเสมอ เมื่อปี ๒๕๒๙ ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ทั้ง ๔ ภาค เพื่อทรงศึกษาปัญหาและหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีประสิทธิภาพ
สามารถบริการให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน
ในปี ๒๕๓๐ พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ทั้ง ๒๑ แห่ง และได้พระราชทานพระราโชบาย ๑๒ ประการแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการพัฒนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชต่อไป ได้แก่
(๑) พระราชประสงค์ในโอกาสเสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลฯ เพื่อทรงรับทราบขอบขีด
ความสามารถ และปัญหาข้อข้องของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อพระราชทานพระราชดาริในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสม
(๒) พัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานของโรงพยาบาลแต่ละขนาด เพื่อให้เป็น
ตัวอย่างแก่โรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ
(๓) บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การวางแผน
การควบคุมกากับการและการประเมินผลงาน
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(๔) ต้องเชิญชวนภาคเอกชนมามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพราะงบประมาณของกระทรวง
สาธารณสุขมีจากัด
(๕) พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ประเภทของโรงพยาบาล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ของการทางาน ทั้งด้านการบริ ห ารจั ดการบริการสาธารณสุ ข เทคนิควิช าการต่าง ๆ ให้ ทันสมัย และ
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมท้องถิ่น
(๖) พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฎิบัติงาน
(๗) ต้องสร้างสรรมนุษยสั มพันธ์ที่ดีต่อกันและกันทุกระดับทุกรูปแบบ และจัดให้ มี
การประชาสัมพันธ์โดยสื่อมวลชนและเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
(๘) เน้ น หนั ก เรื่ อ งความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรีย บร้ อยของโรงพยาบาล
เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี
(๙) ปรับปรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีบทบาทมากขึ้น
(๑๐) จัดให้ มีการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างคณะกรรมการมูล นิธิโ รงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ
เจ้าหน้าที่ในกองงานในพระองค์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความร่วมมือที่ดี
(๑๑) สร้ า งสิ่ ง จู ง ใจ ขวั ญ ก าลั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโรงพยาบาล และจั ด ให้ มี
การประกวดโรงพยาบาลดีเด่นเป็นประจาทุกปี
(๑๒) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยระบบงานสาธารณสุขทั้งด้านบริการ วิชาการ และ
บริหาร เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของระบบงานดังกล่าวให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้นตามลาดับ

๑.๒ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ และเสริมสร้างสุขภาพประชาชน
ในปี ๒๕๕๘ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ได้ มี
พระราชปณิธานในการจัดกิจกรรมจั กรยานถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระองค์ได้ทรงจักรยานพระที่นั่งนาประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike
for Mom ปั่นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ ๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งประชาชนได้ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็นจานวนมาก ตลอดเส้นทางมีพสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น
กิ จ กรรมทั้ ง ๒ ครั้ ง ดั ง กล่ า ว นอกจากเป็ น การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
ในการออกกาลังกาย และการมีน้าใจนักกีฬาอีกด้วย

๒.

ด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการศึกษา
มาเป็นเวลานาน ทรงเห็นว่าการศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนไทยให้มีคุณสมบัติที่ดี คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
มีงานทา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และด้วยน้าพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อเด็กและเยาวชนไทย พระองค์ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา และ
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มัธยมศึกษา ตลอดจนมีพระราชดาริให้ดาเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานขึ้น สาหรับการศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๑๐ ปีแล้ว ดังพระราชกรณียกิจดังนี้

๒.๑ โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
พระองค์ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นอนุ บ าล ประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษา พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนดังกล่าว รวมถึงทรงรับ
โรงเรียนบางแห่งเข้าอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน
ด้วยพระองค์เอง ถึงแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ ยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครูและนักเรียน
ในด้านอุปกรณ์การเรียนและทรงติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์อย่างสม่าเสมออีกด้วย
ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ๑๔ แห่ง ได้แก่
 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กาแพงเพชร
 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์
 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ (จังหวัดนนทบุรี)
 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย (จังหวัดระยอง)

