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สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น
ก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคง ของประเทศชาติและประชาชน.
แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้
จำเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี เป็นเบื้องต้นก่อน
เพราะฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น
คือรากฐานอย่างสำคัญของความสงบและความเจริญมั่นคง.
ถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ความสงบ และความเจริญ
ย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอน.
จึงอาจพูดได้ว่า การพัฒนาก็คือการทำสงครามกับความยากจน
เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง.
เมื่อใดก็ตาม ที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมีความสงบ มีความเจริญ
เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จ
เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง...”
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“...เวลานี้เราทุกคนมีภาระสำคัญรออยู่ที่จะต้องร่วมมือกันเสริมสร้าง
ความเป็นปรกติเรียบร้อยให้แก่บ้านเมือง
เพื่อให้ประชาราษฎร์ชาติภูมิมีความผาสุกสงบ.
ภาระทั้งนี้มิใช้หน้าที่ของบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ
หากเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด
ร่วมกันทำให้พรักพร้อม และสอดคล้องเกื้อกูลกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายและอุดมคติร่วมกัน.
ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้
ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทำความคิดจิตใจให้หนักแน่นแน่วแน่
และเที่ยงตรงเสมอเหมือนกัน ที่จะร่วมมือร่วมคิดกัน
ให้เต็มกำลังความสามารถและสติปัญญา ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ
และด้วยความสามัคคี ปรองดอง โดยยึดเอาประโยชน์ยั่งยืนยิ่งใหญ่
คือความมั่นคงผาสุกของบ้านเมืองเป็นเป้าหมายสูงสุด...”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

คำนำ
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ๘๖ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของทัง้ สองพระองค์ อ ย่า งหาทีส่ ุด มิไ ด้ ทีท่ รงปฏิ บ ัติ พ ระราชกรณีย กิ จ นานัป การ เพื ่อ บำบัด ทุก ข์
บำรุ ง สุข ให้ พ สกนิก รชาวไทยมีชี วิ ต และความเป็น อยูท่ ดี ่ ี ขึ ้น สำนัก งานฯ จึ ง ได้ จั ด ทำหนัง สือ
“สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึน้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และเผยแพร่ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตสู่ความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป
หนัง สื อ เล่ม นี ้ ได้ ป ระมวลและสัง เคราะห์ ห ลัก การทรงงานและแนวพระราชดำริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เพื่อให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทีท่ รงมีพระวิสัยทัศน์ทยี่ าวไกล ย้อนไป
เมื่อ ๖๗ ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ก่อนทีจ่ ะมีผใู้ ดคิดถึงและบัญญัติคำว่า
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development แต่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นวางรากฐาน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้แก่ประเทศไทยแล้ว โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงร่วมสืบสานพระราชปณิธานอย่างมุง่ มัน่ โดยแบ่งการนำเสนอ
ออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่
บทนำ บทความพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรือ่ ง “เรียนรูก้ ารทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งสำนักงานฯ ขอน้อมอัญเชิญมาพิมพ์ในส่วนแรก
ของหนังสือนี้ โดยพระราชนิพนธ์ดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เล่าถึงการทรงงานเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และของพระองค์เอง อันนำมาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในปัจจุบัน

ส่วนที่ ๑ จากพระปฐมบรมราชโองการ สู่แนวพระราชดำริการทรงงาน นำเสนอบทวิเคราะห์
พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
โดยชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความหมายโดยนัย ทีส่ ำคั ญ ของคำว่ า “ครอง” “แผ่ น ดิน ” “โดยธรรม” และ
“เพือ่ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งหากไม่ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง อาจไม่เข้าใจถึงแก่น
แห่งความหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงดูแลราษฎรและแผ่นดินนี้
ประดุจพ่อดูแลลูก มิได้อยูใ่ นลักษณะของการใช้อำนาจปกครอง โดยเป้าหมายสำคัญคือความสุข
ของประชาชนทั้งประเทศ
ส่วนที่ ๒ สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ... สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานกว่า ๖๗ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงงานอย่างตรากตรำพระวรกาย เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของปวงชนชาวไทยให้อยู่ดมี ีสุข พร้อมทั้งอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยัง่ ยืน ซึ่งโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริมากมาย ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมแห่ง
แนวพระราชดำริในการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำมาประมวลเป็นภาพใหญ่และจัดกลุ่มเป็น ๕ สัจธรรม ได้แก่
(๑) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน (๒) เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ
(๓) บริหารแบบบูรณาการ (๔) มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ (๕) ชัยชนะแห่งการพัฒนา ในภาพใหญ่แต่ละเรื่อง
มีการขยายเป็นหัวเรื่องย่อย โดยได้นำเสนอแนวพระราชดำริในแต่ละเรื่องย่อย พร้อมทัง้ ตัวอย่าง
พระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาโดยสังเขป

ส่วนที่ ๓ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... นำสู่ความสุขอย่างยั่งยืน จากสัจธรรมแห่ง
แนวพระราชดำริน้นั นำสู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยัง่ ยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นตลอดเวลา
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
(๑) พอประมาณ มี เ หตุผ ล มี ภู มิ ค มุ ้ กั น ในตัว ที ่ด ี และ (๒) ใช้ห ลั ก วิช าความรู ้ มี ค ุณ ธรรม
ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร
ส่วนที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเสนอให้เห็นว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาเป็นเวลายาวนาน โดยได้
พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัตติ นของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนิน
ไปในทางสายกลาง จากนัน้ ชีใ้ ห้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในกระแสโลกและในบริบทไทยทีใ่ ห้ความสำคัญ
กับการพัฒนาที่มีดลุ ยภาพ ทั้งในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำเสนอการพัฒนาที่ม่ันคง
ยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท ทัง้ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ ๕ บทสรุป สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ... เพือ่ ประโยชน์สขุ ของปวงชนชาวไทยอย่างยัง่ ยืน
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อต่อสูก้ ับความยากจน
สร้ า งความอยูด่ ี ม ีส ุข ให้ แ ก่ พ สกนิก ร โดยได้ พ ระราชทานพระราชดำริ แ ละโครงการพั ฒ นา
มากมายถึ ง ๔,๓๕๐ โครงการ เพื ่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ม ีค วามอยูด่ ี กิ น ดี
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีอาชีพทีม่ นั่ คง และดำรงชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี นับเป็น
การวางรากฐานการพัฒนาทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนให้แก่ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยอย่างครบถ้วน
ในทุกๆ ด้าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ สำนักงานฯ ได้รับความกรุณาจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ
และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ในการ
เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประกอบการเขียนบทความ สำนักงานฯ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธันวาคม ๒๕๕๖

คำนำ
บทนำ

สารบัญ

หน้า

: บทความพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๑๑
สยามบรมราชกุมารี “เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”
ส่วนที่ ๑ : จากพระปฐมบรมราชโองการ สู่แนวพระราชดำริการทรงงาน
๓๗
ส่วนที่ ๒ : สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ... สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔๙
๑. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
๕๖
๑.๑ ภูมิสังคม : ดิน น้ำ ลม ไฟ
๕๙
๑.๒ ระเบิดจากข้างใน
๖๒
๑.๓ การมีส่วนร่วม
๖๔
๑.๔ ประโยชน์ส่วนรวม
๖๗
๒. เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ
๗๖
๒.๑ ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
๗๗
๒.๒ ใช้อธรรมปราบอธรรม
๘๑
๒.๓ ปลูกป่าในใจคน
๘๒
๓. บริหารแบบบูรณาการ
๑๐๒
๓.๑ องค์รวม และบริการรวมที่จุดเดียว
๑๐๕
๓.๒ ทำตามลำดับขั้น
๑๑๐
๔. มุ่งผลสัมฤทธิ์
๑๓๖
๔.๑ ขาดทุนคือกำไร
๑๓๗
๔.๒ ไม่ติดตำรา
๑๔๐
๔.๓ ทำให้ง่าย
๑๔๕
๕. ชัยชนะแห่งการพัฒนา
๑๖๘
๕.๑ การต่อสู้กับความยากจน
๑๗๑
๕.๒ ประชาธิปไตย
๑๗๗

ส่วนที่ ๓ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง... นำสู่ความสุขอย่างยั่งยืน
๑. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
๑.๑ พอเพียงพออยู่พอกิน
๑.๒ พึ่งตนเอง
๑.๓ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
๑.๔ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาจากจุดเล็ก
๒. ใช้หลักวิชาความรู้ มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร
๒.๑ หลักวิชาอันถูกต้อง
๒.๒ มีความเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน รู้ รัก สามัคคี
ทำงานอย่างมีความสุข

ส่วนที่ ๔ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑. ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. สู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๑ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๒ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระแสโลก
๒.๓ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทไทย
๓. สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท
๓.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
๓.๒ การพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน
๓.๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. มุ่งสู่ความพอเพียงเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๕ : บทสรุป สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ...
เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
บรรณานุกรม
รายนามที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือสัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้า

๑๙๕
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๖
๒๐๙
๒๑๔
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๘
๒๔๗
๒๕๐
๒๕๖
๒๕๖
๒๕๗
๒๖๐
๒๖๔
๒๖๕
๒๗๐
๒๗๕
๒๘๕
๒๘๗
๓๐๑

“...การพัฒนาบ้านเมืองหรือพัฒนางานทุกอย่างให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น
ไม่ควรมีลักษณะเป็นการก้าวหน้าจนลืมหลัง.
หากจำเป็นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน
แล้วค่อยๆ สร้างเสริมให้ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นเป็นลำดับ
สำหรับเป็นรากฐานที่สามารถจะรองรับความเจริญ
และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดตามมาจากผลของการพัฒนา.
มิใช่มุ่งแต่จะพัฒนาให้รุดหน้า
ด้วยการทุ่มเทกำลังทรัพย์ กำลังคน ตลอดจนอุปกรณ์ทุกอย่าง
เพื่อให้ได้ผลเร็วที่สุดและมากที่สุด ซึ่งจะทำให้รากฐานทานไม่อยู่.
การพัฒนาซึ่งอุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปมากมายก็จะล้มเหลวลงอย่างน่าเสียดาย
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และอื่นๆ ต่อตามมา ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน.
ดังนั้น การพัฒนางานพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า
จึงต้องคำนึงถึงรากฐานเดิมอยู่ตลอดเวลา.
ถ้าเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าเกินกว่าฐานรองรับ
ก็ต้องกลับมาเสริมฐานให้กว้างขวางมั่นคง
จนมีกำลังเพียงพอก่อนจึงค่อยพัฒนาต่อ. ...”
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
๑๒ มกราคม ๒๕๔๐

บทนำ

เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

บทความพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
โปรดเกล้าฯ พระราชทานบทความเรื่อง “เรียนรูก้ ารทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” แก่สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อเผยแพร่เป็นบทนำของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งสำนักงานฯ
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำนัก งานฯ ขอน้อ มอัญ เชิญ บทความพระราชทานของสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่ให้ปวงชนชาวไทยได้เรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และดำเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศต่อไป ดังนี้
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เดินตามรอยเท้าพ่อ
ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าให- ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า
พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม ?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์
และความสบายสำหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆ
จงไปเถิด แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนๆ ของเจ้า
เลือดของเจ้า เปรียบดั่งทับทิมบนใบห- ้าใกล้น้ำ
น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดังเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ... จงอย่าละความกล้า
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากหนังสือ “มณีพลอยร้อยแสง” จัดพิมพ์โดยโรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี ๒๕๑๙
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บทความพระราชทาน

เรื่อง “เรียนรู้การทรงงานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นอย่างวิรยิ ะ
และอุตสาหะที่จะยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มีความสุข อยู่ดกี นิ ดี ด้วยการเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยีย่ มเยีย นราษฎรเพื ่อ ทรงศึ ก ษาและหาทางแก้ ไขปัญ หาต่ า งๆ ให้ แ ก่ ร าษฎรในทุก พื ้น ที ่
ของประเทศไทย โดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย เพื่อพัฒนาประชาชน
และประเทศให้กา้ วหน้าหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขี ้นึ โดยทรงยึดหลักในการดำเนินโครงการว่าต้องเป็น
การพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งประโยชน์
๑

๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา. (๒๕๕๔)
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ให้เกิดแก่ส่วนรวมและประเทศชาติอย่างแท้จริง จึงจะเป็น “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ดังพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา
เมือ่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึง่ ว่า
“...ทุกวันนีป้ ระเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคล ซึง่ เราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพ
อัน ถาวรของบ้ า นเมื อ งได้เ ป็ น อย่ า งดี ข้อ สำคัญ เราจะต้อ งรูจ้ ัก ใช้ท รัพ ยากรนัน้
อย่างฉลาด คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์
ไม่คมุ้ ค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิด
พิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริง
ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”

ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยพระองค์ทรงทำตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว ที ่มี พ ระราชประสงค์จ ะช่ว ยให้ ร าษฎรสามารถพึง่ ตนเองได้
จึงจะเป็นการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานในพิธเี ปิดการประชุมและนิทรรศการ
เรื่อง “มรดกสิ่งทอของเอเชีย : หัตถกรรมและอุตสาหกรรม” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
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“...ข้าพเจ้าตัง้ ใจจะสรรหาอาชีพให้ชาวนาที่ยากจนเลี้ยงตัวเองได้เป็นเบื้องต้น
ทั้งนีเ้ นื่องจากข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยม
ราษฎรตามชนบทมาหลายสิบปี ได้พบว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้อง
ทำงานหนัก และต้อ งเผชิญ อุป สรรคจากภั ย ธรรมชาติม ากมาย... ทำให้ ช าวนา
ชาวไร่ มั ก ยากจน การนำสิ ่ง ของไปแจกราษฎรผู ้ป ระสบภั ย ธรรมชาติ เป็ น เพีย ง
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชปรารภว่า
เป็นการช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืน ควรจะหาวิธีอื่นที่ช่วยให้ราษฎรพึ่งตนเองได้...”

ทรงมุ่งพัฒนาชนบทห่างไกล ให้อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยทุกข์สุข
ของราษฎรทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลและทุรกันดาร จึงเสด็จพระราชดำเนิน
ในท้อ งถิ ่น ต่ า งๆ เพื ่อ พั ฒ นาบ้า นเมือ งให้ เจริ ญ เท่า ทีจ่ ะทำได้ และข้ อ สำคั ญ คื อ ๒ เมือ่ เวลาเสด็ จ
๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการ พูดจาประสาช่าง ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ คลืน่ เอฟเอ็ม ความถี่ ๑๐๑.๕ เมกะเฮิรตซ์ โดย รศ.ดร.มนู วีรบุรุษ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และ รศ.ดร.วิชา จิวาลัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ขอ
พระราชทานสัมภาษณ์
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ออกพัฒนา พระองค์จะต้องไปทอดพระเนตรให้เห็นพื้นทีจ่ ริงๆ จะต้องทรงรู้เสียก่อนว่าพื้นทีน่ นั้
ในด้ า นภู ม ิศ าสตร์ แ ละภู ม ิส ัง คมเป็น อย่า งไร โดยตรั ส ว่ า การเสด็ จ ด้ ว ยพระองค์ เ องนัน้ เป็น สิง่
ทีส่ ำคัญมาก จะได้มีความรู้สึกต่อพื้นทีน่ นั้ และพระราชทานความช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งช่วยให้พระองค์ทรงทราบสภาพพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจะทรงสอนผูต้ ามเสด็จฯ ให้รู้จักดูแผนทีแ่ ละสังเกต
ภูมิประเทศ ดูภูเขา ทางน้ำ ต้นไม้ ซักถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่ให้ทราบข้อมูลมากที่สุด การพัฒนานั้นไม่ใช่ว่า
พระองค์จะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วโปรดเกล้าฯ ว่าควรทำอะไร ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ก็ทรงงานในลักษณะเดียวกัน คือจะซักถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ โดยจะเน้นในการพัฒนาตัวบุคคล
อาทิ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และการส่งเสริมอาชีพช่างฝีมือ
งานหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวคือ พัฒนาปัจจัยในการผลิตเพือ่ การกินอยู่ของ
คนในท้องถิ่น ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือการหาน้ำให้เพียงพอแก่การเพาะปลูก โดยทรงเล็งเห็นว่าน้ำ
เป็นส่วนสำคัญทีส่ ุดของชีวิต และเป็นปัจจัยในการผลิตพืชผลต่างๆ รวมทัง้ ทรงทำพร้อมกันในทุกด้าน
เพื่อให้ประชาชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
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พระองค์มีพระราชดำรัสอยูเ่ สมอว่าจะต้องให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี จึงทรงช่วยรักษา
พยาบาลอุปการะผู้เจ็บป่วย นอกจากนัน้ ทรงเห็นความสำคัญว่าต้องช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาส
เข้ารับการศึกษา มีความรู้อย่างน้อยให้อ่านออกเขียนได้ สามารถอ่านเอกสารของทางราชการ และ
เพื่อให้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
ดังนั้น ๓ ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ จึงเห็นทัง้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงคิดหาวิธีการต่างๆ ที่จะยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น และได้ตามเสด็จฯ เห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ
ก็ คิ ด ว่ า ช่ ว ยอะไรได้ ค วรช่ ว ย ไม่ค วรนิง่ ดู ด าย เห็ น จะเป็น เพราะความเคยชิ น เมือ่ โตขึ ้น พอมีแรง
ทำอะไรได้ก็ทำอย่างอัตโนมัติ และเป็นเหตุที่ทำให้ชอบการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งเป็นหน้าที่
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องทำประจำอยูแ่ ล้ว และอีกประการหนึง่ รู้สึกเสมอว่าการเป็นเจ้าฟ้านัน้
ได้เปรียบผู้อื่นหลายอย่าง จึงควรนำข้อได้เปรียบนั้นมาทำประโยชน์แก่ผู้อื่น
๓

สมเด็จพระเทพฯ : บางแง่มุมแห่งความคิดคำนึง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์พเิ ศษ
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ฉบับพิเศษ ธันวาคม ๒๕๒๘ หน้า ๕

20

ประสบการณ์ตามเสด็จฯ ไปทรงงานในถิ่นทุรกันดาร
ประสบการณ์ใ นการ
ตามเสด็ จ พระราชดำเนิน
มีมากมายเล่าเท่าไหร่ไม่จบ
ออกไปทุก ครั ้ง ก็ ไ ด้ ค วามรู ้
ความคิด และมีประสบการณ์
ใหม่ๆ โดยเมือ่ ครั ้ง ข้ า พเจ้ า
ยังเป็นเด็ก จำได้ว่าจะทรงจัด
๔
“ทีมพัฒนา” ออกไปเยีย่ ม
ราษฎร กิจกรรมที่ไปทำกันนั้น
ข้าพเจ้าจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้าง
แต่ทแี่ น่ๆ คือมีหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ มีการไปสำรวจความเป็นอยู่ของคน เมื่อออกไป
พั ฒ นาแล้ว ต้ อ งเขี ย นรายงานถวายด้ ว ย บางที ก็รู้สึก
สงสั ย ว่ า มี ค นโน้ น คนนี้ม าหาท่ า นด้ ว ยปั ญ หาที่เจ้ า ตั ว
แก้ ไ ม่ ต ก หรื อ มีป ัญ หามาก เคยทูล ถามพระองค์
ทรงคิ ด ได้ อ ย่า งไรว่ า ควรจะทำอย่า งไรดี กั บ คนไหน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่า
ถ้าเรามีความรักและความห่วงใยก็ย่อมทำได้
ความจริงพระองค์มีเครื่องช่วยจำเหมือนกันคือการจดบันทึก พระองค์ทรงเรียกว่า ๕“สมุด
ทอดพระเนตร” โดยจะทรงบันทึกเรื่องโน้นเรื่องนีท้ ที่ รงนึกขึ้นได้ว่าควรทำตามข้อสังเกตในสถานที่
เสด็จพระราชดำเนิน เช่น คนจน คนป่วย คนมีลูกมากที่ต้องจัดให้มีอาชีพ ให้ลูกมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
คนมีเรื่องกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ เรียกได้ว่าไม่ลืมเรื่องของใครเลย ภายหลัง
มีข้าราชบริพาร รับผิดชอบจดไปแต่ละแผนก พระองค์ก็ยังทรงจดของพระองค์เองอยู่ สุดท้ายทรงให้
บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย

๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๕๕๕). สมเด็จแม่กับการศึกษา. หน้า ๗๕

๕

เล่มเดียวกัน. หน้า ๗๗
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วิธีการทรงงาน และการทำงานของขบวนตามเสด็จฯ
คติ ท พี ่ ระราชทานให้ เ ป็น หลัก ของการทำงานมีอ ยูม่ าก เช่ น ว่ า เราไปไหนก็ ม ีพ าหนะมีค น
มาอำนวยความสะดวกมากมาย ฉะนั้น ต้ อ งพยายามทำให้ ก ารไปของเรามี ป ระโยชน์ คุ้ม ค่ า ที่สุด
เราอย่าคิดหวังยึดใครเป็นที่พ่งึ แต่ต้องทำตัวให้เป็นที่พ่งึ ของคนได้ คนที่มาขอความช่วยเหลือเรานั้น
เป็นคนยากจนทีม่ คี วามเป็นอยูท่ ล่ี ำบาก หาเช้ากินค่ำ จะต้องรีบช่วยเหลือเขาทันที จะไปรอเอาไว้กอ่ นไม่ได้
และประการสำคัญคือ “การให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง”
๖

เวลาออกไปทรงเยีย่ มราษฎรมีคนมาเฝ้ามากมาย ฉะนัน้ จึงต้องมีขา้ ราชบริพารทีต่ ามเสด็จฯ ไปมาก
ข้าราชบริพารแต่ละคน เวลาตามเสด็จฯ จะต้องมีอุปกรณ์ติดตัวไปให้ครบรวมทั้งของส่วนตัว เช่น ไฟฉาย
สมุดจด และแผ่นกระดาษสำหรับเขียนข้อความติดสิง่ ของและรายชื่อบุคคลทีเ่ ข้าเฝ้าฯ เครื่องเขียน
สำหรับจด มีท้งั ปากกาเล็กสำหรับจดธรรมดา ปากกาโตสำหรับเขียนข้อความในแผ่นกระดาษ ถุงพลาสติก
๗

๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๕๕๕). สมเด็จแม่กับการศึกษา. หน้า ๘๐

๗

เล่มเดียวกัน. หน้า ๘๐
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สำหรับใส่สมุดที่จะเขียนกลางสายฝน สมุดที่ใช้จดส่งตัวคนไข้เข้าโรงพยาบาล เสื้อฝนสำหรับแจกราษฎร
ก็ต้องถือไปด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปกันได้น้อยคน คนทีไ่ ปก็ต้อง
เป็นประโยชน์ท่สี ุด ต้องถือของแจกราษฎร เช่น เสื้อยืดเด็ก ผ้าขนหนู ขนมผิงเกษตร (ขนมทำด้วยถัว่ เหลือง)
เกลือไอโอดีน ฯลฯ ในรถทีน่ งั่ กันไปยังให้มีค้อน เผือ่ เกิดมีปัญหาขัดข้องประตูรถเปิดไม่ได้ยังพอใช้ค้อน
ทุบออกมาได้ เวลานั่งรถคันหนึ่งๆ ก็ให้นั่งไปมากๆ เพื่อประหยัดที่ เป็นต้น ซึ่งแต่ก่อนข้าพเจ้าก็มีโอกาส
ได้รับการฝึกฝนเช่นนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางเป็นระเบียบเหมือนกัน
ขณะทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อมีผู้ขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ หรือโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระมหากรุณาฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ต้องไปสัมภาษณ์เพื่อจดข้อมูลไว้ โดยมีวิธีการซักถามประวัติ
ของผู้ที่จะสงเคราะห์ ถามถึงครอบครัว ลูกเต้า วิธีการทำมาหากิน รายได้และความสามารถของแต่ละคน
๘

๘

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (๒๕๕๕). สมเด็จแม่กับการศึกษา. หน้า ๗๕
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ใช้เวลาให้นอ้ ยทีส่ ดุ พูดให้ดี สุภาพ ไม่ให้คนถูกถามตกใจจนพูดไม่ออก พระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำไว้วา่
ถ้ามีเวลาน้อยที่สุดจะต้องรู้ท่อี ยู่เขาเสียก่อน จะได้ให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอื่นๆ
ช่วยติดต่อไปภายหลังได้ เพื่อคิดพระราชทานความช่วยเหลือ และการช่วยเหลือก็ต้องทำระยะยาว
ให้ความรูใ้ นการประกอบอาชีพจนเขาตัง้ ตัวได้ ไม่ใช่ว่าให้เขามีความหวังแล้วทิง้ ต้องดูแลให้เขาได้รับ
ความช่วยเหลือจริงๆ และสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

ข้อคิดและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
จากการตามเสด็จฯ ทรงงานพัฒนาของทั้ง ๒ พระองค์ ช่วยให้ขา้ พเจ้าได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนา
ทีน่ ำไปสูค่ วามก้าวหน้าหรือความเปลีย่ นแปลงให้ดีขึ้น และนำมาซึ่งข้อคิดบางประการคือ การพัฒนา
ที ่ไ ม่ ส มดุล และไม่ยั่ง ยื น อาจจะก่ อปัญ หามากกว่า การแก้ ปั ญหา เช่น การเพาะปลูกใช้ปยุ๋ และ
ยาฆ่าแมลงทีเ่ ป็นพิษจำนวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพของทัง้ คนและสัตว์ในพื้นทีบ่ ริเวณนัน้
อาจจะทำให้ดินเสีย เพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม การพัฒนาจึงต้องรักษาสมดุลกับการอนุรักษ์ เช่น
ในการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ ต้องดูว่าจะเสียทรัพยากรอื่นๆ ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น
24

นอกจากนี้ การพัฒนาเป็นเรื่องกว้างและมีหลายด้าน ต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง และมักต้อง
ใช้เวลานาน เช่น ๙ การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) จะต้องวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ การลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้
การพั ฒ นาบนพื ้น ฐานแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็น ต้ น การพัฒนาการเกษตร (Agricultural
Development) อาทิ การเพิ่มเนือ้ ทีก่ ารผลิต การเพิ่มผลิตภาพการผลิต หรือ Productivity เช่น
ในพื้นที่เท่าเดิม สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น การเพิ่มผลผลิตสื่อความว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้น อาจเพราะ
การขยายพื้นที่เพาะปลูกหรือการเพิ่มทรัพยากรต่างๆ ในการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
การพัฒนาสังคม (Social Development) มีหลายอย่าง เช่น สร้างความเท่าเทียมระหว่าง
ชนเผ่าต่างๆ กลุม่ คนในสังคม ความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง การให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคคลทีม่ ี
๙

บทความพระราชทาน พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องถนนสายรุ่งเรือง
นำสู่สุข วารสารทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ความจำเป็นในชีวิตต่างๆ กัน เช่น ผู้พิการ พัฒนาจิตใจคนให้มีคุณธรรม เป็นต้น การพัฒนาการศึกษา
(Educational Development) อาทิ การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษา
การพัฒนาหลักสูตร การอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาการเมือง (Politic Development)
ให้เป็นไปทางประชาธิปไตย หรือให้เกิดความสงบ ความมัน่ คง ต้องสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของคนในชาติ การพัฒนาองค์กรประชาชน พัฒนาการบริหาร การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น และวิธีการอื่นๆ
เป็นต้น
การที่ขา้ พเจ้าได้มโี อกาสตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาว่า ๑๐การพัฒนาบ้านเมืองหรือการพัฒนางานทุกอย่างให้เจริญยิ่งขึน้ ไปนัน้ ไม่ควร
มีลักษณะเป็นการก้าวหน้าจนลืมหลัง หากจำเป็นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานเดิมทีม่ ีอยูก่ ่อน แล้วค่อยๆ
๑๐

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๐
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สร้างเสริมให้ก้าวหน้ามัน่ คงขึ้นเป็นลำดับ สำหรับเป็นรากฐานทีส่ ามารถจะรองรับความเจริญและ
ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทีจ่ ะเกิดตามมาจากผลของการพัฒนา มิใช่มงุ่ แต่จะพัฒนา
ให้รดุ หน้าด้วยการทุม่ เทกำลังทรัพย์ กำลังคน ตลอดจนอุปกรณ์ทกุ อย่าง เพือ่ ให้ได้ผลเร็วทีส่ ดุ และมากทีส่ ดุ
ซึง่ จะทำให้รากฐานทานไม่อยู่ การพัฒนาที่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปมากมายก็จะล้มเหลวลงอย่างน่าเสียดาย
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ตามมา ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้น การพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงต้องคำนึงถึงรากฐานเดิมอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าเกินกว่าฐานรองรับ ก็ต้องกลับมาเสริมฐานให้กว้างขวางมั่นคง จนมี
กำลังเพียงพอก่อนจึงค่อยพัฒนาต่อไป

ทรงยึดแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา
จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทีท่ รงให้ ค วามสำคั ญ และตรั ส เสมอว่ า “คน” เป็ น ปั จ จัย สำคัญ ที ่สุ ด ในการพัฒ นา ข้ า พเจ้ า
จึ ง ได้ น ้อ มนำแนวพระราชดำริ ใ นการทรงงานพั ฒ นาประเทศของพระองค์ ม าประยุก ต์ ใช้ ใ นวิ ธี
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ดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ทีข่ ้าพเจ้าริเริ่มขึ้น ด้วยพอจะมีความรู้และความสนใจในเรื่อง
สุขภาพอนามัยและการศึกษา ข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นงานพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร
เพื่อจะได้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
ข้าพเจ้าได้ยึดหลักการดำเนินงาน ๑๑ซึง่ ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตามเสด็จฯ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังนี้

๑. การพึง่ พาตนเอง โดยเน้น ให้ ท ุก คนได้ ช่ ว ยเหลือ ตนเองก่ อ นเป็น อัน ดั บ แรก เช่ น
การให้ เ มล็ด พั น ธุ ์พื ช ผัก พั น ธุ์ สั ต ว์ เพื ่อ ผลิต อาหารไว้ บ ริ โ ภคเอง แทนทีจ่ ะให้ อ าหารโดยตรง
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไป เป็นต้น
๒. การมีส่วนร่วม เน้นให้ผทู้ จี่ ะได้รับผลประโยชน์จากการทำโครงการได้มีส่วนในการช่วยคิด
ช่วยทำ อาทิ การทีผ่ ปู้ กครองและเด็กต้องร่วมกันวางแผนและทำการผลิตทางการเกษตร จัดเวร
ในการประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีผลทำให้ผทู้ เี่ กี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในกิจกรรมที่ทำอยู่
๓. การพัฒนาแบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนีก้ ลุม่ เป้าหมายจะต้องได้รับความรู้จากกิจกรรมทีท่ ำ และสามารถนำความรู้
ทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหาร มีการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมและกลุม่ เป้าหมาย
ได้ปฏิบัติจริงทั้งการปลูกและประกอบอาหาร
๑๑

เว็บไซต์ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี http://kanchanapisek.or.th
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๔. การพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกส่วน ในการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ มีการจัดทำแผนงานหลักของโครงการทุกๆ ระยะ ๕ ปี เพื่อให้
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางทำให้งานต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรูแ้ ละประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรม
การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และเป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่าง
ผูป้ ฏิบัติงานโครงการเป็นประจำ รวมทัง้ มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้
๖. การยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม
การพัฒนาต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และนำภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ข้าพเจ้าเริ่มดำเนินงานในสถานศึกษาก่อน หากท้องถิ่นใดยังไม่มีสถานศึกษาก็จะเข้าไปรวมกลุ่ม
เด็กในพื้นทีจ่ ัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนหรือโรงเรียน แล้วทำกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าน
กระบวนการทางการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การส่งเสริมอนามัยแม่
และเด็ก การส่งเสริมโภชนาการเด็กเล็ก การป้องกันโรค การพัฒนาครู การพัฒนาห้องสมุดและสื่อการเรียน
การสอน การจัดตั้งและพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาอาชีพและสหกรณ์
โรงเรียน การอนุรักษ์วัฒนธรรม หลังจากนั้นจึงขยายการพัฒนาไปสู่ชุมชน
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การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของเด็ ก และ
เยาวชน
ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างการดำเนินโครงการ
ในระยะเริ่มต้น ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งจากการที่ขา้ พเจ้าได้เรียนรู้จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า คนเราถ้าสุขภาพ
อนามัยไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่สามารถทีจ่ ะทำ
กิจการต่างๆ ต่อไป จึงเห็นว่านอกจากการช่วยเหลือ
ด้านการรักษาพยาบาลแล้ว เรือ่ งการบริโภคอาหาร
ที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
ในระยะแรก ข้าพเจ้าจึงใช้โรงเรียนในสังกัด
ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นแหล่งศึกษา เพราะ
๑๒

๑๒
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เรียบเรียงจากพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ไปในการประชุม
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ กองบังคับการ
กองร้อยที่ ๕ ตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอสุไหงปาตี
จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๔

เห็นว่าเป็นโรงเรียนในเขตท้องถิ่นที่หา่ งไกลการคมนาคม และมีภาวะที่ยากลำบากต่างๆ โดยในตอนเริ่มต้น
มุ่งดำเนินงานในแง่ที่ว่า ทำอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ จึงคิดถึงเรื่องอาหารกลางวัน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ วัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยส่วนใหญ่
ก็คือพืชผลทางการเกษตร และประชาชนส่วนใหญ่ในเขตทีป่ ระสบปัญหานัน้ มีอาชีพเกษตรเป็นหลัก
จึ ง พยายามเสริ ม ในส่ว นนี ้ โดยการให้ พ ัน ธุ ์พ ืช ผั ก หรือ อุป กณ์ ส ำหรับ ให้ น ัก เรีย นทำการเกษตร
เพื่อนำผลผลิตที่ได้มารับประทาน
เท่า ทีท่ ำมาได้ ผ ลดี คื อ ช่ ว ยให้ น ัก เรี ย นมีอ าหารดี ขึ ้น และได้ รั บ ความรู ้ท างด้ า นการเกษตร
ในกรรมวิธีใหม่ๆ ได้เห็นความเสียสละของครูทชี่ ่วยดูแลนักเรียนให้มีทงั้ สุขภาพและวิชาการดีขึ้น จึงได้
ขยายงานไปในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทัว่ ประเทศ โดยขณะนีท้ ำเฉพาะโรงเรียนในสังกัด
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ส่วนที่อื่นๆ ได้พยายามแนะนำในเรื่องอาหารเท่าที่จะทำได้
นอกจากนี ้ สืบ เนือ่ งจากข้ า พเจ้ า สนใจเรื ่อ งการศึ ก ษามานานแล้ว เมือ่ งานฉลองพระนคร
ครบ ๒๐๐ ปี ข้าพเจ้ าได้ เ ป็นประธานกรรมการบูร ณะปฏิ ส ัง ขรณ์วัดพระศรี รั ตนศาสดารามและ
พระบรมมหาราชวัง ได้บูรณะอาคารหลังหนึง่ ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขณะนั้นคิดอยู่ว่าการบูรณะอาคารสถานนั้นเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติในทางวัตถุ
ควรทำควบคูไ่ ปกับการพัฒนาด้านบุคคล ถ้าทำให้อาคารนีเ้ ป็นโรงเรียนขึ้นมาใหม่ก็คงจะดีไม่น้อย
ด้วยความช่วยเหลือของหลายฝ่าย ความคิดฝันของข้าพเจ้าก็เป็นจริง คือเกิดเป็น “โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ” ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) เท่าทีเ่ ปิดมาได้ผล
น่าพอใจ มีชั้นเรียนตั้งแต่ศูนย์ปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีโครงการทดลอง
เปิดศูนย์ปฐมวัยสำหรับเด็กหูหนวกด้วย
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สำหรับระดับอุดมศึกษานั้นเคยสอนมหาวิทยาลัย ขณะนี้สอนอยู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ เมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตามเสด็จฯ
ไปต่ า งจั ง หวั ด ข้ า พเจ้ า มัก หาเวลาไปดู โรงเรี ย นต่ า งๆ เพื ่อ หาความรู ้แ ละถ้ า ช่ ว ยอะไรได้ ก็ จ ะช่ ว ย
ประเทศเรามีโรงเรียนค่อนข้างจะทัว่ ถึง ฉะนัน้ โรงเรียนจึงเป็นแหล่งที่จะช่วยเผยแพร่ความรูแ้ ละ
บริการของทางราชการให้เข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการเกษตร การประกอบอาชีพแขนง
ต่างๆ และด้านสาธารณสุข

บทบาทของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ใ นการ
พัฒนาประเทศ
ในรอบ ๒ ทศวรรษที่
ผ่านมา ข้าพเจ้าเห็นว่าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท
ต่ อ งานพั ฒ นาในหลายๆ ด้ า น
เนือ่ งจากเป็น การนำความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาประยุก ต์ แ ละสร้ า งสรรค์
เพือ่ ช่วยในการทำงาน เพิม่ ผลผลิต
หรือแก้ปัญหาต่างๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี จ ึง ได้เข้า มี บ ทบาทสำคัญ เพิม่ ขึน้ ในการสร้า งนวัต กรรม
(Innovation) คือ การเรียนรู้ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย อันจะเป็นโอกาสหรือความท้าทาย
ในการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ งานพัฒนาของเราจึงจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องทำอย่างเป็นองค์รวม
ตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน และการนำไปวิจยั และพัฒนาต่อยอด จนกระทั่งได้ผลผลิตเป็นเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม ดังเช่นองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริอันหลากหลายที่ทรงพัฒนา
๑๓

๑๓

บทความพระราชทาน พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการพัฒา วารสารทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพื่อนำมาช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า