๒.๒ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จุดเริ่มต้นของทุนการศึกษาพระราชทาน มุ่งสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนยากไร้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดารงพระราชอิสริยยศ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปในท้องถิ่นทุรกันดารในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ทรงพบเห็นเยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจานวนมาก
ด้ว ยพระราชปณิธ านอันแน่ว แน่ที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทย จึงได้มี
พระราชด าริ ใ ห้ ด าเนิ น “โครงการทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
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สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย
โดยทรงน าพระราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ แ ละเงิ น บริ จ าคโดยเสด็ จ พระราชกุ ศ ลมาพระราชทาน
เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน และมีชีวิตความเป็นอยู่ยากลาบาก แต่มีความประพฤติดี
มีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน
ในปี ต่ อ มาได้ มี พ ระราชด าริ ใ ห้ จั ด ตั้ ง “มู ล นิ ธิ ทุ น การศึ ก ษาพระราชทาน สมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และทรงให้นา
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มาอยู่ภายใต้มูลนิธิฯ เพื่อให้การดาเนินงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านั้นได้พัฒนาตนเอง สามารถยกระดับการประกอบอาชีพให้ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้
อย่างมั่นคง และเป็นกาลังสาคัญของชาติที่ จะกลับไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อไป ทรงเป็น
องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. และพระราชทานหลักการจัดสรรทุนพระราชทาน
การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ กากับ
ดูแลอานวยการระดับนโยบาย ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธานกรรมการด้วยพระองค์เอง
และมีค ณะอนุ ก รรมการขับ เคลื่ อนงาน ม.ท.ศ. และการติดตามประเมิ นผลฯ ช่วยขับเคลื่ อนประสาน
ความร่ วมมือกั บหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด จากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อร่วมดาเนินกระบวนการคัดเลือกผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด
เข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกันติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ โดยมีหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานสนับสนุนการขับเคลื่ อนงานให้บรรลุผ ล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย สานักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นแกนกลางในการประสานงาน
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒
นอกจากนี้ พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานหลั กการ ให้ ก ระจายทุ น ครบในทุ กจั ง หวั ด และ
ดาเนินการแสวงหา คัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุน และ
ทรงเน้นย้าว่า
“…เมื่อทาโครงการมาแล้ว จาเป็นต้องศึกษา ติดตาม และพัฒนาแผนในการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง การทางานที่ได้ผล ต้องศึกษาข้อมูล มีการปรับแผนให้ทันสมัย และมีความใส่ใจ
ที่จะทางานต่อเนื่อง…”
คณะกรรมการมูล นิ ธิ ฯ และคณะกรรมการบริห ารจัด การทุ น การศึ กษาพระราชทาน
ได้ น้ อ มรั บ พระราชด าริ ม ากาหนดหลั ก เกณฑ์ การพระราชทานทุ น และวิ ธีก ารคั ด เลื อ ก คั ดสรร และ
กลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีสัญชาติไทย ผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าระดับ
๓.๐๐ มีความมุ่งมั่น ความประพฤติเรียบร้อย และมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
เป็นต้น โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง และ
มีกระบวนการสอบทานอย่ างรอบคอบ จนได้ผู้มี คุณสมบัติ เหมาะสมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นผู้ รับ
ทุนการศึ กษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จั งหวัดละ ๒ คนต่ อปี เป็ นชายและหญิ งเท่ า ๆ กั น โดยจะได้ รั บ
การสนั บสนุนทุนการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนจบปริญญาตรี ห รือเทียบเท่า ในสาขาวิช า

๑๘๓

ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้ทุนคืน และ
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะเปิดโอกาสให้เข้าทางานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ
นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานแล้ ว รวม ๙ รุ่น
จ านวน ๑,๓๙๗ คน จากทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ รวมเงิ น ทุ น พระราชทานไปแล้ ว จ านวน
๓๑๘,๓๓๖,๕๒๔ บาท ซึ่งขณะนี้นั กเรี ยนทุนรุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแล้ว ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบอาชีพส่วนตัว และบางส่วน
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ก้าวต่อไปของทุนการศึกษาพระราชทานฯ
มุ่งสร้างพลเมืองดี มีความพร้อมเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ.
ทรงตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างพลเมืองไทยให้มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีวินัยและความรับผิดชอบ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีศักยภาพพร้อม
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และมี จิตสาธารณะ เพื่อเป็นกาลังที่สาคัญของการพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน การดาเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ในปี ๒๕๖๐ ตั้ง แต่รุ่ น ที่ ๙ เป็ น ต้ น ไป จึ งได้ มีก ารปรั บปรุ งหลั กการและแนวทางการดาเนิน งานตาม
องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. โดย
(๑) ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นสาขาความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน
สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้านความมั่นคง ไม่ยึดไม่กาหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่กาหนดสัดส่วน
จานวนทุนแต่ละจังหวัด และเพิ่มให้มีกระบวนการฝกกพัฒนาศักยภาพเพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย
(๒) ยึ ด หลั ก การที่ มุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง ดี ง ามต่ อ สถาบั น และ
ประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย สร้างศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้นักเรียนทุนฯ เติบโตเป็นคนดี
มีคุณภาพ เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง กลับคืนถิ่นไปทางานช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(๓) ยึดหลักการที่กาหนดให้มีการทาสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อจบ
การศึกษาให้ ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่ เส้ นทางอาชีพอย่างมั่นคงตามที่โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. จะเชื่อมโยงตาแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการทางาน
ในภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการทางานในสายงานความมั่นคง ทหาร ตารวจ
สาหรั บ หลั กเกณฑ์การคัดเลื อก คัดสรรผู้ รับทุน ม.ท.ศ. ยึดตาม ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่
ยึด เกณฑ์เรี ยนดี จบชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้ มี
ความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึดเกณฑ์ความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อม
ที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อม
เข้ารับการฝกกบ่ มเพาะเสริมสร้างทัศ นคติที่ถูกต้อง ดีงาม มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะได้ รั บ จั ด สรรทุ นการศึ กษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย กาหนดให้ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อปีในสายสามัญ และทุนละ ๒๒,๐๐๐ บาทต่อปี
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ในสายอาชีพ สาหรับทุนศึกษาต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะครอบคลุมทั้งค่าเรียนและ
ค่าหอพักตามที่จ่ายจริง ส่วนค่าครองชีพและค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียนจัดสรรให้เท่ากันทุกคน ๆ ละ
๕๘,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
นอกจากนี้ โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้ให้ความสาคัญกับการติดตาม
ดูแลนั ก เรี ย นทุ น ฯ อย่ างเป็ น ระบบตลอดช่ว งการเป็น นักเรีย นทุน ฯ และเมื่ อจบการศึก ษา ทั้ง ในด้ า น
การเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน การช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานฯ
เป็นกรณีเฉพาะ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนฯ และพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุน ม.ท.ศ.
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสามารถช่วยเหลือดูแลกันในรูปแบบ “พี่ดูแลน้อง” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
นักเรีย นทุน การศึกษาพระราชทานฯ ทุกคนล้ วนมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็ น อย่ างยิ่ง ที่ได้รั บโอกาสในการศึกษาอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ช่ว ยให้ รอดพ้นจากอุปสรรคที่ขัดสน
ยากจน ส่งผลให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความมุ่งหวังในอนาคต นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ต่างน้อมนา
ยึดมั่นปฏิบัติตนตามแนวพระราชดารัส "เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทาประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ" มาเป็นเป้าหมายในการดารงตนในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ เติบ โตเป็ นกาลั งคุณภาพของประเทศ ที่พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน ดัง ส่ว นหนึ่งของบทเพลง
ต้นกล้าของแผ่นดินที่เป็นเสียงจากหัวใจและความมุ่งมั่นของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ว่า
“…เราจะก้าวเดินตามรอยแห่งศีลธรรม จะขอสืบสานปณิธานที่ทรงชี้นา
ลูกจะจดจา น้อมนาไปเป็นแนวทาง ขอสัญญาจะรักษาคุณความดี มีศักดิ์ศรี เป็นคนดีของแผ่นดิน
ขอยึดมั่นสถาบันชั่วชีวิน ตอบแทนแผ่นดิน ตราบสิ้นลมหายใจ…”

๒.๓ โครงการจักรยานพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว มีพระราชดาริพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน
และด้อยโอกาส โดยมีพระราชบัณฑูรให้กองกิจการในพระองค์จัดจักรยานพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ครอบครัวยากจน และมีความจาเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง
ไปเรียนหนังสือ เขตพื้น ที่การศึกษาละ ๕๐ คัน รวมทั้งหมดจานวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คัน โดยจัดสรร
อย่ างเป็ นธรรม โปร่ งใส ด้ว ยการพิจ ารณาคัดเลื อกนักเรียนตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนด คือ บิดา มารดา
ผู้ปกครอง มีรายได้ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง ๓ กิโลเมตรขึ้นไป
และเดินทางพื้นที่ราบ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล
ให้มีจักรยานเป็นพาหนะเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
ช่ ว ยให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นมี เ วลาในการเรี ย นหนั ง สื อ เพิ่ ม มากขึ้ น และเป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อีกทางหนึ่ง

๓.

ด้านศาสนา

สมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว ทรงเลื่ อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
และได้ ท รงพระผนวชเมื่ อ วั น ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๒๑ ณ พระอุ โ บสถวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม
และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดระยะเวลา ๑๕ วันแห่งการผนวช ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

๑๘๕

นานาประการ อาทิ ทรงร่วมทาวัตรเช้า -เย็น ทาสังฆกรรม สดับพระธรรมเทศนา เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงรับภัตตาหารบิณฑบาตจากพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ณ สถานที่ ต่าง ๆ และ
ทรงศึกษาพระธรรมวินัยร่วมกับพระภิกษุอื่น ๆ
นอกจากนี้ เมื่อครั้งดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เช่น การพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
การพระราชพิธีอุป สมบทนาคหลวง และการพระราชพิธี ในวันส าคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพ
มหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสวันสาคัญต่าง ๆ โดยพระองค์ได้ทรงร้อยเรียงบทเจริญพระพุทธมนต์ และ
โปรดให้จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ สืบสานพระราชปณิธานธรรมราชาและธรรมราชินี พระราชทานแก่
ประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสาคัญกับศาสนาอื่น ๆ ตามกาละอันสมควรด้วย เช่น พระองค์
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น งานฉลองสาคัญของชาวไทยมุสลิม
และร่วมกิจกรรมส่งเสริมคริสต์ศาสนา ศาสนาพราหมณ์ฮินดู และศาสนาซิกซ์ เป็นต้น

๔.