“...เทคโนโลยีนั้น โดยหลักการคือ การทำสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น
เทคโนโลยี ที่ ดี ส มบู ร ณ์ แ บบจึ ง ควรจะสร้ า งสิ่ ง ที่ จ ะใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
และมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายน้อยที่สุด แม้แต่สิ่งที่เป็นของเสีย เป็นของ
ที่เหลือทิ้งแล้ว ก็ควรจะได้ใช้เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้ได้ ในทางตรงข้าม
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ก ารได้ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า ก่ อให้ เ กิ ด ความสู ญ เปล่ า และความเสี ย หายได้ ม าก
ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่บกพร่อง ไม่สมควรนำมาใช้ไม่ว่าในกรณีใด...”
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ทรงเป็นแบบอย่าง นักพัฒนา
เพื่อความยั่งยืนและความ
อยู่ดีกินดีของราษฎร
โดยสรุ ป แล้ว คื อ มนุษ ย์
อาจจะพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ต่อไปได้อีกไม่มีทสี่ นิ้ สุด และสร้าง
เทคโนโลยีท ีม่ ีป ระสิท ธิ ภ าพสูง
เพื ่อ ทีจ่ ะสนองความต้ อ งการ
ในด้านต่างๆ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม การมีเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่อาจเพียงพอทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็งได้ หากผูค้ น
หรื อ สัง คมไม่รู ้จั ก วิ ธี ก ารใช้ ขาดสารสนเทศทีส่ ามารถนำไปใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ขาดความพร้ อ ม
อันเนือ่ งมาจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ดังนัน้ ความสำคัญจึงอยูท่ ี่
“ความสมดุล ” เพือ่ การพัฒ นาอย่ า งยั ่ง ยื น โดยการพิ จ ารณาอย่า งรอบคอบถี ่ถ้ ว นในทุก มิติ
เพื่อสร้างความพร้อมและลดข้อจำกัด อันจะทำให้ผู้คนหรือสังคมเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี
อย่างเต็มศักยภาพ ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ในโอกาส
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ๒๖ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๖ ความตอนหนึ่งว่า

“...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทุกสาขาจากทั่วโลก
แล้ ว เลื อ กสรรส่ ว นที่ ส ำคั ญ เป็ น ประโยชน์ นำมาปรั บ ปรุ งใช้ ใ ห้ พ อดี พ อเหมาะ
กับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพื่อช่วยให้ประเทศของเราสามารถนำเทคโนโลยี
อันทันสมัยมาใช้พัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...”
ทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม้จะ
ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ก็ยังคงทรงงานอยู่ โดยทรงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
๑๔

๑๔

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา. (๒๕๕๔)
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ในการทรงงาน อาทิ ทรงรับฟังข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสถานการณ์ตา่ งๆ ของประเทศ จากวิทยุส่ือสาร และ
สื่อต่างๆ และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรงสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงสนพระราชหฤทัยเรื่อง
การบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ทำรายงานถวาย และบางครั้งจะทรงให้คำแนะนำด้วย
หากทรงพบว่าโครงการนัน้ ๆ มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ในขณะทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ และ
นำมาถวายรายงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแบบอย่าง
ของนักพัฒนาทีท่ รงมีพระวิริยะอุตสาหะ โดยทรงทุม่ เทพระวรกายและพระสติปัญญา ดำเนินการ
ทุกวิถที างที่จะช่วยให้ประชาชนที่พระองค์ทรงรักได้มคี วามกินดีอยู่ดอี ย่างยั่งยืน ซึ่งข้าพเจ้าเองได้ต้งั ปณิธาน
ทีจ่ ะเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน... เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป
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“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

๑

จากพระปฐมบรมราชโองการ
สู่แนวพระราชดำริการทรงงาน

ส่วนที่ ๑

จากพระปฐมบรมราชโองการ
สู่แนวพระราชดำริการทรงงาน

นับจากเมือ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๙ ในวันทีม่ ีเสียงหนึง่ ดังก้องท่ามกลางฝูงชนทีม่ าส่งเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศว่า “ในหลวง อย่าทิง้ ประชาชน”
พระองค์มีพระราชประสงค์ร้องตอบกลับไปว่า

“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้”
เมือ่ พระองค์เสด็จฯ กลับประเทศไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ได้พระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
จวบจนปัจ จุ บันเป็นทีป่ ระจัก ษ์ชัดว่ า พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยูห่ ั วทรง “ครองแผ่ น ดิน ”
ดั ง ทีพ่ ระองค์ รั บ สัง่ โดยทรงพั ฒ นา อนุรั ก ษ์ และฟื ้น ฟู ผืน แผ่น ดิ น และทรั พ ยากรธรรมชาติ ข อง
ประเทศไว้ เพื่อให้ลูกหลานไทยได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และทรงยึด “ทศพิธราชธรรม” ในการปฏิบัติ
พระองค์ อ ย่า งเคร่ ง ครั ด ตามหลัก “ธรรมาภิ บ าล” ทีถ่ ื อ เป็น หลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมือ ง
ที่ดีเสมอมา
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรง
ร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาประเทศ โดยเสด็จพระราชดำเนินในทุกพื้นทีท่ ัว่ ประเทศไทย เพื่อทรงให้
ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน รวมทั้งขจัดความยากจน เพือ่ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับประชาชน ซึง่ เป็นรากฐานสำคัญของการเกิด
ประชาธิปไตย อันจะนำมาซึ่ง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ “ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง”
การทรงงานพัฒนาประเทศของพระองค์ ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยทรงเน้นว่าจะต้อง
มีความเข้าใจในภูมิประเทศและประชาชน ทรงมองทุกมิติของการพัฒนาว่าจะต้องพัฒนาให้สมดุล และ
สอดคล้องกับ “ภูมิประเทศและสังคม” ที่แตกต่างกัน รวมถึงต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปพัฒนาเข้าใจเราด้วย
ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการ “ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “คน” ที่เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา
อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง

เมือ่ วั น ที ่ ๙ มิถุ น ายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดชเสด็ จ ขึ ้น
ครองราชสมบัตสิ ืบราชสันตติวงศ์ แต่เนื่องจากยังทรงมีภารกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะเสด็จฯ กลับ ตลอดทางขณะรถพระที่น่ัง
แล่นผ่านฝูงชนทีม่ าส่งเสด็จอย่างล้นหลาม ท่ามกลางเสียงถวายพระพร มีเสียงหนึง่ ตะโกนแทรกมา
เข้าพระกรรณว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน”

ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้
ภาพและเสีย งนีย้ ัง คงติ ด อยูใ่ น
พระราชหฤทัย ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว จนขณะเสด็ จ ฯ ถึ ง
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ร ะหว่ า งนั้ น พระบาท
สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
บันทึกประจำวัน “เมื่อข้าพเจ้า จากสยาม
มาสู ่ส วิต เซอร์แ ลนด์” พระราชทาน
แก่หนังสือวงวรรณคดีไทย เพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึกซาบซึ้งถึงน้ำใจของประชาชน
ที่พร้อมใจกันมาส่งเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดิน
โดยทรงเริ่มบทพระราชนิพนธ์ว่า
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“...‘วงวรรณคดี’ ได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องเล็กน้อยทีถ่ นัดมาลงในหนังสือนีน้ านมาแล้ว
อันทีจ่ ริงข้าพเจ้าก็ไม่ใช่นักประพันธ์ เมือ่ อยูโ่ รงเรียน เรียงความและแต่งเรื่องก็ทำไม่ได้ดีนัก… ฉะนัน้
จึงตกลงใจส่งบันทึกประจำวันที่เขียนไว้ก่อนและระหว่างวันเดินทางจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์มาให้...
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่ง
พร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่น่งั ชั้นล่างนั้น แล้วก็ไปยังวัดพระแก้ว เพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกต
และพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์
พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง ๒๐๐ เมตร มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถ แล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ
ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยูใ่ นนัน้ บางทีจะเกิดเป็นลูกระเบิด เมือ่ มาเปิดดูภายหลัง ปรากฏว่า
เป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้
จนชิดรถทีเ่ รานัง่ กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้
อย่างช้าทีส่ ุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางทีผ่ ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึง่ ร้อง
ขึ้นมาดังๆ ว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า

“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้”
แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว...”
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“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ด้วยทรงตระหนักในหน้าทีข่ องพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจึงทรงมุง่ มัน่
ศึกษา เพื่อเตรียมพระองค์ให้พร้อมรับพระราชภารกิจ โดยทรงเปลีย่ นแนวทางการศึกษาใหม่ จากวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กระทัง่ ทรงสำเร็จการศึกษาและเสด็จนิวัตประเทศไทย
ทรงเข้ า สูพ่ ระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกเป็น พระมหากษั ต ริ ย ์ต ามโบราณราชประเพณี เมือ่ วั น ที ่
๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ณ พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง และเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
“พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดีจ ัก รีน ฤบดิน ทร์
สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร” พร้อมทั้งพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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“ครอง” ความหมายโดยแท้ของการใช้ความรักและเมตตาในการปกครองแผ่นดิน

จากพระปฐมบรมราชโองการนี้ อาจกล่าวได้วา่ น้อยคนนักที่จะนำไปเพ่งพิจารณาแปลความหมาย
ไว้อย่างชัดเจนหรือเป็นทางการว่า พระปฐมบรมราชโองการทีพ่ ระองค์รับสัง่ นัน้ มีความหมายอย่างไร
และเราในฐานะประชาชนคนไทยควรเข้าใจความหมายแห่งนัยนั้นอย่างไร และอะไรบ้าง
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงนัยแห่งความหมายอันลึกซึ้งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวไว้ในหลายวาระและโอกาสว่า ในฐานะนักรัฐศาสตร์ รู้สึกฉงนใจและ
ประทับใจกับประโยคแรก ที่ทรงรับสั่งว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”
ด้วยสามัญสำนึกของนักรัฐศาสตร์ พระเจ้าแผ่นดินต้องปกครองแผ่นดิน แต่พระองค์ทรงใช้คำว่า
“ครอง” แทนคำว่า “ปกครอง” ซึ่งไม่ได้มีมิติของอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียว ทั้งที่ทรงอยู่
ในฐานะพระประมุขของประเทศ คำว่าปกครองเป็นเรื่องของอำนาจด้วยตัวบทกฎหมาย แต่พระองค์
ทรงใช้คำว่า “ครอง” ดังเช่นทีเ่ ราใช้คำว่า “ครองเรือน” เวลาทีห่ ญิงสาวแต่งงานออกเรือน หรือ
เวลาชายหญิงแต่งงานกันก็ใช้คำว่า “ครองชีวิตสมรส” เวลาบวชก็ใช้คำว่า “ครองสมณเพศ” คำว่า
ครองนีไ้ ม่มีแนวความคิดเรื่องของอำนาจแม้แต่น้อย หากแต่มีมิติของจิตใจ ความเคารพ ความนับถือ
และเหนือสิง่ อืน่ ใดคือ ความรัก ซึ่งเหนือกว่าการปกครอง เพราะการปกครองไม่ต้องใช้ความรักก็ได้
แค่ใช้อำนาจเพียงอย่างเดียว กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงดูแลแผ่นดินด้วยความรัก ความเมตตา และ
ความรับผิดชอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลแผ่นดินโดยไม่ได้ทรงใช้อำนาจเลย แต่ทรงใช้ความรัก
ความเมตตา ความรับผิดชอบในฐานะพระมหากษัตริย์ โดยทรงเคยรับสั่งว่า “การเป็นพระมหากษัตริย์
ต้องเป็นตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เขาเดือดร้อนกลางดึกก็ต้องลุกขึน้ มากลางดึก” ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
กล่าวว่า ดังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใครเดือดร้อนก็ไปสั่นกระดิ่งหน้าพระราชวัง พระองค์กจ็ ะเสด็จฯ
ออกมาแก้ปัญหาให้
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“แผ่นดิน” ปัจจัยสำคัญของการมีชวี ติ อยู่
และการคงความเป็นประเทศ
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม...” คำว่า
“แผ่นดิน” ปัจจัยส่วนประกอบของแผ่นดินก็คอื ดิน
น้ำ ลม ไฟ และชีวิตของเรานั่นเอง ที่พระองค์ทรง
ปฏิบตั มิ าตลอดอย่างเหน็ดเหนือ่ ยพระวรกายบอบช้ำ
จนทุกวันนีเ้ นือ่ งจากพระองค์ทรงรักษาแผ่นดินไว้
ให้เราอยู่ ทรงรักษาดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งหมายถึงปัจจัยแห่งชีวิตไว้ให้เราและลูกหลานได้อยู่อย่างมีความสุข
ตามพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่า “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงให้ความสำคัญ โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะทุม่ เทพระปรีชา
สามารถและความเหนื่อยยากทั้งหลายทั้งปวง เพื่อรักษาดิน น้ำ ลม ไฟ หรือพูดง่ายๆ คือ “ธรรมชาติ”
ทีจ่ ำเป็นต่อชีวิต ทำอย่างไรให้ทรัพยากรทีเ่ สือ่ มโทรมแล้วฟื้นกลับคืนมา ทัง้ ทรงแก้ไข ฟื้นฟู และบำรุง
รักษาให้คงอยู่เพื่อยังชีวิตเราไว้ และรักษาสืบทอดไปยังลูกหลานของเราด้วย
พระองค์ทรงมีความรอบรู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร เพราะราษฎรชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจึงทรงสนพระราชหฤทัยโดยเฉพาะในเรื่องดินและน้ำอันเป็นปัจจัยสำคัญ
ของเกษตรกรรม ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจนทรงมีความรู้แตกฉาน และทรงนำมาสอนแก่ประชาชน
ทุกอย่าง ให้รู้จัก ดิน น้ำ ลม ไฟ รู้จักธรรมชาติ และรู้จักคน ดร.สุเมธ จึงไม่แปลกใจเลยเมื่อได้มีโอกาส
เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวในปี ๒๕๒๔ ซึ่งพระองค์ทรงกำชับว่า “ในการทำงานกับฉัน
จะวางโครงการที่ไหน จะทำกิจกรรมที่ใด ให้เคารพคำว่าภูมิสังคม”
“ภูม”ิ ก็คือ ภูมปิ ระเทศ สภาพแวดล้อมต่างๆ หรือเรียกแบบบ้านๆ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทำไมต้องเคารพ
เพราะในแต่ละภาคนั้นมีภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกัน ในส่วนคำว่า “สังคม” ก็คือ คนซึ่งเป็นคนในมิติที่มี
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ขนบธรรมเนีย มประเพณี ความเชือ่ และ
ค่านิยม ความคิดการตัดสินใจของคนแต่ละ
พื้นที่ ดังนัน้ ๒ สิง่ นีม้ ีความสำคัญมาก คือ
ภูมิประเทศและคน อย่างนีแ้ ล้วไม่ว่าจะอยู่
ในระบบสังคม หรือระบบเศรษฐกิจใดก็ตาม
และแม้กระทั่งเรื่องการเมืองนั้น ต้องออกแบบ
ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม เศรษฐกิจพอเพียง
ในเบือ้ งต้นนัน้ คือ การประเมินตนให้รู้จักคน
รู ้จั ก ภู ม ิป ระเทศ ทรงสอนให้ ม องมิติ ต่ า งๆ
อย่างครบถ้วน เวลาทำงานพัฒนาจึงต้องมองทุกมิติ ทุกอย่างต้องวางให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ
และสังคมที่แตกต่างกันไป
การทีบ่ างโครงการล้มเหลว เพราะเมือ่ คิดแผนใดขึ้นมาแล้วใช้เหมือนกันทัว่ ประเทศ โครงการ
ดังกล่าวเมือ่ นำมาใช้อาจสอดคล้องแค่เพียงบางภูมิประเทศ บางกลุม่ คน แต่ถ้านำไปใช้ทวั่ ทัง้ ประเทศ
ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ ฉะนัน้ แม้รูปแบบจะต่างกันอย่างไรก็ตาม แต่จะมีขั้นพื้นฐานทีเ่ หมือนกัน
ไม่ว่ า จะอยูท่ ี ่ส วิ ส เซอร์ แ ลนด์ อเมริ ก าใต้ ฝรั ่ง เศส หรื อ อยูท่ ีไ่ หนก็ แ ล้ว แต่ ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ามหลัก
ของประชาธิปไตย คือความต้องการของประชาชน อยูภ่ ายใต้ความเห็นชอบของประชาชนประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการบริหาร และต้องถือว่าเสียงคนส่วนมากนำมาเป็นอำนาจสูงสุด ประชาชนจะต้องมีสิทธิเสรีภาพ
และเสมอภาค ต้องวางแผนรูปแบบให้เหมาะสมกับภูมิประเทศนัน้ ๆ ลักษณะธรรมชาติไม่เหมือนกัน
อาทิ บางแห่งไม่ให้สิทธิสตรีเลย เราจึงต้องเคารพสิทธิของคนในแต่ละพื้นที่

ทรงใช้ “ธรรม” ในการครองแผ่นดิน
หากเราศึกษาความหมายอันลึกซึง้ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นพระปฐมบรมราชโองการ เราจะได้ความรูม้ ากมายจาก
พระองค์ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” ณ วันนั้นพระองค์ทรงได้ประกาศคำว่า Good Governance
แล้ว แต่เรากลับต้องมารอให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเสียก่อน แล้วจึงมาตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า
Good Governance หรือธรรมาภิบาลตามชาวต่างชาติ
พระองค์ตรัสว่า ธรรมะ คือ ความดี ความถูกต้อง หรือความยุตธิ รรม ตลอดเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า ๖๕ ปี ได้ทรงปฏิบัติพระองค์อยูใ่ นธรรมะ ๑๐ ประการ
หรือ “ทศพิธราชธรรม” โดยเคร่งครัด พระองค์ทรงสอนประชาชนทุกอย่าง ทัง้ จริยธรรม คุณธรรม
ให้มีความรับผิดชอบ รักษาแผ่นดิน อิงหลักปรัชญา ธรรมะ เศรษฐกิจพอเพียง พระองค์ทรงทำทุกอย่าง
ด้วยความเหนื่อยยากเพื่อความสุขของประชาชน
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ทรงวางรากฐานประชาธิปไตยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.สุเมธ ได้เล่าถึงภาพทีป่ ระทับใจซึ่งยังคงตรึงอยูใ่ นความทรงจำว่า วันหนึง่ หลังจากถวายงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ซึ่งพระองค์จะประทับนัง่ กับพื้น พระองค์ตรัสว่าสะดวกดี แผนทีใ่ หญ่
ก็วางได้ อะไรก็วางได้ พระองค์ทรงชี้ไปที่เก้าอี้และตรัสถามว่าทำไมพระเจ้าอยู่หวั ยังต้องเหนื่อย ต้องลำบาก
พระองค์รับสั่งว่า

“...ทำไมพระเจ้าอยู่หัวต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่อย่างนี้ ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยก็เพราะ
ประชาชนยังยากจนอยู่ และเมื่อเขายากจน เขาจึงไม่มีอิสรภาพ เสรีภาพและ
เมื่อเขาไม่มีอิสรภาพ เสรีภาพ เขาจึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้...”
หากเราไปดูการทรงงานของพระองค์จะพบว่า ทรงเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาประชาชน
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน แต่ทจี่ ริงแล้วเป้าหมายของพระองค์ไปไกลกว่าทีเ่ รามองเห็น ไม่ใช่
เพีย งแค่ข จัด ความยากจน แต่เ พือ่ เสริม สร้า งความมั ่น คงและแข็ง แรงให้ กั บ ประชาธิ ป ไตย
หากประชาชนยังยากจน ประชาธิปไตยทีบ่ ริสุทธิ์ก็ไม่เกิดขึ้น เกิดการชักจูงได้ง่ายอย่างต่อเนือ่ งแล้ว
จะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร
ผลลัพธ์สุดท้ายทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงอยากเห็นก็คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
และ “ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง” ซึ่งการปูพื้นฐานของประชาธิปไตย มิใช่เรื่องของกฎหมาย ระเบียบ
กติกา เพียงอย่างเดียว หากพื้นฐานจริงๆ คือ ต้องพัฒนาประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนก่อน
จึงจะเป็นประชาธิปไตยได้ นับเป็นการสร้างรากฐานสำคัญให้เกิดความเข้มแข็งในระบบการเมืองไทย
อย่างมัน่ คง โดยการทรงงานพัฒนาของพระองค์นัน้ ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เสมอ
นัน่ คื อ ก่ อ นจะทำอะไรต้ อ งมีค วามเข้ า ใจในภู ม ิป ระเทศ เข้ า ใจประชาชนในหลากหลายปัญ หา
ทัง้ ด้านกายภาพ จารีตประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงต้องทำให้ผทู้ เี่ ราจะไปพัฒนาเข้าใจเราด้วย
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เพื่อการบริหารจัดการ “ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “คน” ที่เป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยระบุปัญหาที่ชัดเจน และแก้ไขปัญหาได้อย่างบูรณาการ รอบคอบ ครบทุกมิติ
เพือ่ ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งความสุขแก่พสกนิกรชาวไทย โดยมี
แนวพระราชดำริอันเป็นสัจธรรมในการพัฒนาที่สำคัญๆ ดังจะได้กล่าวถึงในบทต่อไป

จากพระปฐมบรมราชโองการ... สู่การทรงงานเพื่อ “ประโยชน์สุข” สู่ปวงประชา
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการและ
ทรงหลัง่ ทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน
ในการครองแผ่นดินดังพระปฐมบรมราชโองการ
พระองค์ทรงเริ่มศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา
ประเทศตามทีท่ รงตั ้ง พระราชหฤทัย ไว้
โดยอำเภอหัวหินเป็นสถานทีแ่ ห่งแรกทีท่ รง
เริม่ สำรวจพื้นที่ ดิน น้ำ อาชีพและความเป็นอยู่
ของประชาชน ทรงเริ ่ม ต้ น ทดลองพั ฒ นา
จากตำบลที่ใกล้กอ่ น โดยเสด็จพระราชดำเนิน
บุกป่าฝ่าดงเข้าไปในหมูบ่ ้านทุรกันดารในบริเวณนัน้ ทัง้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวและสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ออกเยีย่ มเยียนประชาชนเกือบทุกวันในพื้นทีแ่ ทบทุกตำบล
จากหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ถึงราชบุรี
ต่อมาทัง้ สองพระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเยีย่ มราษฎรทัว่ ทุกภาค ทัง้ ภาคกลาง อีสาน เหนือ และใต้
แต่ละภาคจะเสด็จฯ นานเป็นแรมเดือน เพื่อทรงหาทางแก้ไขและช่วยเหลือประชาชนของพระองค์
ให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น ตลอดจนส่งเสริมอาชีพว่าถิ่นไหนเหมาะแก่การครองชีพอย่างไร โดยทรง
ทราบถึงความทุกข์ของประชาชนผ่านการถ่ายทอดจากประชาชนสูพ่ ระกรรณ และจากสายพระเนตร
ที่ทรงพบเห็นด้วยพระองค์เอง
จวบจนถึงปัจจุบัน มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิต่างๆ ทั้งเพื่อการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา
และการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔,๓๕๐ โครงการ โดยทุกโครงการ
มุง่ เน้น ช่ ว ยเหลือ และปรั บ ปรุ ง ชี วิ ต ความเป็น อยูข่ องประชาชน โดยไม่ท ำลายสิง่ แวดล้อ มและ
คำนึงถึงสภาพ “ภูมิสังคม” เป็นสำคัญ ซึ่งมีหลายโครงการทีม่ ีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทัว่ โลก
อาทิ “โครงการฝนหลวง” กำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของประชาชน
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ในถิ ่น ทุร กั น ดาร ทีป่ ระสบปัญ หา
ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และเกษตรกรรม ทรงศึกษาค้นคว้า
แนวทางการทำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง
จนประสบผลสำเร็จ โดยสำนักสิทธิบตั ร
ยุโรปได้ออกสิทธิบัตรถวาย นับเป็น
พระมหากษั ต ริ ย ์พ ระองค์ แรกและ
พระองค์เดียวในโลก
ด้ ว ยพระปรี ช าสามารถและ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ อัน ล้น พ้ น นี ้ เป็น ที ่
ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศทัว่ โลก
ซึ่งต่างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคณ
ุ
และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
รางวั ล เกี ย รติ คุ ณ มากมาย รวมถึ ง
“รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการ
พัฒ นามนุษ ย์ ” ทีน่ ายโคฟี ่ อานัน
เลขาธิ ก ารองค์ ก ารสหประชาชาติ
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
เข้าเฝ้าและทูลเกล้าฯ ถวาย
ทั้งนี้ ตัวอย่างโครงการที่สำคัญๆ
พร้ อ มบทสัม ภาษณ์ผ ทู ้ เี ่ กี ่ย วข้ อ ง
ตลอดจนประชาชนในพื ้น ทีท่ ไี ่ ด้ รั บ
ประโยชน์สุข ต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นล้นพ้น ซึ่งได้แสดงให้เห็นประจักษ์ชัด
ถึงพระวิริยะอุตสาหะ และน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยความรักและความเมตตาที่มีต่อราษฎรไทย
จนนานาประเทศล้วนแซ่ซ้องพระเกียรติคุณอันเกริกไกร และพระราชปณิธานทีท่ รงยึดมัน่ มาตลอดกว่า
๖ ทศวรรษของการครองสิรริ าชสมบัตวิ า่ พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงเป็นพระมหากษัตริยท์ ่ที รงครองราชย์
ยาวนานที่สดุ ในโลก แต่ยงั เป็นพระมหากษัตริยน์ ักพัฒนาที่ทรงงานหนักที่สดุ ในโลกด้วย และทั้งหลาย
ทั้งปวงนี้ก็เพื่อ... “ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นั่นเอง
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“...คำว่า “พัฒนา” ก็หมายถึงทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้า
การพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญ
ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้
ก็เท่ากับตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของแต่ละคน
มีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข
ฉะนั้นจึงเข้าใจได้ว่า การพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี
เพราะว่าจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
และความพอใจของแต่ละบุคคลในประเทศ
การพัฒนาคำเดียวนี้ก็กินความหมายมากมายดังที่ว่านี้
จึงต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่จะให้สำเร็จผลตามที่ต้องการ
ความมั่นคงและความสงบสุขของส่วนรวมเป็นอันที่หนึ่งสำหรับการพัฒนา
วิชาการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกสิกรรม จะเป็นอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ
เป็นปัจจัยที่สอง ปัจจัยที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้ที่จะพัฒนาและผู้ที่อยู่ในกลุ่มชน...
ต้องมีความสามัคคีกลมเกลียวไม่ขัดซึ่งกันและกัน จึงจะพัฒนาได้...”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะที่ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น
ณ ศาลาผกาภิรมย์
๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓

๒

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๒

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว มีแ นวพระราชดำริ “การพัฒ นาอย่ า งยั ่ง ยื น ” มานานกว่ า
หกทศวรรษ นับ แต่ เ สด็ จ ขึ ้น ครองสิริ ร าชสมบัติ ก่ อ นทีจ่ ะมีก ารตื ่น ตั ว และเกิ ด กระแสเรี ย กร้ อ ง
ให้ทุกประเทศหันมาให้ความสำคัญกับคน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพระองค์
ทรงให้ความหมายของการพัฒนาว่า การพัฒนานั้นไม่ใช่การทำให้เกิดความก้าวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว
แต่จะต้องทำให้เกิดความมั่นคง โดยดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนมีความสุขอย่างยั่งยืน
การทรงงานพัฒนาของพระองค์ นับเป็นแบบอย่างของนักวางแผนโครงการทีด่ ี โดยพระองค์
จะทรงใช้วิธีการหาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ด้วยการศึกษาวิจัยเบือ้ งต้น เป็นขั้นตอนอย่างละเอียด
ในการวางแผน ตลอดจนทรงทำการทดลองจนมั่นพระราชหฤทัยว่าได้ผลดี จึงพระราชทานพระราชดำริ
นัน้ ๆ แก่ประชาชนหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดำเนินโครงการ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
จำนวน ๔,๓๕๐ โครงการ จึงประสบผลสำเร็จ ตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระองค์
ที่ทรงปฏิบัติตลอดมา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานแก่ประชาชนดังกล่าว เป็นความพยายาม
ในการทำทุกวิถีทางเพือ่ ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริทไี่ ด้นำประโยชน์สุขสูป่ ระชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
อย่างยัง่ ยืน เมือ่ ประมวลแล้ว มีหลักการและแนวพระราชดำริสำคัญๆ ทีพ่ ระองค์ทรงยึดเป็นหลัก
ในการทรงงาน แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ รวม ๕ สัจธรรม ได้แก่
๑. “เข้า ใจ เข้า ถึ ง พัฒ นา” เพือ่ ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนประกอบด้ วย
แนวพระราชดำริเรือ่ ง “ภูมสิ งั คม” การ “ระเบิดจากข้างใน” “การมีสว่ นร่วม” โดยยึด “ประโยชน์สว่ นรวม”
เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน

๒. “เรียนรูจ้ ากหลักธรรมชาติ” ประกอบด้วยแนวพระราชดำริ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”
“การใช้อธรรมปราบอธรรม” และการ “ปลูกป่าในใจคน” รวมถึงการปลูก “หญ้าแฝก” ซึ่งล้วนเป็น
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้หลักธรรมชาติ ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
๓. “บริหารแบบบูรณาการ” ประกอบด้วยแนวพระราชดำริ “องค์รวม” ทีท่ รงมองแนวทาง
แก้ไขปัญหาอย่างเชื่อมโยงกัน แล้วจึง “ทำตามลำดับขัน้ ” โดยเน้นการ “บริการรวมที่จุดเดียว”
ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อความสะดวกและประโยชน์แก่ประชาชน
๔. “มุ่งผลสัมฤทธิ์” ประกอบด้วยแนวพระราชดำริเรื่อง “ขาดทุนคือกำไร” ที่เน้นว่าหากทำแล้ว
ประชาชนมีความกินดีอยูด่ ี ถือเป็นกำไร อีกทัง้ “ไม่ติดตำรา” และใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะกับสภาพ
ที่แท้จริงของคนไทย โดยยึดหลัก “ทำให้ง่าย” ในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านต่างๆ
๕. “ชัยชนะแห่งการพัฒนา” แนวพระราชดำรินปี้ ระกอบด้วย การ “ต่อสู้กับความยากจน”
เพื ่อ ยกระดั บ ชี วิ ต ความเป็น อยูข่ องราษฎรให้ ม ีค วามอยูด่ ี กิ น ดี เมือ่ สำเร็ จ แล้ว จึ ง ถื อ เป็น ชั ย ชนะ
แห่งการพัฒนา ทีน่ ำประชาชนไปสูก่ ารพึง่ ตนเอง มีอสิ ระและเสรีภาพ อันจะนำไปสูก่ ารเป็น “ประชาธิปไตย”
อย่างแท้จริง
ในส่วนนีไ้ ด้นำเสนอให้เห็นถึงหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริดังกล่าวข้างต้นในแต่ละเรื่อง
พร้อมทั้งตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสังเขป เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความสำเร็จ
ของโครงการและประโยชน์ส ุข ที ่ “มหาชนชาวสยาม” ต่ า งได้ รั บ ด้ ว ยความปลืม้ ปิติ แ ละสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นับตั้งแต่กระแสโลกได้เรียกร้องให้ใส่ใจในการพัฒนาด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม นอกเหนือ
จากการมุง่ เน้นเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงด้านเดียว อันเป็นทิศทางใหม่ของการ
พั ฒ นาทีเ่ รี ย กว่ า “การพัฒ นาที ่ยั ่ง ยื น ” (Sustainable Development) ซึ ่ง มีล ัก ษณะทีส่ ำคั ญ
คื อ หนึ่ ง เป็ น เรื ่อ งของการพั ฒ นาเพื ่อ ตอบสนองความต้ อ งการของสัง คม ภายใต้ ข้ อ จำกั ด ทาง
สภาพแวดล้อ มทีไ่ ม่ส ่ง ผลกระทบต่ อ ขี ด ความสามารถในการสนองความต้ อ งการทีจ่ ำเป็น ของคน
ในรุ ่น ต่ อ ไป สอง คำนึง ถึ ง มิติ ด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และสิง่ แวดล้อ ม ทีม่ ีค วามเชื ่อ มโยงกั น เช่ น
การขจั ด ความยากจน จำเป็น ต้ อ งคำนึง ถึ ง การพิ ท ัก ษ์ ส งิ ่ แวดล้อ มและความเป็น ธรรมทางสัง คม
ประกอบกัน และ สาม มีจุดมุง่ หมายทีจ่ ะบรรลุถึงสถานะแห่งความยัง่ ยืนของสังคมโลกโดยรวม ไม่ใช่
เพื่อความยั่งยืนหรือความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึงวิถีการบริโภค
อย่างยั่งยืน และแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน

การพัฒนา หมายถึง “ทำให้มั่นคง” เพื่อความเจริญและความสุขอย่างยั่งยืน
แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนดังกล่าวนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้มีแนวพระราชดำริ
มานานกว่าหกทศวรรษ นับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยทรงให้ความหมายของการพัฒนากับเยาวชน
จังหวัดปทุมธานีว่า
“...การพัฒนาหมายถึง ทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้า การพัฒนาประเทศก็ทำให้
บ้านเมือง มั่นคงมีความเจริญ ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับตั้งใจที่จะ
ทำให้ชีวิต ของแต่ละคนมีความปลอดภัย มีความเจริญ มีความสุข...”
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จากพระราชดำรั ส นีแ้ สดงว่ า
การพัฒนาจะต้องทำให้เกิดความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน ประเด็นที่น่าสนใจคือ การพัฒนา
ไม่ใช่การทำให้เกิดความก้าวหน้าแต่เพียง
อย่างเดียว แต่จะต้องทำให้เกิดความมัน่ คงด้วย
นัน่ หมายความว่า เป้าหมายของการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริคือการพัฒนาเพือ่ ให้
บรรลุ ถึง ความมั่น คงและความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของประเทศนั่น เอง เมื่อ ประเทศชาติ มีค วามมั่น คง
และเจริญก้าวหน้า ประชาชนในชาติก็จะมีความมั่นคงปลอดภัย มีความเจริญและความสุขตามไปด้วย

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยความรัก โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
การพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นสิง่ ทีด่ ีและพึงปฏิบัติ ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเห็นว่า การพัฒนาจะต้อง
พยายามเร่งรีบกระทำให้เกิดผลโดยเร็ว แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเห็นว่า การพัฒนาควร
ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ทำด้วยความกระหายในสิง่ ใหม่ หรือความแปลกใหม่ของสิง่ ทีจ่ ะ
พัฒนา และมิใช่กระทำเพียงเพราะความต้องการของผูพ้ ัฒนาเท่านัน้ แต่พระองค์ทรงตระหนักถึงความ
สำคัญของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วย ดังทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ความตอนหนึ่งว่า
“...เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คน
มีความสุข โดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และ
ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือนักพัฒนา
จะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์...”
ด้วยเหตุนี้ โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจึงทรงเน้น
การพัฒนาที่ตวั คน โดยทรงเห็นว่าหากประชาชนในประเทศมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมด้วยสุขภาพจิต
ที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้เป็นบุคลากรมีความพร้อมในการร่วมเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ในระยะแรกพระองค์จึงทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้วยการรักษา ป้องกัน
และเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ตลอดจนสงเคราะห์ราษฎรที่ยากไร้ ดังคำกล่าวสดุดีจาก นายโคฟี อันนัน
เลขาธิการสหประชาชาติ ในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลอันเนือ่ งมาจากผลงานการพัฒนาชนบท
มากมายของพระองค์ ความตอนหนึ่งว่า
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“พระองค์ ท รงเอือ้ มพระหั ต ถ์ เ อือ้
ไปยังบรรดาผูท้ ยี่ ากจนทีส่ ุด และเปราะบาง
ทีส่ ุด ในสัง คมไทย ทรงรั บ ฟั ง ปัญ หาของ
พวกเขาเหล่า นัน้ และให้ ค วามช่ ว ยเหลือ
พวกเขาเหล่านัน้ ให้สามารถยืนหยัด ดำรง
ชีวติ ของตนเองต่อไป ได้ดว้ ยกำลังของตัวเอง…
โครงการเพื่อการพัฒนาชนบทต่างๆ ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ยังประโยชน์ให้
กับประชาชนนับเป็นล้านๆ ทั่วทั้งสังคมไทย”
พร้อมๆ กับการดูแลสุขภาพและทุกข์สุขของราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจะทรงงาน
พัฒนาประเทศด้วยแผนงานหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น โดยทรงมี
พระราชกระแสเตือนให้ชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดอยู่เนืองๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มานานแล้ว

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงนำสัจธรรมพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เกิดขึ้นจากหลัก และวิธกี ารทรงงานของพระองค์ท่ที รงยึดมั่นปฏิบัตติ ลอดมา เห็นได้จากพระราชจริยาวัตร
ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงเป็นแบบอย่างของนักวางแผนโครงการทีท่ รง
ใช้วิธีการหาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ด้วยการศึกษาวิจัยเบือ้ งต้น ดังมีแนวทางปฏิบัติทเี่ ริ่มจาก
ทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดในการวางแผนโครงการใดโครงการหนึง่ ก่อนจะ
พระราชทานพระราชดำรินั้นๆ ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปคือ
การศึกษาข้อมูล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ใดๆ จะทรงศึกษาเอกสาร ข้อมูลแผนที่
ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสภาพในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนเสมอ


การหาข้อมูลในพืน้ ที่ เมือ่ เสด็จฯ ถึงพื้นทีน่ นั้ ๆ ก็จะทรงหาข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลล่าสุด เช่น สอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพ
หมู่บ้าน ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ สภาพแหล่งน้ำ ฯลฯ สำรวจพื้นที่ท่เี สด็จฯ โดยทอดพระเนตรพื้นที่จริง
ที่ทรงคาดว่าควรดำเนินการพัฒนาได้ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฝา่ ยต่างๆ ถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้
l
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พร้อมทัง้ ทรงคำนวณวิเคราะห์ด้วยว่า เมือ่ ดำเนินการ
แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
เพียงใด และอย่างไร แล้วจึงพระราชทานพระราชดำริ
ให้เจ้าหน้าทีท่ เี่ กี่ยวข้องไปพิจารณาในรายละเอียดตาม
ขั้นตอนต่อไป
นอกจากนัน้ เมือ่ ได้จัดทำเป็นโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ แ ล้ว จะเสด็ จ ฯ กลับ ไปยัง พื ้น ที ่
โครงการนัน้ ๆ ทุกครั้งทีม่ ีพระราชวโรกาส เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการ และทรง
ติดตามผล หากเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พระองค์จะทรงแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ ๆ
ให้สำเร็จลุล่วงด้วย
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริที่พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศนัน้ เป็นจุด
เริม่ ต้น ของความพยายามในการดำเนิน การ ทุ ก วิถี ท างเพือ่ ที ่จ ะให้ พ สกนิก รของพระองค์มี
ความเป็นอยู่ท่ดี ีข้นึ ด้วยเหตุน้ี พระองค์จงึ ทรงมีพระราชปรารถนาที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎรทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นป่าลึก หรือขุนเขาทุรกันดาร เพื่อทรงสัมผัสชีวิตความเป็นอยูข่ องพสกนิกร
อย่างใกล้ชิด และทรงทราบถึงความเดือดร้อนตลอดจนความต้องการของราษฎร เพื่อที่จะทรงช่วยเหลือ
ปัดเป่าหรือสนองความต้องการของเขาเหล่านั้น
ดังปรากฏชัดในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทีท่ รงมุง่ พัฒนาประชาชน
และประเทศมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ทรงงานเคียงข้างพระองค์ ด้วยพระราชหฤทัยเปีย่ มล้นด้วยพระเมตตา ซึ่งเป็นทีป่ ระจักษ์
แก่ชาวไทยและชาวโลกว่า พระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา” อย่างแท้จริง ด้วยแนวพระราชดำริ
การทรงงานพั ฒ นาทีล่ ้ว นเป็น สัจ ธรรม โดยมีเ ป้า หมายหลัก คื อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
มากมายถึ ง ๔,๓๕๐ โครงการ ซึ ่ง ล้ว นสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ ง สัจ ธรรมแห่ ง แนวพระราชดำริ ท ไี ่ ด้ น ำ
ประโยชน์สุขสูป่ ระชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศอย่างยัง่ ยืน เมือ่ ประมวลโดยสังเขปแล้ว
มีหลักการสำคัญๆ ที่พระองค์ทรงยึดเป็นหลักในการดำริและพระราชทานแนวพระราชดำริ โดยแบ่งเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ รวม ๕ สัจธรรม ได้แก่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา... เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ บริหารแบบบูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และชัยชนะแห่งการพัฒนา โดยแต่ละ
หลักการมีแนวพระราชดำริ ดังนี้
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๑. “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงทุม่ เทเวลาเกือบทัง้ หมดให้กับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อราษฎร ดังที่ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศว่า
“การเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้น ต้องเป็นตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีเวลาหยุดได้”
มิใช่เพียงเท่านัน้ พระองค์ยังทรงคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญดังคำตอบ
ข้อซักถามของ ม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่ รองราชเลขาธิการและวิทยากรพิเศษสำนักราชเลขาธิการ ในช่วงที่
เดินทางไปบรรยายพิเศษเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลปัจจุบันกับประเทศไทย ที่นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...ระบอบพระมหากษัตริยข์ องไทยนั้นก็คือ ระบอบความต้องการของประชาชน
ประชาชนจะต้องการให้พระมหากษัตริยไ์ ปทางไหน ระบอบพระมหากษัตริยก์ จ็ ะตามไป
ทางนั้น...”
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“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หัวใจของหลักการทรงงาน
พระราชกรณียกิจทัง้ ปวงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงปฏิบัติมาตลอดเวลากว่า ๖๗ ปีนนั้
จึงเป็นการทรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะหมูม่ วลพสกนิกรยากไร้และ
ด้อยโอกาสที่ยังขาดปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยูใ่ ห้พน้
จากความทุกข์ยาก โดยทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการทรงงานมาโดยตลอด
หลักการของ “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” นีจ้ ะต้องดำเนินในลักษณะ
ของสามห่ ว งคล้อ งกั น ถ้ า ห่ ว งหนึง่
ห่วงใดขาดออกไป การพัฒนาหรือ
แก้ ไขปัญ หาก็ จ ะไม่ม ีป ระสิท ธิ ภ าพ
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ผูถ้ วายงานใกล้ชิด
เบือ้ งพระยุค ลบาทตั ้ง แต่ ป ี ๒๕๒๔
ได้กล่าวไว้ในบทความเรือ่ ง “ประสบการณ์
สนองพระราชดำริ เรียนรูห้ ลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ”
ในหนังสือ “การทรงงานพัฒนาประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ความว่า
“ทรงใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นัน่ คือก่อนจะ ทำอะไร ต้องมีความเข้าใจเสียก่อน
เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจคนในหลากหลายปัญหา ทัง้ ด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
เป็นต้น และระหว่างการดำเนินการนั้น จะต้องทำให้ผ้ทู ่เี ราจะไปทำงานกับเขา หรือทำงานให้น้นั “เข้าใจ”
เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจแต่เขาฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่เข้าใจเรา ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวัง
ไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึงเพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติให้ได้”
ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานพัฒนาจึงต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่า “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจการพัฒนาในขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้อง ดังนี้
“เข้า ใจ” คื อ การทำอะไรต้ อ งมีค วามเข้ า ใจหรื อ เกิ ด ปัญ ญารู ้ข้ อ มูล พื ้น ฐานหรื อ ความจริ ง
ทัง้ หมดก่อน ในทุกมิติทงั้ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต การค้นหาราก
ของปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการแสวงหาความรู้ เช่น การเข้าไปพูดคุย
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สร้ า งความคุ้นเคย คลุก คลีกั บคนในพื้นที ่
การวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน
จากคนในพื ้น ทีท่ ีป่ ระสบปัญ หาจริ ง และ
ไม่ไ ด้ ห มายเพี ย งถึ ง การทีข่ ้ า ราชการต้ อ ง
เข้ า ใจชาวบ้า นในพื ้น ทีเ่ ท่า นัน้ แต่ ห มาย
รวมถึงข้าราชการผูป้ ฏิบัติต้องทำให้บรรดา
ชาวบ้านในพื้นทีเ่ ข้าใจข้าราชการผูป้ ฏิบัติ
เข้าใจการทำงาน เข้าใจประโยชน์โภคผล ข้อดี
ข้อเสียในฐานะผูร้ ับผลกระทบ ผูร้ ับบริการ
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
“เข้าถึง” เป็นเรื่องการสือ่ สาร และสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุง่ สือ่ สารสร้างความเข้าใจและ
ความมัน่ ใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนา มากที่สุด โดยผู้พัฒนาจะต้องมีจิตใจหรือรู้สึกถึงปัญหา ความทุกข์ความเจ็บปวด
ของคนในพื้นที่ และเกิดสำนึกร่วมฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ไปด้วยกัน โดยยึดมัน่ ในความจริงทีว่ ่าไม่ว่า
มนุษย์จะแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม แต่เราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน
นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัตติ อ้ งเข้าถึง “ใจ” คืออยู่ในใจของชาวบ้านในพื้นที่อย่างประทับใจในความถูกต้องดีงาม
ปฏิสัมพันธ์เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และจารีตประเพณี บนพื้นฐาน
ของการให้เกียรติและให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นขั้นตอนที่ตอ้ งใช้เทคนิควิธที ่แี ยบยล ผู้นำองค์กรต้องเข้าร่วม
กิจกรรมกับผูร้ ่วมงานในลักษณะ “คุณเอือ้ ” “คุณอำนวย” หากมีปัญหาอุปสรรคก็พร้อมทีจ่ ะร่วมมือ
แก้ไข ไม่ใช่หลีกหนีหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดของผู้ร่วมงาน
“พัฒนา” คือการใช้ทักษะการบริหารจัดการที่สามารถรวมปัจจัยต่างๆ เช่น ทุน คน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ศาสนา วัฒนธรรม มาช่วยพัฒนาคน สังคม และประเทศให้ดีขึ้นเจริญขึ้น การพัฒนาที่
ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน และมีการเข้าถึงเป็นพลังขับเคลือ่ น
ทำให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน และไม่ได้จำกัดเพียง
การพั ฒ นาวั ต ถุ ห รื อ การทำให้ เ กิ ด บริ โ ภคนิ ย ม แต่ ต้ อ งเป็น การพั ฒ นาให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทและ
ความต้องการอย่างแท้จริง ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างทำให้เจริญ หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไปในทางทีด่ ีขึ้น ด้วยมาตรการทีถ่ ูกต้องตามหลักวิชา ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพื่อให้ผลของ
การพัฒนาทีท่ ำนัน้ เกิดประโยชน์สูงสุด และจะละเลยสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ุดคือ การพัฒนา “จิตใจ” ของทัง้
ข้าราชการและชาวบ้านไม่ได้
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การตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังกล่าว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงให้ ค ำนึง ถึ ง สภาพภู ม ิป ระเทศและสัง คมวิ ท ยา หรื อ ทีท่ รงเรี ย กว่ า “ภู มิ สั ง คม”
พร้อมกับ “มุ่งพัฒนาคน” เพื่อให้การพัฒนาเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ให้คนในชุมชนมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา หรือปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ทรงให้ยึดหลัก
“การมีส่วนร่วม” ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น โดยทรงให้ถอื “ประโยชน์สว่ นรวม” เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนโดยรวมและพั ฒ นาประเทศให้ เจริ ญ ก้ า วหน้า ยิง่ ขึ ้น ต่ อ ไป ตามแนว
พระราชดำริและตัวอย่างพระราชกรณียกิจรวมทั้งโครงการต่างๆ ดังนี้

แนวพระราชดำริ
๑.๑ ภูมิสังคม : ดิน น้ำ ลม ไฟ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงยึดว่า จะพัฒนา อะไรหรือทำการสิง่ ใด ให้ยึดหลักสำคัญ
คือความสอดคล้องกับภูมิสังคม คือคำนึงถึงสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม หมายรวมถึงคน
ซึ่งย่อมมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตทีแ่ ตกต่างกันตลอดจนควรตระหนักถึง
อัตลักษณ์และภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย ดังแนวพระราชดำริดังนี้
ภูมิ คือ สภาพแวดล้อม ที่อยู่รอบๆ อันได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ดิน น้ำ
ลม ไฟ และ สังคม คือมนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม
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เนือ่ งจากสภาพภูมิประเทศย่อมแตกต่างกัน เช่น ทางเหนือเป็นภูเขา ทางใต้เป็นพรุ ภาคกลาง
เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนอีสานเป็นที่ราบสูง เป็นต้น และที่สำคัญคือ “คน” ที่อยู่ในพื้นที่ตา่ งกันย่อมคิดตัดสินใจ
ต่างกันไปตามวัฒนธรรม ค่านิยม สิ่งแวดล้อม ประเพณี และการอบรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงทรงยึดหลักว่า จะพัฒนาอะไรหรือทำการสิ่งใด ให้ยึดหลักความสอดคล้องกับภูมิสังคมเป็นสำคัญ
เกีย่ วกับหลักการภูมสิ ังคมดังกล่าว ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้
สัมภาษณ์อธิบายความหมายอย่างชัดเจนไว้ในเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ” ในหนังสือ “การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว”
ความตอนหนึ่งว่า
“พระองค์ทรงสรุปให้ฟังในวันหนึ่งว่า ต้องเคารพภูมิสังคม ภูมิ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ส่วนสังคม
คื อ คน ซึง่ เป็ น คนในมิ ต ิที ่มี ข นบธรรมเนีย มประเพณี ความเชือ่ และค่า นิย มของเขาด้ว ย
พระองค์ทรงสอนให้เรารอบรู้หมดทุกอย่างในการทำงาน เช่น เวลาทำโครงการเราคิดแต่จะวางโครงการ
บนแผ่นกระดาษเท่านัน้ แต่เมือ่ ได้ถวายงานจึงได้เรียนรู้ว่า กิจกรรมหรือโครงการนีจ้ ะต้องมีครบทุกมิติ
แต่กอ่ นเราดูแต่มิตกิ ายภาพ ดูเป็นถนน เป็นสะพาน เป็นตึกอาคาร เราดูเพียงแค่น้นั แต่พระองค์ทรงสอน
ให้เห็นถึงมิติของคน หรือความจริงที่ว่า “คน” คือผู้ใช้ถนน เป็นสิ่งมีชีวิต คนใช้เขาพร้อมจะใช้หรือเปล่า
การไปลาดยางถนนในขณะทีเ่ ขาใช้เกวียนเป็นพาหนะอยู่ ถ้าลาดยางแล้วเขาจะใช้หรือเปล่า เหมาะสม
หรือไม่ เพราะฉะนัน้ ทรงสอนให้มองมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน เวลาทำงานพัฒนาจึงต้องมองทุกมิติ
ทุกอย่างต้องวางให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและสังคมที่แตกต่างกันไป”
ศึกษาและพัฒนาโดยยึดปัญหาและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นทีเ่ ป็นหลัก แก้ไขปัญหา
ให้ ส อดคล้ อ งสั ม พัน ธ์ กั บ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม คำนึง ถึ ง “คน”
ซึ่งย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่ต่างกัน


ทรงยึด ถื อ สภาพความเป็น จริ ง ของภู ม ิป ระเทศและสัง คมวิ ท ยาเกี ่ย วกั บ ประชาชนในพื ้น ที ่
พัฒนาเป็นหลัก ด้วยทรงมีหลักว่า การดำเนินงานใดก็ตาม ต้องคำนึงถึงประชาชนในท้องถิ่นก่อน
เพราะประชาชนเหล่านีเ้ ป็นผูท้ ไี่ ด้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ทัง้ ในแง่การเป็นผูใ้ ช้และการดำเนิน
ชีวิต ดังนัน้ จึงต้องเรียนรู้ศึกษาสภาพของธรรมชาติในแต่ละพื้นทีท่ แี่ ตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยเป็นหนทางนำไปสูก่ ารวางแผนดำเนินงานทีส่ อดคล้องและตอบสนอง
ความต้ อ งการของราษฎรในชุ ม ชนและประสบผลสำเร็ จ กล่า วคื อ ก่ อ นทีล่ งมือ พั ฒ นาจะต้ อ ง
สามารถตอบคำถามทีเ่ กี ่ย วข้ อ งกั บ สภาพภู ม ิป ระเทศ และวิ ถี ชี วิ ต ของผูค้ นในสัง คมในแต่ ล ะ
ท้องทีใ่ ห้ได้เสียก่อน นับเป็นตัวกำหนดหลักทีจ่ ะต้องนำมาพิจารณาและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นา คำตอบของคำถามเหล่า นีจ้ ะเป็น หลัก การสำคั ญ ของการพั ฒ นาพื ้น ทีต่ ามแนว
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พระราชดำริได้อย่างเหมาะสม
กั บ สภาพภู ม ิป ระเทศ และ
ด้ ว ยความร่ ว มมือ อัน ดี ข อง
ประชาชน ซึง่ ก็จะบรรลุเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ได้อย่างสมบูรณ์ในทีส่ ุด
ดั ง พระบรมราโชวาทในพิ ธี
พระราชทานปริ ญ ญาบัต ร
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
ความตอนหนึ่งว่า
“...ในการที่จะนำหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนไปใช้เพือ่ ประกอบกิจการงานต่อไปนัน้
ควรจะคำนึง ถึ ง สภาพความเป็ น อยู ่ข องท้ อ งที ่ และถึ ง ผลสะท้ อ นอัน อาจเกิ ด มี ข นึ ้
โดยเฉพาะในประการต่างๆ จะได้เป็นหลักประกันว่า กิจการงานที่จะทำขึน้ นัน้ ได้
พิจารณาศึกษาโดยรอบคอบในทุกๆ ด้านแล้ว ชอบด้วยหลักปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพและความต้องการของประเทศเรา...”


ที่มีคุณค่า

ตระหนักและเคารพในอัตลักษณ์ ของแต่ละสังคมและภูมิภาค รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

“ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ ่น ” หรื อ ภู ม ิป ัญ ญาชาวบ้า น เป็น สิง่ ทีเ่ กิ ด ขึ ้น จากการสัง เกตความคิ ด
ตลอดจนการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ของชาวบ้า น ทัง้ ในรู ป ของวั ต ถุ ส ิง่ ประดิ ษ ฐ์ ต่ า งๆ และในรู ป ของ
นามธรรม เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น และนำมาประพฤติปฏิบัติ
จนเป็นทีย่ อมรับในท้องถิ่น พระองค์ทรงเห็นว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ สำคัญทีต่ ้องนำมาศึกษาให้เข้าใจ
และนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องและกลมกลืนกับวิชาการแผนใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งเป็น
กระบวนการเดียวกัน เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเก่าใหม่ให้กลมกลืน ชาวบ้านสามารถรับไปและ
นำไปใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมลงตัว และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชาวบ้านด้วย และทีส่ ำคัญคือ
จะต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าประชาชนในท้องถิ่นเป็นผูใ้ ช้ เป็นผูท้ ีไ่ ด้รับผลกระทบจากสิง่ ทีเ่ กิด และเป็น
ผู้ที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่นนั้น
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๑.๒ ระเบิดจากข้างใน
การจะเข้าไปพัฒนาชุมชนใดๆ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรง
ยึด หลัก ว่ า คนในชุ ม ชนนัน้ ต้ อ งมี
ความพร้อมและยินดีทจ่ี ะร่วมดำเนินการ
พั ฒ นานัน้ ๆ ประหนึง่ ว่ า ต้ อ งเป็น
การระเบิด จากข้ า งในหรื อ ประสงค์
ที่จะร่วมดำเนินการนั้นเอง จึงจะเป็น
การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนได้
อย่างแท้จริง โดยหากได้ผลดีแล้วจึงขยายผลออกไปในวงกว้างต่อไป ดังแนวพระราชดำริ ดังนี้
สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เข้าไปพัฒนา ให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา เมื่อคน
ในชุ ม ชนพร้ อ มแล้ว จะระเบิด ความพร้ อ มภายในทีม่ ีอ ยูข่ ้ า งในตนเอง ทัง้ ความคิ ด ความร่ ว มมือ
ความสามัคคี ออกมาพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้เอง นอกจากนี้ หากประชาชนไม่ต้องการ
อย่าไปยัดเยียดอะไรให้ ดังเช่นการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้แก่ประชาชนนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จะพระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอๆ ดังพระราชดำรัส จาก “เทิดไท้องค์ราชัน
ปราชญ์แห่งน้ำ ๑๐๔ ปี กรมชลประทาน” ความตอนหนึ่งว่า