ด้านการทหาร

นั บ แต่ยั ง ทรงพระเยาว์ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ทรงมี
พระอุปนิสัยโปรดความมีระเบียบวินัยและทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการเกี่ยวกับกองทัพอยู่เสมอ ได้เสด็จฯ
ไปทรงเยี่ยมที่ตั้งกองทหารหน่วยต่าง ๆ ทรงเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ของทหารและตารวจเป็นนิจ
พระองค์ทรงศึกษาด้านวิชาการทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงสาเร็จการศึกษาด้านการทหาร
และวิชาการทหารชั้นสูงจากประเทศออสเตรเลีย ซึง่ ต้องผ่านการทดสอบและการฝกกอย่างหนัก
เมื่อเสด็จ นิ วัติป ระเทศไทย ทรงรับราชการทหารเป็นนายทหารประจาการ และทรงศึกษาต่อ
ที่โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก รุ่ นที่ ๔๖ หลังจากพระองค์ทรงเข้าประจาการเมื่อปี ๒๕๑๙ ซึ่งเป็น ช่ว ง
ที่ประเทศไทยเกิดปัญหาการก่อความไม่สงบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ทาให้มีผู้เสียชีวิตและ
บาดเจ็บเป็นจานวนมาก พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมให้กาลังใจแก่ ทหาร ตารวจ และเจ้าหน้าที่อาสา
รักษาดินแดน (อส.) บริเวณพื้นที่อันตราย และทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้าย
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ พระองค์ทรงร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารหาญ
แนวหน้าอย่างกล้าหาญ โดยมิได้ทรงหวาดหวั่น
นอกจากนี้ พระองค์ ทรงเข้ารับการฝกกหลักสูตรอื่น ๆ โดยเฉพาะหลักสูตรการบิน ทรงมีชั่วโมง
ฝกกบินอย่างต่อเนื่องที่สูงมาก ทรงเป็น "เจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่น" พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี ที่ทาการบิน
กั บ เครื่ อ งบิ น กองทั พ อากาศเกื อ บทุ ก รู ป แบบ และทรงตั้ ง พระราชหฤทั ย ที่ จ ะพั ฒ นากองทั พ อากาศ
ให้แข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เมื่อปี ๒๕๕๓ พระองค์ได้ทรงทาการบินเที่ยวบินมหากุศล ในตาแหน่งนักบินที่ ๑ เที่ยวบินพิเศษ
ของบริ ษัท การบิน ไทย จ ากัด (มหาชน) นาคณะพุทธศาสนิกชนไปกราบสั กการะบูชาสั งเวชนียสถาน
ณ ต าบลพุ ท ธคยา สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย อั น เป็ น สถานที่ ต รั ส รู้ ในโอกาสนี้ ท รงบริ จ าคพระราชทรั พ ย์
เพื่อประโยชน์ทางศาสนา จึงมีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเพื่อการกุศลอื่น ๆ เป็นจานวนมาก

๑๘๖

และเนื่ องในโอกาสที่ทรงเจริ ญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้เสด็ จ
พระราชด าเนิ น ไปทรงท าการบิ น เที่ ย วบิ น มหากุ ศ ล เส้ น ทางไปกลั บ กรุ ง เทพฯ -ขอนแก่ น น าคณะ
พุทธศาสนิกชนจานวน ๑๑๓ คน ไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม อาเภอเมือง จังหวั ด
ขอนแก่น รายได้จากการจาหน่ายบัตรและเงินบริจาคสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาครั้งนี้ บริษัท การบินไทยฯ
ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ”
จากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาทหารมานาน ทรงมีความรู้เชี่ยวชาญอย่างมาก ทรงพระวิริยะ
อุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารอยู่เสมอ และได้พระราชทานความรู้เหล่านั้นให้แก่ทหาร
๓ เหล่าทัพ ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหาร ใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ทุกข์สุขของทหาร
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนการศึกษาแก่บุตร
ของทหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเทิดทูนและความจงรักภักดีแก่เหล่าทหารเป็นอย่างยิ่ง

๕.