“...การเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการณ์ของผู้ท่ีเราจะช่วยเหลือนั้นเป็น
สิง่ สำคัญทีส่ ดุ การช่วยเหลือให้เขาได้รบั ในสิง่ ทีค่ วรจะได้รบั ตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม
จะเป็นการช่วยเหลือที่ได้ผลดีที่สุด เพราะฉะนั้น ในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง แต่ละกรณี
จำเป็นที่เราจะพิจารณาถึงความต้องการและความจำเป็นก่อน และต้องทำความเข้าใจ
กั บ ผู ้ที ่เราจะช่ว ย ให้ เราเข้า ใจด้ว ยว่า เขาอยู ่ใ นฐานะอย่ า งไร สมควรที ่จ ะได้ร ับ
ความช่วยเหลืออย่างไร เพียงใด อีกประการหนึ่ง ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า
เราจะช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป...”
เมื่อคนในชุมชนเข้มแข็งแล้ว จึงดำเนินงานพัฒนาและขยายออกไปสู่สังคมภายนอก ไม่ใช่
เอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปสูช่ มุ ชนหรือหมูบ่ า้ น ซึง่ มักจะเกิดปัญหา เพราะประชาชนไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าถึงการทรงงานพัฒนาราษฎรในพื้นที่
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
ดังความตอนหนึ่งว่า
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“...ทรงมีวิธีการของพระองค์ คือ การเสด็จฯ ไปในป่า บนเขา ตอนแรกจะเสด็จฯ
แบบยังไม่ได้มีการตัดถนนเข้าไป พระองค์ต้องเสด็จฯ เข้าไปอย่างลำบาก เพราะว่า
พระองค์ไม่ต้องการจะให้คนอืน่ มาเอาเปรียบคนข้างใน ในขณะที่เขายังไม่เข้มแข็งพอ
พอพัฒนาให้เขาเข้มแข็งแล้ว เขาจะออกมาเอง คือ ระเบิดจากข้างใน...”
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง พระองค์ทรงเน้นแนวทางดำเนินงาน
ให้เกิดการรวมตัวของคนในหมูบ่ ้านในลักษณะต่างๆ เช่น กลุม่ ชมรม สหกรณ์ บริษัทเครือข่าย หรือ
องค์กรชาวบ้าน พร้อมทัง้ ให้มีการเรียนรู้ การจัดการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกันของคนในชุมชน
เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมทัง้ เสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความ
เอื้ออาทรต่อกัน
นอกจากนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริหลักการ “บวร” ให้นำบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคมไทยทีเ่ ป็นสายใยยึดเหนีย่ มชุมชนมาแต่อดีต ทีก่ ่อให้เกิดการเกื้อกูล
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ช่วยให้สังคมไทยดำรงอยู่อย่างสันติสุขมาช้านาน มาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ในระดับชุมชน ในลักษณะ ๓ ประสาน เพื่อร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเกื้อกูลกัน
สถาบันครอบครัว (บ้าน) ซึ่งประกอบด้วยชาวบ้านและกลุ่มบุคคลต่างๆ ในชุมชน
สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วยเจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และกลุม่
หรือชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกว้าง อาจจะหมายรวมถึงองค์กร หรือสถาบันทางศาสนาต่างๆ
ในชุมชนนั้นๆ ด้วย
สถาบันการศึกษา/ราชการ (โรงเรียน/ราชการ) ประกอบด้วย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ คณะครู
นักวิชาการ และบุคคลากรทางการศึกษาอืน่ ๆ ทัง้ ในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและองค์กร
ทางการศึกษาอืน่ ๆ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในชุมชน อาทิ กำนันผูใ้ หญ่บ้านคณะกรรมการหมูบ่ ้าน
อบต. สาธารณสุขตำบล เกษตรตำบล เป็นต้น รวมทั้งระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐในรูปอื่นๆ
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หลัก “บวร” จึ ง หมายถึ ง การนำสถาบัน หลัก ในชุ ม ชนมาเป็น กลไกในการพั ฒ นาและ
สร้ า งชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง ทำหน้า ทีเ่ ป็น แกนกลางในการพั ฒ นา ตั ด สิน ใจ แก้ ป ัญ หาตนเอง และ
ชุมชน กำหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่น
ที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ

๑.๓ การมีส่วนร่วม
ก่อนจะพระราชทานแนวพระราชดำริ
โครงการใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
จะทรงให้ความสำคัญกับการสอบถามประชาชน
โดยการทำ “ประชาพิจารณ์” เน้นการอธิบาย
ถึงความจำเป็นและผลทีจ่ ะเกิดจากโครงการ
ด้วยวิธีประนีประนอม เพื่อหลีกเลีย่ งความ
ขัดแย้ง โดยยึดหลักประโยชน์สงู สุดของส่วนรวม
และประเทศชาติ ดังแนวพระราชดำริดังนี้
เน้นการทำประชาพิจารณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ โดยศึกษาข้อมูลพื้นที่และนำมาวางแผน
ให้ความช่วยเหลือ โดยทรงให้ความสำคัญกับการระดมสติปัญญา การให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มโครงการ


ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่
๑ เมษายน ๒๕๓๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...สำคัญที่สุด จะต้องหัดทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รูจ้ ักรับฟังความคิดเห็น
แม้กระทั่งคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อนื่ อย่างฉลาด เพราะการรูจ้ ักรับฟังอย่างฉลาดนัน้
แท้จริงคือการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มาอำนวยการปฏิบัติ
บริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง.”
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ พ ระราชทานสัม ภาษณ์ใ นหนัง สือ
“พระมหากษั ต ริ ย ์น ัก พั ฒ นา เพื ่อ ประโยชน์ส ุข สูป่ วงประชา” ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ทรงเป็นต้นแบบ “ประชาพิจารณ์” ความตอนหนึ่งว่า
“ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงงานตามที่ต่างๆ จะทอดพระเนตรจากแผนที่ทางอากาศ
ก่อนว่าควรจะเสด็จฯ ที่ไหน หรือจะทรงแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างไร เช่น สามารถนำน้ำ
64

จากตรงนีไ้ ปเลี้ยงนาตรงโน้น ได้ประโยชน์และจะต้องมีรายจ่ายจากการก่อสร้าง
หรือดำเนินงานเท่าไหร่ จะได้ผลจ่ายกลับคืนภายในกี่ปี และที่สำคัญต้องไปคุยกับ
ชาวบ้านก่อนว่าเขาต้องการไหม ถ้าเขายังไม่ต้องการ ยังไม่สบายใจที่จะทำเราก็ไปทำ
ที่อื่นก่อน นั่นคือ ทรงทำประชาพิจารณ์ด้วยพระองค์เองทรงทำตรงนั้นเลย”
เน้นการรอมชอมในการเจรจา หลีกเลี่ยงการจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้คนกลุ่มหนึ่ง
โดยสร้างความสะดวกสบายและผลประโยชน์ให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าพื้นที่หรือโครงการนั้นๆ จะมีความ
เหมาะสมทางด้านเทคนิคและวิชาการ ตลอดจนก่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมประการใดก็ตาม


พระองค์ทรงถือหลักให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียในชุมชนนั้นเองได้เข้ามาร่วมมีส่วนในการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง การดำเนินโครงการหรือการแก้ไขปัญหาของส่วนรวม ควรเป็นมติของชุมชนนัน้ ประโยชน์
ที่ได้จากโครงการหรือการแก้ไขปัญหาจะตกเป็นของทุกคนโดยส่วนรวม ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ดังนั้น ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้กำหนดวิถีทางพัฒนาของตนเองซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จัก
กันดีในหมู่นักพัฒนา
อธิบายถึงความจำเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หากจะทำโครงการใดจะทรงชี้แจงถึง
เหตุผลความจำเป็นและผลทีจ่ ะเกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย รวมทัง้ ผูน้ ำชุมชนในท้องถิ่น เมือ่ ประชาชนในพื้นที่
เห็นด้วยแล้ว หน่วยราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและร่วมดำเนินการมีความพร้อม จึงจะพระราชทานพระราชดำริ
ให้ดำเนินโครงการนั้นๆ ต่อไป โดยมีหลักปฏิบัติในการมีส่วนร่วม


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึงวิธที ่พี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงทำประชาพิจารณ์ไว้ในการ
บรรยายเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยที่ย่งั ยืน” ในการอบรมหลักสูตรพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ จัดโดยสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า
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“เราทุกคนคงคุ้นเคยและไม่เห็นว่าแปลกกับภาพทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ลงจากรถ พร้ อ มกล้ อ ง วิ ท ยุ สื ่อ สาร และสิ ่ง ทีข่ าดไม่ ไ ด้ คื อ แผนที ่ โดยพระองค์ จ ะประทับ พั บ เพี ย บ
กลางวงชาวบ้าน ซักถามถึงสภาพพื้นที่ ของชุมชนนัน้ ๆ เป็นชั่วโมงๆ ทุกครั้งจะมีแผนทีก่ างไว้ทพี่ ระเพลา
เมื่อทรงซักถามและอธิบายกันจนเข้าใจในฉบับชาวบ้านแล้ว จึงทรงนำไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าทีอ่ กี ชัน้ หนึง่
เป็นวงจรประชาพิจารณ์อย่างครบถ้วน”
ยึดหลักประชาชนทุกคนต้องได้ประโยชน์จากโครงการสาธารณะ และคนส่วนใหญ่ตอ้ งดูแล
ช่วยเหลือคนส่วนน้อย


วิธีการทำประชาพิจารณ์ของพระองค์ เป็นวิธีทเี่ รียบง่ายและตรงไปตรงมา โดยพระองค์จะทรง
อธิบายถึงวัตถุประสงค์และผลทีจ่ ะได้รับจากโครงการพัฒนากับพสกนิกรทีม่ าเฝ้าฯ แหนล้อมรอบอยู่
หลังจากนั้นจะทรงถามถึงความสมัครใจและให้ตกลงกันเองในกลุ่มที่จะได้รบั ประโยชน์และกลุ่มที่จะต้อง
เสียสละในขณะนั้นเลย หลังจากได้มีการตกลงใจโดยเสียงเป็นเอกฉันท์แล้ว ก็จะทรงเรียกผู้นำท้องถิ่น เช่น
กำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น จนกระทัง่ ถึงนายอำเภอ และผูว้ า่ ราชการจังหวัด ให้มารับทราบและดำเนินการในขัน้ ต้น
เช่น การจัดการในปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ก่อนทีจ่ ะพระราชทานให้หน่วยงานปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง
ดำเนินการในเชิงบริหารและวิชาการต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
การเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับของทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องนัน้ จะมีทงั้ ในส่วนของประชาชนและ
ในภาครัฐ การที่ประชาชนรู้จกั การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประกอบกับการช่วยเหลือของรัฐ
จะช่วยสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติในทีส่ ุด ดังพระราชดำรัสทีไ่ ด้พระราชทานแก่ผนู้ ำ
สหกรณ์ท่ัวประเทศ เมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกัน
ในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกาย ทั้งในด้านการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำ
ด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ ต้องพร้อม งานที่ทำด้วยร่างกาย ถ้าแต่ละคนทำก็เกิดผลขึ้นมาได้
เช่น การเพาะปลูกก็มผี ลขึ้นมา สามารถที่จะใช้ผลนั้นในด้านการบริโภคคือเอาไปรับประทาน
หรือเอาไปไว้ใช้ หรือเอาไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงชีพได้ถ้าแต่ละคนทำไป
โดยลำพังแต่ละคน งานที่ทำนั้นผลอาจไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอาจจะไม่พอเพียง
ในการเลี้ยงตัวเอง ทำให้มีความเดือดร้อน ฉะนั้นจะต้องช่วยกัน แม้ในขั้นที่ทำในครอบครัว
ก็จะต้องช่วยกัน ทุกคนในครอบครัวก็ชว่ ยกันทำงานทำการเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มชี วี ติ
อยู่ได้ แต่ว่าถ้าร่วมกันหลายๆ คนเป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถ มีผลได้มากขึ้น”
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๑.๔ ประโยชน์ส่วนรวม
ในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เกิด “ประโยชน์ส่วนรวม” นัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงเน้นให้ปฏิบัติหน้าทีข่ องตนอย่างเต็มความสามารถและรวดเร็ว มีความยุติธรรม และไม่มีอคติต่อ
การดำเนินงาน รวมถึงลดการคิดถึงประโยชน์ส่วนตน กิจการทีด่ ำเนินการนัน้ ก็จะสามารถบรรลุผล
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง ดังแนวพระราชดำริดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ขยันขันแข็ง บริสุทธิ์ใจ อย่างระมัดระวัง
ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ เนือ่ งในโอกาส
ขึ้นปีใหม่ ๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า


“…แต่ละคนนัน้ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึง่ ๆ ที่จะรวมกันขึน้ เป็นชาติบ้านเมือง...
ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ ก็ต้องขวนขวายปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไปโดยพลันด้วย
ความรูแ้ ละความสามารถ ด้วยความสะอาดกายสะอาดใจ ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและ
ด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน ผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนแต่ละฝ่าย
จักได้ประกอบส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นตามที่มุ่งหมาย…”
เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต้องลงมือทำเลยจะไม่เสียเวลา
และเกิดผลทันที ดังพระราชดำรัสในพิธีเปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ความตอนหนึ่งว่า


“...ทสก. ย่ อ จากคำว่า ทำเสี ย ก่ อ น คือ ถ้ า เห็ น ที ่ไ หนควรทำก็ ล งมื อ ทำเลย
หากทำช้าไปปีหนึง่ เท่ากับขาดรายได้เท่าที่ควรได้ และเมื่อรวมกับโครงการที่แพงขึน้
ก็เท่ากับขาดทุน...”
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เพลาการคิดถึงประโยชน์
เฉพาะตัว และไม่น ำประโยชน์
ส่ว นน้อ ยเข้ า มาเกี ่ย วข้ อ งรวมถึ ง
ต้ อ งไม่ขั ด แย้ง กั น ดั ง พระราช
ดำรั ส พระราชทานแก่ ป ระชาชน
ชาวไทย เมือ่ วั น ที ่ ๓๑ ธั น วาคม
๒๕๓๔ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๕
ความตอนหนึ่งว่า


“…การทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมของคนทั้งชาติจงึ เป็นธรรมดาอยู่เอง
ที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน
ตลอดทุกๆ เรื่องไป ย่อมเป็นการผิดวิสยั เพราะฉะนั้น แต่ละฝ่าย แต่ละคนจึงควรจะคำนึงถึง
จุดประสงค์ร่วมกัน คือความเจริญไพบูลย์ของชาติเป็นข้อใหญ่ ทุกฝ่ายชอบที่จะทำใจ
ให้เที่ยงตรงเป็นกลาง ทำความคิดเห็นให้กระจ่างแจ่มใส ทำความเข้าใจอันดีในกันและกัน
ให้เกิดขึ้น แล้วนำความคิดเห็นของกันและกันนั้น มาพิจารณาเทียบเคียงกัน โดยหลักวิชา
เหตุผล ความชอบธรรม และความเมตตาสามัคคีให้เห็นแจ้งจริง ทุกฝ่ายจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องเข้ารูปเข้ารอยกันได้ทุกเรื่อง…”
ให้ความยุติธรรมเที่ยงตรงและไม่มีอคติต่อการดำเนินงาน โดยให้ถือเรื่องวิธีการและ
ข้อปฏิบัติซึ่งอาจแตกต่างกันเป็นสิง่ ปลีกย่อยทีส่ ำคัญรองลงมา และให้ถือผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ
มากกว่าว่างานนั้นเป็นของใคร ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๓๒ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า


“…การแก้ปัญหานัน้ ถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทาง ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
มักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้น แต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายาม
ทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรง เพื่อจักได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจ
กันและกันอย่างถูกต้อง ความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้ จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติ
แก้ไขอันเหมาะสม ซึ่งจะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกประการหนึ่งอันเป็นข้อสำคัญ
ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักในใจเสมอ ว่าประโยชน์ส่วนรวมนัน้ เป็นประโยชน์ที่แต่ละคน
พึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลัก ในการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงาน เพราะเป็นประโยชน์ท่ยี ่งั ยืน
แท้จริง ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน…”
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และพระบรมราโชวาทเนือ่ งในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...การทำงานใหญ่ๆ ทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จ ผู้ท่เี ริ่มโครงการ
อาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ ต้องมีผู้อืน่ รับทำต่อไป ดังนัน้ ไม่ควร
ยกเอาเรือ่ งใครเป็นผู้เริม่ งาน ใครเป็นผู้รับช่วงงาน ขึน้ เป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือ
ผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่...”
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ การปฏิบัตพิ ระราชกรณียกิจ และการพระราชทาน
พระราชดำริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีแนวพระราชดำริว่า
คนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวม
ที่จะอาศัยได้ ยิ่งทำยิ่งมีความสุข และเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังพระราชดำรัสเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ความตอนหนึ่งว่า


“...ต้องทำเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม ก็เพราะเหตุว่าประโยชน์ส่วนรวมนีเ้ ป็น
ประโยชน์ส่วนตัว แต่ละคนต้องการให้ ประโยชน์ส่วนตัวสำเร็จคือมีความพอใจนีเ้ อง
แต่ว่าถ้าไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ก็ไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัว เพราะว่า ถ้าส่วนรวม
ไม่ได้รับประโยชน์ส่วนตัวพังแน่... นีเ่ ป็นข้อสำคัญ ฉะนัน้ ความรูส้ ึกหรือข้อสังเกต
อันนีเ้ ป็นจุดสำคัญมาก ที่จะต้องทำความเข้าใจกับตัวเอง ว่าประโยชน์ส่วนตัวนัน้
คือประโยชน์สว่ นรวม หรือจะว่าประโยชน์สว่ นรวมนั้น คือประโยชน์สว่ นตัวพูดกลับกันได้
คำพูดบางคำกลับกันไม่ได้ แต่คำพูดนีก้ ลับได้ ประโยชน์ส่วนรวมคือประโยชน์ส่วนตัว
ประโยชน์ส่วนตัวคือประโยชน์ส่วนรวม ข้อนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่ง”
และพระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ ความตอนหนึ่งว่า
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“...การทำเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมนัน้ ได้ประโยชน์มากกว่าทำเฉพาะประโยชน์สว่ นตัว
และสามารถบอกได้ว่า คนไหนทำเพื่อประโยชน์สว่ นตัวแท้ๆ ล้วนๆ เชื่อว่าประโยชน์น้นั
จะไม่ได้เท่ากับรวบรวมของหนักมาวางบนหัวแล้วแบกเอาไว้ตลอดเวลา ซึง่ ก็ไม่สบาย
ก็หนัก ก็เหนื่อย แต่ถ้าผู้ใดทำเพื่อส่วนรวม ยิ่งมาก ยิ่งดี ยิ่งเบา ยิ่งคล่องแคล่วว่องไว
และยิ่งมีความสุข...”
และพระราชดำรั ส เมือ่ วั น ที ่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ พระราชทานพร
เ น ื ่อ ง ใ น วั น ขึ ้น ป ีใ ห ม ่ป ี ๒ ๕ ๕ ๓
ความตอนหนึ่งว่า
“...จะคิด จะทำสิ ่ง ใด
ต้อ งคิด หน้า คิด หลั ง ให้ ด ีใ ห้
รอบคอบ ทำให้ ด ีใ ห้ ถู ก ต้อ ง
ข้อ สำคัญ จะต้อ งระลึ ก รูโ้ ดย
ตระหนักว่าประโยชน์สว่ นรวมนั้น เป็นประโยชน์ท่แี ต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลัก
ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง ซึง่ ทุกคน
มีส่วนได้รับทั่วถึงกัน ความสุขความสวัสดีจักได้เกิดมีขนึ้ ทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติ
บ้านเมืองไทย ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายได้ตั้งใจปรารถนา...”
ทัง้ นี ้ การทีจ่ ะกระทำให้ไ ด้ ผลเป็นประโยชน์สว่ นรวมนัน้ จำเป็นทีจ่ ะต้ อ งรู ้ซึ ้ง ถึง ประโยชน์
ทีแ่ ท้เป็นเบือ้ งต้นก่อน ซึ่งมีอยู่ ๒ ประการ คือ ประโยชน์ส่วนตัว ทีท่ ุกคนมีสิทธิจะแสวงหาและได้รับ
แต่ต้องด้วยวิถีทางทีส่ ุจริต และเป็นธรรม กับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติทีแ่ ต่ละคน
มีส่วนร่วมอยู่ การทำงานทุกอย่างจะต้องให้ได้ประโยชน์แท้ทงั้ ส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นนั้ จึงจะ
สมบูรณ์และมัน่ คงถาวร โดยทุกฝ่ายจะต้องตระหนักในใจเสมอว่าประโยชน์ส่วนรวมนัน้ เป็นประโยชน์
ทีแ่ ต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ทยี่ งั่ ยืน
แท้จริงซึง่ ทุกคนมีสว่ นได้รบั ทัว่ ถึงกัน ดังพระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...การกระทำที่สร้างสรรค์นั้น คือการกระทำที่ได้ผลเป็นประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย
ได้เต็มเปี่ยมตรงตามจุดประสงค์ ไม่มีการสูญเสียเปล่า หรือหากจะเสีย ก็เสียน้อยที่สุด
การที่จะกระทำให้ได้เช่นนัน้ บุคคลจำเป็นต้องอาศัยความมีสติพิจารณาให้เห็นถึง
เหตุผลที่แท้ คือแก่นแท้หรือหลักการของเรื่องต่างๆ จับเหตุจับผลอันต่อเนื่องกันทั้งหมด
ให้ถูกต้อง คือจัดระเบียบการของเรื่องให้ดี...”
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ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ

การจะเข้าไปพัฒนาชุมชนใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงยึดหลัก “ภูมิสังคม : ดิน น้ำ
ลม ไฟ” ที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคน รวมทั้งทรงทำประชาพิจารณ์ให้ประชาชน
ได้เข้ามา “มีส่วนร่วม” โดยทรงเน้นอธิบายถึงความจำเป็นและผลที่จะเกิดจากโครงการ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง รวมทัง้ สอบถามความเห็นว่ามีความพร้อมและยินดีทจี่ ะร่วมดำเนินการพัฒนานัน้ ๆ
หรือไม่ เพื่อให้เป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยยึด “ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมและประเทศชาติ”
โดยหากได้ผลดีแล้วจึงขยายผลออกไปในวงกว้างต่อไป ดังพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริมากมายกว่า ๔,๓๕๐ โครงการ ทีล่ ้วนเป็นการทรงงานเพื่อมุง่ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และประเทศชาติเป็นหลักใหญ่ โดยทรงเริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ ป็นปัจจัยสำคัญในการ
ดำรงชีวติ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ จนถึงการวางรากฐานการพัฒนาที่ม่นั คงและยั่งยืน
โดยแยกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ๘ ประเภท คือ การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การคมนาคม/สือ่ สาร สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และโครงการ
สำคัญอื่นๆ


การพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่ มีจุดมุง่ หมายเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญ หาหรื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเกี ่ย วกั บ น้ำ จนสามารถตอบสนองความต้ อ งการพื ้น ฐานของ
ราษฎรได้เป็นหลัก และมีหลายโครงการทีม่ ีวัตถุประสงค์หลายๆ อย่างไปพร้อมกัน เพื่อให้มีการ
ใช้น้ำอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ (๑) การพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค อาทิ การทำฝนเทียมหรือฝนหลวง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
และฝายทดน้ำ (๒) การป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย อาทิ การก่อสร้างคันกั้นน้ำและคลองผันน้ำ
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การปรั บ ปรุ ง สภาพลำน้ำ การระบายน้ำ ออกจากพื ้น ทีล่ ุม่ และโครงการแก้ ม ลิง (๓) การแก้ ไข
ปัญ หาคุ ณ ภาพน้ำ เช่ น การแก้ ไขปัญ หาน้ ำ เค็ ม รุ ก ล้ำ ลำน้ำ ทำความเสีย หายแก่ พื ้น ทีเ่ พาะปลูก
การใช้ คุ ณ ภาพน้ำ ดี ช่ ว ยบรรเทาน้ำ เน่า เสีย ในลำคลองในพื ้น ทีก่ รุ ง เทพมหานคร การบำบัด
น้ำเสียด้วยผักตบชวา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ จังหวัดเพชรบุรี
เป็นต้น (๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร โดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
หรือฝายชะลอความลุ่มชื้น และ (๕) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ส่วนใหญ่เป็นวิธีการทำนุบำรุงและปรับปรุง
สภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ดขี ้นึ อาทิ
การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ดิน น้ำ และป่าไม้ ซึ่งมีสาระโดยสรุป ได้แก่
(๑) การอนุรักษ์แ ละพั ฒนาทรัพ ยากรดิน
ได้พระราชทานพระ ราชดำริในการ แก้ปญ
ั หา
เรื ่อ งดิ น ทัง้ ในแง่ ข องการแก้ ป ัญ หาดิ น ที ่
เสื่อมโทรม ขาดคุณภาพ และการขาดแคลนที่ดนิ ทำกินสำหรับเกษตรกร อาทิ สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้
และเข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดสรรและปฏิรูปที่ดิน (๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ อาทิ
พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพิจารณาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสร้างระบบ
วงจรน้ำแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๓) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อาทิ การปลูกป่าโดยไม่ต้อง
ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และป่าชายเลน


การเกษตร

แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตรทีส่ ำคัญคือ การทีท่ รงเน้น
ในเรื่องของการค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชต่างๆ ใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว หม่อนไหม
ยางพารา ฯลฯ พืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช
รวมทัง้ พันธุ์สัตว์ต่างๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น โค กระบือ แพะ พันธุ์ปลา และสัตว์ปีกทัง้ หลาย เพื่อแนะนำ
ให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ราคาถูก ใช้เทคโนโลยีทงี่ ่ายและไม่สลับซับซ้อน และทรงเห็นว่าการพัฒนา
การเกษตรที่จะได้ผลจริงนั้น ต้องลงมือทดลองค้นคว้า ปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป มุ่งใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติให้มากที่สุด
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การส่งเสริมอาชีพ

สำหรับการส่งเสริมอาชีพนัน้ หากเป็น
โดยทางอ้อ มแล้ว โครงการอัน เนือ่ งมาจาก
พระราชดำริส่วนใหญ่ เมือ่ ได้ดำเนินการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการอัน เนือ่ งมาจาก
พระราชดำริแล้วจะทำให้เกิดการส่งเสริมอาชีพ
แก่ราษฎรในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยเฉพาะศูนย์ศกึ ษา
การพั ฒ นาอัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ทั้งหลายนั้น จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการจัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อทีจ่ ะให้มีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให้ราษฎร
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง
ส่วนโครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพ
โดยตรงนัน้ มีจำนวนไม่นอ้ ย ทัง้ นีเ้ พื่อเป็นการ
ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
ดังเช่น โครงการศิลปาชีพทั่วประเทศ โครงการ
ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ในหมูบ่ า้ นรอบศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ โครงการ
ส่งเสริ มอุต สาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก
โครงการศู น ย์บ ริ ก ารการพั ฒ นาขยายพั น ธุ ์
ไม้ด อกไม้ผ ลบ้า นไร่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
โครงการอื่นๆ อีกมาก


การคมนาคม/สื่อสาร

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ด้านคมนาคม การสือ่ สารและเทคโนโลยีจะเกี ่ย วกั บ
การปรับปรุงถนนหนทางทัง้ ในชนบททีอ่ ยูห่ า่ งไกลความเจริญ เพือ่ ใช้สญ
ั จรไปมาและนำสินค้าออกมาจำหน่าย
ภายนอกได้โดยสะดวก รวมถึงโครงการขยายถนน สร้างสะพานต่างๆ ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ
เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรของประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ได้รับความสะดวกยังผลสูค่ วามเจริญ
เติบโตทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
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สาธารณสุข

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเป็นอย่างยิง่ ดังจะเห็นได้ว่า
โครงการที่พระราชทานให้กับประชาชนในระยะแรกๆ เป็นการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุข และระยะต่อมาเป็นโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยให้แก่
ประชาชน เมือ่ ประชาชนมีร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรงจะนำไปสูส่ ุขภาพจิตทีด่ ี และส่งผลให้การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดีตามไปด้วย


สวัสดิการและสังคม

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎร
ให้มีทีอ่ ยูอ่ าศัย ที่ทำกิน และได้รับสิง่ อำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทีจ่ ำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งนีเ้ ป็น
การส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ โดยจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำกินให้แก่ราษฎร ตลอดจนสิง่ จำเป็น
ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รบั เช่น แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้มาตรฐานความเป็นอยู่
ของราษฎรดีขึ้น พออยู่ พอกิน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก


โครงการพระราชดำริที่สำคัญอื่นๆ

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริทีส่ ำคัญอืน่ ๆ ได้แก่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
นอกเหนือจากโครงการทั้ง ๘ ประเภทที่ระบุมาแล้วข้างต้น เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำทะเล
กัดเซาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการด้านการศึกษา การวิจัยการจัดและ
พัฒนาที่ดิน เป็นต้น
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“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” : หลักการพัฒนาเพือ่ ความสุขของปวงประชาอย่างยัง่ ยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงตระหนักถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของภูมิสังคม
ได้แก่ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และมนุษ ย์ ทีจ่ ะต้อ งดำเนิน ชี วิตอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
ทรงชี้แนะถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคน ดังนั้น ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดจากการใช้อย่างฟุ่มเฟือย
ไม่ยั้งคิด ขาดความระมัดระวังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างเสริมขึ้นมาทดแทน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
ต่อวงจรชีวิตของการอยูร่ ่วมกันของสรรพสิง่ ในระบบนิเวศ ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริในเรื่อง
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ความตอนหนึ่งว่า
“...การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญขึน้ นัน้ จะต้องสร้างและเสริมขึน้ จาก
พื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพืน้ ฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะ
เพิม่ เติมเสริมต่อให้เจริญดีขนึ้ ไปอีกนัน้ ยากที่จะทำได้ จึงควรเข้าใจให้แจ้งชัดว่า
นอกจากจะมุ ่ง สร้า งความเจริญ แล้ ว ยั ง จะต้อ งพยายามรัก ษาพืน้ ฐานให้ มั ่น คง
ไม่บกพร่องพร้อมๆ กันไปด้วย...”
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๒. เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงยึดธรรมะเป็นทีต่ ั้ง ในการหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทาง
การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำว่า “ธรรมะ” ในที่นี้ คือ “ธรรมชาติ”
พระองค์ทรงศึกษา เรียนรู้หลัก “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
อาทิ การแก้ไขน้ำเน่าเสีย แทนทีจ่ ะทรงพิจารณาถึงโรงงานบำบัดน้ำเสีย กลับทรงมองว่าในธรรมชาติ
จะมีขบวนการอะไรทีส่ ามารถแก้ไขปัญหานีไ้ ด้ เช่น การใช้บ่อตกตะกอน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนขึ้น
โดยกระบวนการทางธรรมชาติ การใช้วสั ดุท่มี ีอยู่ในป่าเช่น หิน ต้นไม้ท่ตี ายแล้ว นำมาทำเป็นฝายชะลอน้ำ
เพื่อให้ป่ามีความชุ่มชื้น แทนการสร้างด้วยซีเมนต์ เป็นการป้องกันไฟป่าและเพิ่มปริมาณป่าให้มากยิ่งขึ้น
โดยไม่ต้องปลูก ทรงใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากแนวลำต้นของหญ้าแฝกช่วยชะลอ
ความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านหน้าดิน และรากของหญ้าแฝกช่วยยึดดินป้องกันการพังทลายได้
พระองค์ทรงใช้หลัก “การใช้อธรรมปราบอธรรม” ในการบำบัดน้ำเสีย โดยพิจารณาหาพืช
บางชนิดทีส่ ามารถกรองน้ำเน่าเสีย นำมาใช้เป็นเครื่องกรองน้ำธรรมชาติทไี่ ม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การนำน้ำดีขับไล่น้ำเสีย เพื่อเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี โดยใช้หลักของน้ำขึ้น
น้ำลงตามธรรมชาติ การใช้ขยะและมูลโคซึ่งเป็นของเสียมาหมักจนได้แก๊สชีวภาพที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
ตลอดจนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยใช้วิธีการ “ปลูกป่าในใจคน”
เป็นต้น โดยมีแนวพระราชดำริและตัวอย่างพระราชกรณียกิจ รวมทั้งโครงการต่างๆ ดังนี้
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แนวพระราชดำริ
๒.๑ ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยทรงทำความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสิง่ แวดล้อม
และใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทีป่ ระหยัด และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต โดยมีแนวพระราชดำริดังต่อไปนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง โดยทรงสน
พระราชหฤทัยและศึกษาปรากฏการณ์ของธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงความจริงในทฤษฎีความสมดุลของ
ธรรมชาติ อันได้แก่ ป่าไม้ น้ำ ดิน และสิง่ มีชีวิต ซึ่งพึ่งพิงกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
ด้วยวิถที างธรรมชาติอย่างเป็นวัฏจักร ดังพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์
สากล ภาค ๓๑๐ (ประเทศไทยและประเทศลาว) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า


“...อาจมีบางคนเข้าใจว่าทำไมจึงสนใจเรือ่ ง
ชลประทาน หรือเรือ่ งป่าไม้ จำได้ว่าเมื่ออายุ
๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไป
แล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน
แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝน
ลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วทำให้ไหลตามน้ำไป
ทำให้ เ สี ย หาย ดิน หมดจากภู เขาเพราะไหล
ตามสายน้ำ ไป ก็ เ ป็ น หลั ก ของป่ า ไม้ เรือ่ งการ
อนุร ัก ษ์ด ิน และเป็ น หลั ก ของชลประทานที ่ว ่า
ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อน
ตลอดตัง้ แต่ดินบนภูเขาจะหมดไป กระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขือ่ น มีตะกอน
ลงมาในแม่น้ำทำให้เกิดน้ำท่วม นี่นะ เรียนมาตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ...”
พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรรัก หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ดังพระราชดำรัสเมือ่ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยีย่ มโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำ
หน่ว ยที ่ ๑๘ แม่ต ะละ อำเภอแม่แ จ่ ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เมือ่ วั น ที ่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๒๑
ความตอนหนึ่งว่า
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“…ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ซึง่ เป็นของส่วนรวมและร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในงานปลูกป่าทดแทนจะได้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก สำหรับ
พันธุพ์ ชื ทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีก่ จ็ ะส่งเสริมให้คนปลูกต่อไป ทัง้ นี้ โครงการฯ จะช่วยเหลือ
แนะนำในด้านหลักวิชาการเกษตรและระบบชลประทาน…”
พระราชดำรัส ณ สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔
ความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าหากเราทำ “ป่า ๓ อย่าง” ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์และได้ใช้ประโยชน์ เขาก็จะ
รักษาประโยชน์ เขาจะไม่ทำลาย และใครมาทำลาย เขาก็ป้องกัน หมายความว่า
ชาวบ้านนั้น ถ้าเราให้โอกาสให้เขามีอยู่มีกินพอสมควร ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้เรา
เป็นจำนวนมาก อย่างในร่องหุบเขาเล็กๆ ที่มเี พียง ๕๐ ไร่ ก็จะทำเป็นหมู่บา้ นให้ชาวบ้าน
มาอยู่ คำว่า ชาวบ้าน นี้จะเรียกว่าชาวบ้านก็ได้ ชาวเขาก็ได้ ก็เป็นชาวบ้านทั้งนั้น เคยไปถาม
ชาวเขาพูดถึงเรือ่ งว่าจะทำโครงการอะไรๆ “เราก็ต้องช่วยกันรักษานะ” เขาบอกว่า
“หมู่เฮาก็เป็นคนไทยเหมือนกัน” ก็หมายความว่าเป็นชาวบ้านเหมือนกัน ช่วยกันทำ
เขาก็อยากอยู่ใต้กฎหมาย ทำงานที่สุจริต ถ้าเราทำอะไรที่ดีมีเหตุผล เขาก็จะรักษา
“ป่า ๓ อย่าง” ให้เรา ถ้าจะถือว่า “ป่า ๓ อย่าง” นี้ ไม่ใช่รักษาต้นน้ำลำธารแล้ว ก็เป็น
ความคิดที่ผิดเพราะว่าต้นไม้ จะเป็นต้นอะไรก็ตาม มีประโยชน์ทั้งนั้น ใช้ประโยชน์จาก
ต้นไม้นั้น และมีประโยชน์ที่ ๔ คือ อนุรักษ์ดินและอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร...”
พระราชดำรัสเมือ่ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยีย่ มโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ ๒๖
ห้วยขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า
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“…ควรขยายการปลูกป่าเหนือฝายทดน้ำ โดยให้ราษฎรร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ในการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ เพือ่ เพิม่ ความชุม่ ชืน้ ของดิน นอกจากนัน้ อาจฝึกให้ราษฎร
ช่วยทำหน้าที่พนักงานดูแลรักษา เพราะต่างฝ่ายต่างก็มปี ระโยชน์ร่วมกันดูแลพื้นที่ราบ
ในหุ บ เขาก็ ต ้อ งพัฒ นาให้ เ ป็ น นาปลู ก ข้า วสำหรับ ราษฎรทำกิ น โดยจัด ทำระบบ
ชลประทานให้ราษฎรสามารถทำกินได้บริบูรณ์แล้วจะเลิกปลูกฝิ่นโดยสิ้นเชิง…”
และพระราชดำรัสที่เขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙
ความตอนหนึ่งว่า
“...ให้ช่วยดูแลรักษาป่าอย่าไปรังแกป่า ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ใครไปรบกวน
ระยะเวลา ๓๐ – ๔๐ ปี ป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเต็งรัง เป็นป่าเบญจพรรณ...”
ทรงมองอย่า งละเอีย ดถึ ง ปัญ หา
ธรรมชาติ หากต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เพือ่ ไม่ให้
เกิ ด ผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อ ม อาทิ
การจัดการน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
ใช้หลักการ “น้ำดีไล่น้ำเสีย” หลักการ
บำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา ทฤษฎีการ
บำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่าง
พืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครือ่ งกลเติมอากาศ
ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ดังพระราชดำรัส
เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...กรรมวิธี ท ดลองกำจัด ปั ญ หาน้ำ เน่า เสี ย ในเขตกรุง เทพมหานคร
มี ห ลายวิธี ด ้ว ยกั น ทั ้ง นีแ้ ล้ ว แต่พ นื ้ ที ่แ ละสภาพแวดล้ อ มของแต่ล ะเขต และจะ
สั ง เกตให้ ไ ด้ว ่า แต่ล ะวิธี ล้ ว นมุ ่ง ใช้ป ระโยชน์จ ากธรรมชาติไ ม่ ท างใดก็ ท างหนึง่
เพราะจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้เป็นจำนวนมาก...”
ในการอนุรกั ษ์และพัฒนาดิน พระองค์มพี ระราชดำริให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลาย
ของหน้าดิน เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้หลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เนือ่ งจากแนวลำต้นของ
หญ้าแฝกช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โดยได้มีพระราชดำริ
ให้ศึกษาพันธุ์หญ้าแฝกทีเ่ หมาะสมกับสภาพพื้นทีต่ ่างๆ และทรงให้ทดลองปลูกทีศ่ ูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริและพื้นทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ หมาะสมอย่างกว้างขวาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
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ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ระหว่าง
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงาน
โครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...ดินแข็งอย่างนีใ้ ช้การไม่ได้
แต่ถ้ า เราทำแนวหญ้ า แฝกที ่
เหมาะสมมีฝนลงมาความชืน้ ก็
จะอยู่ในดิน รากแฝกมันลึกมาก
ถึงให้เป็นเขือ่ นกั้นแทนที่จะขุด
พืชจะเป็นเขื่อนที่มชี ีวิต แล้วในที่สดุ เนื้อที่ตรงนั้นก็จะเกิดเป็นผิวดิน เราจะปลูกอะไรก็ได้
ปลูกต้นไม้ก็ได้ ปลูกผัก ปลูกหญ้าอะไรก็ได้ทั้งนั้น...”
และพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ ผ สู ้ ำเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...ปลูกหญ้าแฝกจะต้องปลูกให้ชดิ กันเป็นแผง และวางแนวให้เหมาะสมกับลักษณะ
ภูมปิ ระเทศ เป็นต้นว่า บนพื้นที่สงู จะต้องปลูกตามแนวขวางของความลาดชันของร่องน้ำ
บนพืน้ ที่ราบจะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ ในพืน้ ที่เก็บกักน้ำ
จะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งน้ำ หญ้าแฝกมีหลักวิธดี ังนี้ จะช่วยป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน รักษาความชุ่มชื้นในดิน เก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่างๆ ไม่ให้ไหลลง
แหล่งน้ำ ซึ่งจะอำนวยผลประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์และน้ำ ตลอดจนการฟื้นฟูดิน
และป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น...”
และพระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...หญ้าที่มคี ุณอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิง่ แก่การอนุรักษ์ดนิ และน้ำ
เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อมุ้ น้ำและยึดเหนีย่ วดินได้มั่นคง
และมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้กักตะกอนดิน และรักษาหน้าดินได้ดี...”
นอกจากนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
คุณสมบัติของหญ้าแฝกไว้ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสูป่ วงประชา”
ความตอนหนึ่งว่า
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“...พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หวั ทรงแนะนำให้ใช้ “หญ้าแฝก” ในการพัฒนาดิน
เพราะรากของหญ้าแฝกขึ้นหนา งอกตรง ไม่แผ่ไปไกล สามารถยึดและป้องกันดินพังทลาย
รัก ษาน้ำ และความชืน้ ได้ เหมื อ นมี เขือ่ นอยู ใ่ ต้ด ิน สามารถทำให้ ด ิน ที ่แข็ง เช่ น
ดินลูกรังร่วนซุยได้ หญ้าแฝกมีหลายพันธุ์ที่ใช้ได้ตามความเหมาะสม ใบของหญ้าแฝก
ยังสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมได้อีกด้วย เป็นแรงจูงใจทำให้เกษตรกรสนใจ
ปลูกหญ้าแฝกกัน...”