ด้านสังคมสงเคราะห์

สมเด็จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเมตตาและทรงห่ ว งใย
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรเสมอ ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ หลายแห่ง
พร้อมทั้งให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น กาจัดวัชพืชที่กีดขวางทางเดินของน้าในแหล่งน้า
ตามชุมชนต่าง ๆ และเมื่อมีราษฎรต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม
คลื่ นยั กษ์ สึ นามิ และอั คคี ภั ย ฯลฯ พระองค์ ได้ พระราชทานพระราชานุ เคราะห์ แก่ ราษฎรผู้ ตกทุ กข์ ได้ ยาก
จากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตลอด ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมในสถานที่เกิดภัยพิบัติด้วยพระองค์เอง
แม้ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาก ทรงติดตามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด พระราชทานกาลังใจ อาหาร
น้า ถุงยังชีพ และพระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่เด็กกาพร้าอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ผู้ขาดที่พึ่ง ให้มีบ้าน
และมีการศึกษาต่อไป
ในส่วนของมิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์เช่นกัน อาทิ ได้
เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ไปสาธารณรัฐปากีสถาน พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ และพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จาก
พายุ ไซโคลนนาร์ กีส สาธารณรัฐ แห่ งสหภาพเมียนมา เมื่อปี ๒๕๕๑ จากแผ่ นดินไหว สาธารณรัฐ เฮติ
เมื่อปี ๒๕๕๓ และจากคลื่นยักษ์สึนามิ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี ๒๕๕๔ เป็นต้น

๖.

ด้านการพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสาคัญด้านการพัฒนาการเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจากเป็น
อาชีพหลักของประชาชนชาวไทยที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
พระองค์ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช กาลที่ ๙ ไปทอดพระเนตรการทานา พร้อมกับ
ทรงขับรถไถนาและทรงหว่านเมล็ดข้าว ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ครั้นเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว ทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาประสิทธิภาพ
และเพิ่มผลผลิตการเกษตร รวมทั้งกิจกรรมด้านการเกษตรครบวงจร โดยเฉพาะการเกษตรที่ไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงยึดแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในการดูแล
ช่วยเหลือราษฎร ทรงสืบสานการสร้างความมั่นคงอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้า และป่า เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ให้สืบเนื่องถึงลูกหลาน

๑๘๗

ไทยในอนาคต ดุจดังแนวทางที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงวางแนวทางไว้
ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหลายๆ โครงการที่ได้พระราชทาน อาทิ

๖.๑ โครงการเกษตรวิชญา
โครงการเกษตรวิชญาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ตามพระราชดาริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี ๒๕๔๙ ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณบ้านกองแหะ หมู่ที่ ๔ ตาบลโป่งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จานวน ๑,๓๕๐ ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาไปทาคลินิก
เกษตร เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และเทคโนโลยี ก ารเกษตรจากศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝกกอบรม
และวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิ ดเป็น
ระบบนิ เวศที่ส มบูร ณ์ เป็ นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ป่าโดยรอบนั้น ชาวบ้านได้รับการปลูกฝังให้ร่วมกันฟื้นฟูดูแลให้เป็นธนาคารอาหาร
ชุมชน รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารธรรมชาติในป่า และสมุนไพรอย่างคุ้มคุณค่า
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ คือ เพาะชากล้าไม้โตเร็วจานวน ๕๐,๐๐๐ กล้า เพื่อแจกจ่าย
ให้ราษฎรนาไปปลูกขยายผลใช้ประโยชน์ในชุมชนและครัวเรือน ปลูกป่าไม้ใช้สอย ไม้โตเร็ว จานวน ๑๒๐ ไร่
เพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่ป่าไว้ใช้ประโยชน์ เป็นถ่านฟืนหุงต้มอาหาร และดาเนินกิจกรรมส่งเสริมราษฎรผลิต
และใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจานวน ๒ หมู่บ้าน อีกทั้งจัดฝกกอบรมหลักสูตร “การผลิตและใช้เชื้อเพลิง อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ให้แก่ราษฎร ช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากป่าธรรมชาติ ส่งผลให้ราษฎรเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

๖.๒ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
ทั้ ง ด้ า นพื ช สั ต ว์ ประมง พั ฒ นาที่ ดิ น ฯลฯ ในการพั ฒ นาฟื้ น ฟู เ กษตรกรให้ ส ามารถท าการผลิ ต ทาง
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเริ่มดาเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ และปัจจุบันได้นา
ผลสาเร็จในการดาเนินงานไปเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาด้านการทากิน
และการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่
(๑) กิจกรรมด้านคลินิก ได้แก่ การให้คาปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และให้บริการ
โดยการใช้อุป กรณ์และเครื่ องมือทางห้องปฏิบัติการเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกร
เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยคลินิก ดังนี้
 คลินิกพืช ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับโรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง
การขาดธาตุอาหารพืช วัตถุมีพิษทางการเกษตร ดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร
 คลินิกดิน ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย ดูแลโดยกรมพัฒนาที่ดิน
 คลินิกสัตว์ ให้บริการเกี่ยวกับโรคสัตว์ ควบคุมบาบัดโรคสัตว์ ตรวจรักษาพยาบาล
และฉีดวัคซีนสัตว์ ดูแลโดยกรมปศุสัตว์

๑๘๘

 คลินิกประมง ให้บริการเกี่ยวกับโรคสัตว์น้า เพาะเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้า ดูแล
โดยกรมประมง
(๒) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การฝึกอบรม และจัดนิทรรศการ ที่เป็นความต้องการ
ของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู้ อาทิ
 คลินิกบัญชี ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีฟาร์ม รวมถึงบัญชีครัวเรือน
ดูแลโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 คลินิกชลประทาน ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า ฯลฯ ดูแลโดย
กรมชลประทาน
 คลินิกสหกรณ์ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ การดาเนินงานด้านสหกรณ์ ระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ ดูแลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
 คลิ นิ กกฎหมาย ให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ยวกั บ การดาเนิ นงานด้ า นกฎหมายที่ ดิ น
ดูแลโดยสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ในช่วงปี ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙ การดาเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้ ช่วยแก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตรให้ เกษตรกรไปแล้ว จ านวนมากกว่า ๓.๓ ล้ านคน สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิ ต
รวมทั้งมีรายได้ทางการเกษตรมากขึ้น
นอกจากนี้ รูปแบบกิจกรรมของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อัน เนื่องมาจากพระราชดาริ จั งหวัดสกลนคร ได้จาลองแบบผลสาเร็จของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการฯ นาไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยแบ่งเป็นคลินิก ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งได้ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว

๖.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงแบบเพิ่มรายได้ชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดแนวพระราชดาริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่ทรงมุ่งมั่น
ในด้านการพัฒนาให้ “ประชาชนพึ่งตนเองได้ และการสร้างความเข้มแข็งจากชุมชน เป็นการระเบิดจาก
ข้างใน” เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐ พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานเอกสารสิทธิ์
แก่เกษตรกรในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้มีพระราชประสงค์ไว้
แต่ต้น ณ พื้นที่บริเวณคลอง ๘ คลอง ๙ และ คลอง ๑๐ ท้องทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ดินผืนนี้เกษตรกร
จะได้ใช้ทาเกษตรกรรม อันนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และมีพื้นที่ทากินเป็นหลักแหล่งอย่างแท้จริง
แต่ในช่วงเวลาที่ ผ่ านมาพื้นที่แห่งนี้ ต้ องประสบภาวะวิกฤติอุทกภัยมาหลายต่อหลายครั้ง
ท่ามกลางความท้อแท้ ยังมีความหวัง ชุมชนบริเวณนี้จึงได้รวมตัวกันคิดร่วมกันบริหารจัดการพื้นที่แก้ปัญหา
อุทกภัยตามแนวพระราชดาริ “แก้มลิง” จนสามารถสร้างตนเองเป็นชุมชนเข้มแข็งในรูปแบบที่เรียกว่า
โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงแบบเพิ่มรายได้ชุมชนคลองรังสิต อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี
การพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ามันให้เป็นพื้นที่แก้มลิงรองรับน้า และกักเก็บน้าในพื้นที่ร่องสวนปาล์มน้ามัน
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าในคูคลองต่าง ๆ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ริมคลอง
สาธารณะ ซึง่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามเรื่องการรวมตัวของชุมชนคลองรังสิตแห่งนี้ตลอดมา
จากที่ดิ น ที่พระองค์ไ ด้พระราชทานในครั้ งนั้น ในวัน นี้ ชุมชนมีค วามเป็น อยู่ที่ดีขึ้ น
กว่ า แต่ เ ดิ ม มาก ชาวบ้ านตั้ง ตั ว ได้ จ ากการท าเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใ หม่ที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ

๑๘๙

ด้วยการบริหารจัดการกันเอง โดยแทบไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากทางราชการ เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง

๖.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดยโสธร
พื้น ที่ ห นองอึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ลุ่ มต่ า มี แ ม่น้ าสองสายมาบรรจบกัน คื อ แม่ น้าชี แ ละล าน้ ายั ง
และเป็นเส้นทางน้าไหลผ่าน ทาให้ประสบกับปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูฝน ราษฎรจานวน ๗ หมู่บ้าน ประสบ
กับปัญหาน้าท่วมเกิดขึ้นซ้าซากทุกๆ ปี เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดติดต่อไม่ได้ พื้นที่การเกษตรเพาะปลูกข้าว
นาปีมีความเสียหาย เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งน้าแห้ง ไม่มีน้าเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค ทาการเกษตรไม่ได้ผล
เพื่อความอยู่รอด ชาวบ้านจึงทาทุกอย่างแม้แต่การบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย และเพิ่มพื้ นที่
ทาไร่เลื่อนลอย ทาให้สภาพป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านโดยรวมจึงมีชีวิตยากลาบากยิ่งขึ้น ราษฎรส่วนหนึ่ง
ต้องพากันอพยพย้ายถิ่นออกไปรับจ้างเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดาริในปี ๒๕๔๓ ให้ขุดลอกหนองอึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ ๔๕๐ ไร่
ที่ ต าบลฆ้ อ เหนื อ จั ง หวั ด ยโสธร เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รั บ น้ า เก็ บ น้ า ป้ อ งกั น ยามเกิ ด อุ ท กภั ย และเป็ น น้ า
ท าการเกษตรในหน้ า แล้ ง พร้ อ มกั บ ให้ ฟื้ น ฟู ป่ า ไม้ โ ดยรอบพื้ น ที่ ซึ่ ง ต่ อ มาในปี ๒๕๔๖ ได้ จั ด ตั้ ง เป็ น
“ป่าชุมชนดงมัน” เพื่อสนองพระราชดาริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับ
ป่าได้อย่างเกื้อกูล” โดยชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันช่วยฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้เติบโตงอกงาม อีกทั้งโครงการฯ
ยังมีการศึกษาการเพาะเห็ดธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ไม้ เพื่อเพาะปลูกในป่าชุมชน ซึ่งประชาชนในพื้นที่
ได้รั บประโยชน์ จากป่ า เช่น ได้รวมกลุ่ มทาผลิ ตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากป่าในชุมชนที่ ห ลากหลาย ในชื่ อ
วนาทิพย์ โอทอป ชุมชนคนรักป่า สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ พระองค์มีพระราชดาริให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาในลักษณะต่าง ๆ
โดยเฉพาะการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมถึงสภาพพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์
โดยการสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก ทานบดิน และพัฒนาพื้นที่ อาทิ อ่างเก็บน้าพร้อมระบบส่งน้าเพื่อบรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน้าให้ราษฎรหลายหมู่บ้านในตาบลหนองแคน และตาบลดงมอน อาเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร โครงการพัฒนาแหล่ งน้ าอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่ตาบลยางหั ก อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี โครงการพัฒ นาพื้นที่บ้ านกูแบสี รา ตาบลกอลา อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โครงการ
ก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ตาบลทับช้าง อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และโครงการก่อสร้างทานบ
ดินบ้านไทรนอง ๒ ตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ฯลฯ ซึ่งภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง

๗.

ด้านการต่างประเทศ

ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงดารงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ออกแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ในการพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์น
และอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาประเทศไทย รวมทั้ง เสด็จออกรับ
พระประมุขและประมุขต่างประเทศที่เสด็จฯ มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอยู่เนือง ๆ
อีกทั้งได้เสด็จฯ ทรงเยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
โดยทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีปอย่างเป็นทางการเป็นประจาทุกปี เช่น เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงเยื อ นประเทศอิ ต าลี และทรงเข้ า เฝ้ า สมเด็ จ พระสั น ตะปาปา เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ กั น ยายน ๒๕๒๕

๑๙๐

เสด็จฯ ทรงเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๘ มีนาคม ๒๕๓๐ และเสด็จฯ
ทรงเยือนประเทศญี่ปุ่น ทรงเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินี เมื่อวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๓๐ และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์อีกหลายครั้ง
นอกจากนี้ ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีในส่วนของพระองค์เองอีกเป็นจานวนมาก
อาทิ ประเทศอิหร่าน ประเทศเนปาล สาธารณรัฐสังคมนิยมศรีลังกา สหพันธ์เอกวาดอร์ ประเทศกรีซ และ
ประเทศออสเตรเลีย โดยทุกครั้งก่อนเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยือนประเทศต่าง ๆ พระองค์ทรงศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเสด็จฯ ไปทรงเยือน และทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ
เพื่ อน ามาเป็ น ประโยชน์ ในการพัฒ นาบ้ า นเมื องไทยให้ เ จริ ญ ก้า วหน้ า นั บ เป็ นพระราชกรณีย กิ จด้ า น
การต่างประเทศที่ทาให้ประเทศไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

๘.

โครงการจิตอาสา
๘.๑ โครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้าท่วมและ
ปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหาร
รักษาพระองค์ ร่วมกับข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชน
จิ ต อาสา “เราท าความ ดี ด้ ว ยหั ว ใจ” ด าเนิ นการเก็ บ ผั กตบชวา วั ช พืช ขยะมู ล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล
สิ่งกีดขวางทางน้า และขุดลอกคูคลองระบายน้า รวมทั้งทาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ วัด และตลาด
ในชุมชน โดยดาเนิ น การเริ่ มแรกในพื้นที่ ต่าง ๆ บริเวณรอบพระราชวังดุสิ ต ในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อเป็น
แบบอย่ างในการพั ฒนาสภาพแวดล้ อ ม และความเป็ น อยู่ ใ นชุ ม ชนให้ มี ส ภาพที่ ดีขึ้ น และได้ ข ยายผล
การดาเนินโครงการไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ จัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยประชาชนจิตอาสา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกาลังใจให้ทาความดีต่อไป ได้แก่ หมวกพระราชทาน
ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และสมุดบันทึกความดีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน

๘.๒ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประจักษ์ถึงพลังแห่ง
ความรั ก ความศรั ทธาเทิดทู น พลั งน้ าใจ และความจงรัก ภัก ดี ของปวงชนชาวไทยทุก หมู่ เหล่ า ที่ มีต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ นับตั้งแต่วันที่พระองค์เสด็จสวรรคตเป็นต้นมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมแสดงความอาลัยรักถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และร่วมบาเพ็ญประโยชน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้
พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

๑๙๑

ขึ้น เพื่อเป็น การรวมพลั งความรักอันมีค่า และพลังน้าใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีช่วงเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง
วันที่ ๑๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็นงาน ๘ ประเภท อาทิ งานดอกไม้จันทน์ งานด้านประชาสัมพันธ์
และงานบริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจครั้งนี้เป็นจานวนหลายแสนคน
ด้วยใจรักและภักดียิ่ง

ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริยค์ ือ ในนามของประชาชนชาวไทย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาทให้ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย
เข้ า ใจกระจ่ า งถึ ง นิ ย ามแห่ ง ค าว่ า ในพระปรมาภิ ไ ธยอย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ อ านวย
ความยุติธรรม เป็นที่พี่งให้แก่ ประชาชนได้ โดยทรงไขความเฉลยพระราชทานไว้ว่า หมายถึงในนามของ
ประชาชนชาวไทย ในนามสถาบันหลักของประเทศทั้ง ๓ สถาบัน เพื่อความสุข ร่มเย็น และความมั่นคง
ของประเทศ ดังพระราโชวาทพระราชทานในพระราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานาผู้พิพากษาประจาศาล
ยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ความตอนหนึ่งว่า
“ปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ใ นพระปรมาภิ ไ ธยของพระมหากษั ตริ ย์ นั้ น ความจริ ง ความหมายก็ คื อ
ปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้ง ๓ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
ในพระปรมาภิ ไ ธยในนั ย นี้ ห มายถึ ง สถาบั น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายของชาติ และความสุ ข
ความร่มเย็น และมั่นคงของราชอาณาจักร ซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคน อันนี้ความหมายที่จะขอไขให้
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ก็คือ ในนามของประชาชนชาวไทย ในนามของสถาบัน
สูงสุดทั้งหลายชาติ และประชาชน คือ ให้ความยุติธรรม ให้ความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนและสังคม”

สืบสาน “พระราชปณิธาน” ดั่งพระที่คุ้มครองและแสงสว่างนาทางชีวิต
ด้วยพระราชหฤทัย อันมุ่งมั่น ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ที่มีพระราชประสงค์สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ในทุ ก ๆ ด้ า น พระองค์ ท รงสานต่ อ โครงการพั ฒ นาของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงงานต่อเนื่อง
พระองค์ ทรงตระหนั ก ถึง ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะการพัฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานชี้แนะแนวทางไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อนาพาการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
สื บ ไป ดังที่ ส มเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว มี พระราชดารัส ในโอกาสที่ค ณะรัฐ มนตรี ชุดใหม่ เข้า เฝ้ าฯ ถวายสั ต ย์
ปฏิญาณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความตอนหนึ่งว่า

๑๙๒

“...ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ได้ ทรงมี พระมหากรุ ณ าธิ คุณ ได้ท รงปฏิบั ติม ามาก และ
หลายอย่า งได้ พระราชทานพระราชดาริ พระราชทานแนวทางไว้ ก็ขอฝากให้ท่า นได้ศึกษา
พระราชด าริ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ พ ระราชปณิ ธ าน และศึ ก ษาในพระราชกรณี ย กิ จ ต่ า ง ๆ
ที่ทรงปฏิบัติมา อัน นี้จ ะเป็น สิ่งที่ทาให้เ ป็น สิริ มงคล และเป็น ที่เ รี ยกว่า ยิ่งกับพระที่คุ้มครอง
พวกเรา การปฏิ บั ติ ต าม หรื อการระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ หรื อ ระลึ กถึ ง พระราชด าริ
หรื อพระราชปณิ ธ านของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้ จะเป็น พระ
เป็นแสงสว่าง ที่คุ้มครองหรือแนะนาพวกเราต่อไป”
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