๒.๒ ใช้อธรรมปราบอธรรม
แนวพระราชดำริการแก้ไขปัญหาธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญ อีกประการหนึ่งคือ การใช้
ความเป็นไปและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ และ
ทรงใช้สงิ่ ทีไ่ ม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก
แต่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีแนวพระราชดำริดังต่อไปนี้
ใช้ความเป็นไปและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ แก้ปัญหาและเปลีย่ นแปลงสภาวะทีไ่ ม่ปกติให้เป็น
ปกติ อาทิ ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...การจัดการควบคุมระดับน้ำในคลองสายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบ
ระบายน้ำในกรุงเทพมหานครนัน้ สมควรวางระบบให้ถูกต้องตามสภาพการณ์และ
ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งควรแบ่งออกเป็น ๒ แผนด้วยกันคือ แผนสำหรับใช้กับในฤดูฝน
หรือฤดูน้ำมากนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วม และเพื่อบรรเทาอุทกภัยเป็นสำคัญ
แต่แผนการระบายน้ำในฤดูแล้งนั้น ก็ต้องจัดอีกแบบหนึ่งต่างกันออกไป เพื่อการกำจัด
หรือไล่น้ำเน่าเสียออกจากคลองดังกล่าวเป็นหลัก...”
ใช้สงิ่ ทีไ่ ม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การใช้ผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชในการบำบัดน้ำเสีย
ดังพระราชดำรัสเมือ่ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินหนองสนม จังหวัดสกลนคร เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๓๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...ผักตบชวาที่ใช้ประโยชน์ในการเพิม่ ปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำเสีย กับดูด
สิ่งโสโครกออกจากน้ำเสียนัน้ ต้องหมั่นเปลี่ยนออกจากบ่อน้ำเสียเป็นระยะๆ ก่อนที่
จะเน่าและเริม่ ลดประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ควรทดลองหาวิธีสับเปลี่ยน
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แพผักตบชวาที่ง่ายที่สุด นอกจากนั้นต้องเตรียมสถานที่สร้างโรงงานบริเวณขอบหนอง
เพื่อแปรสภาพผักตบชวาที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิง...”
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว มีพระราชดำริให้นำขยะและมูลสัตว์ซึ่งเป็นของเสีย
มาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยทรงเริ่มต้นจากการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนมในการดำเนิน
งานโรงโคนมสวนจิตรลดา เพื่อไม่ให้มูลโคทีเ่ ป็นของเสียเหล่านัน้ ต้องทิง้ ไปอย่างเปล่าประโยชน์ โดยนำ
มาเก็บใส่ถังหมักผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในโรงโคนม ซึ่งได้ก๊าซมีแทนกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และก๊าซอื่นๆ
ทีใ่ ช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและ
งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๘ ทีพ่ ระราชทานพระราชดำริในการผลิตแก๊สจากขยะ ความตอนหนึง่ ว่า
“ดูดแก๊สมาทำไฟฟ้าเราเห็นด้วย แต่ว่าขอ อีกขั้นหนึ่ง มีเวลาอีกประมาณสัก ๕ ปี
ที่จะมาทำไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว เอาออกไปและก็มาเผาด้วยเครื่อง
สำหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากการเผาตัง้ แต่ต้นก็มาฝัง แล้วเราก็ดูดแก๊สออกมาใช้
แล้วขุดหลังจากนัน้ นำมาเผาได้ขเี้ ถ้าแล้วนำไปอัด หมดจากหลุมนีก้ ็เอาขยะมากลบ
ก็ผลิต ๑๐ ปีครบวงจรแล้ว”

๒.๓ ปลูกป่าในใจคน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรง
เล็ง เห็ น ถึ ง การแก้ ไ ขปัญ หาการฟื ้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยการปลูกจิตสำนึก
ในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน เพือ่ ให้
พวกเขารักและดูแลผืนป่าของตนเองด้วย
ตนเอง ด้วยการสร้างความเข้าใจกับราษฎรให้ร้ถู งึ ประโยชน์ของป่า และมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ จนสามารถ
จัดตั้งกลุ่มอนุรกั ษ์ป่า เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ดังพระราชดำรัสพระราชทาน
แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน้ำทุ่งจ๊อ เมื่อปี ๒๕๑๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...เจ้า หน้า ที ่ป่ า ไม้ ค วรจะปลู ก ต้น ไม้ ล งในใจคนเสี ย ก่ อ น แล้ ว คนเหล่ า นัน้
ก็จะพร้อมกันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
ทั้งนี้ การปลูกป่าในใจคนมีหลักการสำคัญ คือ
สร้างความเข้าใจกับราษฎรให้รถู้ งึ ประโยชน์ของป่า และการอยูร่ ว่ มกับป่าอย่างพึง่ พาอาศัยกัน
ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชสกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ขยายความถึงแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคน
ในบทความเรื่องสวนพฤษศาสตร์กับบทบาทการอนุรักษ์พรรณไม้ หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันจันทร์


82

ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๓ ว่า “...คำว่าปลูกต้นไม้ในใจคน
หมายถึง ประการที่ ๑ ต้องเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไม
ไม่ใช่แค่เอาต้นไม้ลงหลุม ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็ท้ิงๆ ขว้างๆ
จริ ง ๆ คื อ ต้ อ งให้ เ ห็ น ประโยชน์ ว่ า ประโยชน์คื อ อะไร
จำเป็นต่อชีวติ อย่างไร ประการที่ ๒ ปลูกต้นไม้เป็นการปลูก
จิ ต สำนึก เกี ่ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิง่ แวดล้อ ม
ดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรา...”
ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน การปลูกป่า
เพื ่อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ส ึก รั ก และหวงแหนต้ น ไม้ร วมถึ ง
ป่าที่ตนเองได้ปลูกไว้


เกิดการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่า ช่วยกัน ดูแล
รักษาป่า การสร้างฝายชะลอ ความชุ่มชื้นป้องกันการตัดไม้
การเกิดไฟป่า ตลอดจนรู้จักนำพืชป่ามาบริโภคใช้สอย


ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
จ า ก แ น ว พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ ข้ า ง ต้ น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงนำไป
ใช้ ใ นการฟื ้น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อ ม ทีใ่ ช้ ธ รรมชาติ ใ นการดู แ ล
ธรรมชาติ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล อย่า ง
ยัง่ ยืน ดังโครงการตามแนวพระราชดำริ
หลายโครงการ อาทิ การใช้เครื่องกรองน้ำ
ธรรมชาติ แก๊ ส ชี ว ภาพจากมูล โคใน
โครงการส่วนพระองค์ตามแนวพระราชดำริ
การบำบัด น้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและ
พืชน้ำ สระเติมอากาศชีวภาพบำบัด การเติมอากาศโดยใช้กงั หันน้ำชัยพัฒนา การผสมผสานระหว่างพืชน้ำ
กับระบบเติมอากาศ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ การใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย
การจัดการลุม่ น้ำบางนรา การทดลองปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ และพื้นทีต่ ่างๆ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง
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การสร้างฝายอนุรกั ษ์ตน้ น้ำการฟื้นฟู
ป่าชายเลน โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุม่ น้ำ แม่อ าวอัน เนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่
ล ุ ่ม น ้ำ ห้ ว ย บ า ง ท ร า ย ต อ น บ น
อ ัน เ น ื ่อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ และ
โครงการป่ารักน้ำ ดังนี้
เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ
โดยการนำผักตบชวามาทำหน้าที่ดูดซับความสกปรกและโลหะหนัก รวมทั้งสารพิษจากน้ำเน่าเสีย หรือ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม” ในโครงการปรับปรุงบึกมักกะสัน
ทีท่ รงศึกษาด้วยพระองค์เอง ซึ่งจากการทดสอบคุณภาพน้ำในบึงพบว่ามีค่าออกซิเจนทีล่ ะลายในน้ำ
ตามจุ ด ต่ า งๆ มีป ริ ม าณเพิ ่ม ขึ ้น แสดงว่ า น้ ำ ในบึง เมือ่ ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง โดยทัว่ ไปมีคุ ณ ภาพดี ขึ ้น
ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ความตอนหนึ่งว่า


“...บึงมักกะสันนี้ ทำโครงการ ที่เรียกว่าแบบคนจน โดยใช้หลักว่าผักตบชวาที่มอี ยู่
ทั่วไปนั้น เป็นพืชดูดความโสโครกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ เป็นเครื่องกรอง
ธรรมชาติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และธรรมชาติของการเติบโตของพืช...”
พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...ภารกิจหลักของโครงการฯ นี้ในฤดูแล้งคือ การกำจัดน้ำโสโครกด้วยผักตบชวา
ส่วนในฤดูฝนให้ทำหน้าที่เก็บกักน้ำและระบายน้ำส่วนเกิน สำหรับภารกิจรอง ได้แก่
การใช้ผักตบชวาทำปุ๋ยหมัก เชือ้ เพลิง เยื่อสาร ตลอดจนการส่งเสริมการปลูกพืช
ผัก น้ำชนิดต่างๆ เช่น ผักบุ้ง และการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สามารถเพาะเลี้ยงปลา
น้ำจืดได้...”
และพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...อย่างทีท่ ำบึงมักกะสัน เราทำอย่างนีเ้ พราะเหตุใด เพราะว่าถ้าใส่เครือ่ งมันเพิม่
สิ ่ง โสโครกที ่เ ป็ น อัน ตราย แต่ถ้ า ทำแบบธรรมชาติมั น จะลด อย่ า งเช่น ปลู ก หรือ
ส่งเสริมผักตบชวา ผักตบขวานีจ่ ะกินคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กินสิ่งโสโครก เราเอา
ออกมาแล้วก็มาทำเป็นปุ๋ย ก็ให้คาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันแต่กน็ ้อยกว่า เราสามารถ
ที่จะเอาไปใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ ให้มันกินคาร์บอนไดออกไซด์อีกที คือว่าต้องดูในวิธีการ
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อัน ใดที ่ไ ม่ เ พิม่ คาร์บ อนไดออกไซด์
คือไม่เพิ่มสิ่งที่กลัว ส่วนเกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งที่จะขยายแล้วก็ทำให้มีคาร์บอน
ไดออกไซด์มากขึ้น ก็ต้องพยายามหา
เทคโนโลยีในการที่จะปล่อยคาร์บอน
ไดออกไซด์ให้น้อยลง หรือปล่อยในที่
ที่จะมีการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์
ไม่ ป ล่ อ ยขึน้ ไปในส่ ว นบนที ่จ ะไปทำลาย
การป้องกันไม่ให้ความร้อนหลุดออกไป...”
แก๊สชีวภาพจากมูลโคในโครงการส่วนพระองค์
ตามแนวพระราชดำริพ ระองค์ ท รงมีส ายพระเนตร
อัน กว้ า งไกลและทรงเข้ า ใจถึ ง กลไกทางธรรมชาติ
พระองค์ ท อดพระเนตรผลพลอยได้ จ ากโรงโคนม
ซึ่งก็คือมูลโค เพื่อไม่ให้มูลโคเหล่านัน้ ถูกขนไปทิง้ เปล่า
ประโยชน์ จึงมีพระราชดำริให้ทดลองผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลโค โดยใช้กระบวนการนำมูลโคมาหมักซึ่งจะได้
“แก๊สชีวภาพ” สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโครงการส่วนพระองค์และโรงโคนม สวนจิตรลดา


นอกจากนีพ้ ระองค์ยังมีพระราชดำริ ให้นำกากทีเ่ หลือจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพไปทำเป็นปุย๋
โดยมูลโคทีเ่ ป็นสารละลายหรือกากทีเ่ หลือจากการผลิตแก๊สชีวภาพทีอ่ ยูใ่ นถังหมัก ส่วนหนึง่ จะถูกนำ
ไปใช้สำหรับเพาะเลีย้ งสาหร่ายเกลียวทอง ซึ่งสาหร่ายชนิดนีส้ ามารถนำไปทำเป็นอาหารสำเร็จรูป
เพื่อใช้เลี้ยงปลา กากที่เหลืออีกส่วนหนึ่งนำไปทำเป็นปุ๋ยใส่แปลงเพาะปลูกพืชเพื่อนำไปทำเป็นอาหารสัตว์
และกากบางส่วนนำไปใช้สำหรับบำรุงบ่อเพาะพันธุ์ปลานิลอีกด้วย ซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรถึง
คุณประโยชน์ของเหลืออย่างมูลโคอย่างคุ้มค่ารวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ในทุกๆ ด้าน
การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและพืชน้ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงนำวิธกี าร
ทางธรรมชาติประกอบด้วย ๔ ระบบ คือ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อชีวภาพ ระบบหญ้ากรอง
และระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ป่าชายเลน มาใช้บำบัดน้ำเสียชุมชน โดยมีพระราชดำรัสพระราชทาน
วิธีการ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า
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“...โครงการที่จะทำนีไ้ ม่ยากนัก คือว่าก็มาเอาสิ่งที่เป็นพิษออก พวกโลหะหนัก
ต่า งๆ เอาออก ซึง่ มี ว ิธี ท ำ ต่อ จากนัน้ ก็ ม าฟอกใส่ อ ากาศบางที ก็ อ าจไม่ ต ้อ ง
ใส่อากาศ แล้วก็มาเฉลี่ยใส่ในบึง หรือเอาน้ำไปใส่ในทุ่งหญ้า...
ทางใต้ออสเตรเลียมีโครงการเอาน้ำเสียนีไ้ ปใส่คลอง แล้วใส่ท่อไปใกล้ทะเล
แล้วทำเป็นสระ เป็นบ่อใหญ่มากเป็นพื้นที่ต้งั เป็นร้อยไร่ หลายร้อยไร่ เขาก็ไปทำให้น้ำนั้น
หายสกปรกแล้วก็เทลงทะเล...”
ตัวอย่างทีเ่ ห็นผลชัดเจนคือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นทีศ่ ึกษาทดลองการบำบัดน้ำเสียด้วย
ระบบบ่อบำบัดและวัชพืชตามแนวพระราชดำริ โดยนำน้ำเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี แล้วส่งต่อ
ด้วยระบบท่อมายังพื้นที่โครงการฯ การบำบัดแบ่งเป็น ๔ ระบบ คือ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (Lagoon
Treatment) กักพักน้ำเสียไว้ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม เติมออกซิเจนด้วยกระบวนการสังเคราะห์
แสงของแพลงค์ตอนและสาหร่ายอาศัยแรงลมช่วยเติมอากาศ การย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นต้น
ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย (Plant and Grass Filtration) ใช้พืชช่วยบำบัด ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม
(Constructed Wetland) ทำแปลงหรือบ่อน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียโดยปลูกพืชน้ำ ๒ ชนิดคือ กกกลม
(กกจันทรบูร) และธูปฤษี ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย ระบบแปลงพืชป่าชายเลน (Mangrove Forest
Filtration) ใช้หลักการเจือจางระหว่างน้ำเสียกับน้ำทะเล ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสีย
ด้วยบ่อบำบัดและพืชทั้ง ๔ ระบบ สามารถบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีโครงการตามพระราชดำริเพื่อบำบัดน้ำเสียบริเวณหนองหาร อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร โดยน้ำเสียจากตัวเมืองสกลนครจะถูกรวบรวมโดยระบบท่อ ส่งผ่านการบำบัดให้ดี
ในระดับหนึ่งก่อนส่งต่อไปยังแปลงพืชน้ำบำบัด แล้วระบายลงสู่หนองหารต่อไป
สระเติมอากาศชีวภาพบำบัด เป็นพระราชดำริการจัดการน้ำเสียโดยใช้เครือ่ งจักรกลเติมอากาศ
มาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ละลายในน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระราชทานพระราชดำริว่า


“การใช้วิธที างธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการบำบัดน้ำเสียให้ดีข้นึ
จำเป็นต้องใช้เครื่องเติมอากาศลงไปในน้ำ โดยทำเป็นระบบสระเติมอากาศ (Aerated
Lagoon)”
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะใช้ออกซิเจนตามธรรมชาติจากพืชน้ำและสาหร่ายโดยได้นำมาทดลอง
ใช้ท่บี ึงพระราม ๙ ด้วยการสูบน้ำจากคลองลาดพร้าวเข้าในบ่อเติมอากาศ เพื่อให้แบคทีเรียย่อยสลายสาร
อินทรีย์ในน้ำเสียโดยปฏิกิริยาแบบการให้ออกซิเจนอย่างต่อเนือ่ ง จากนัน้ จะไหลไปยังบ่อกึ่งไร้อากาศ
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เพื่อบำบัดสารอินทรีย์ทหี่ ลงเหลือ
ในบ่อ น้ำ ก่ อ นปล่อ ยทิง้ ในคลอง
ลาดพร้าวเดิม ผลปรากฏว่าคุณภาพ
น้ำในคลองดีขึ้น
การเติมอากาศโดยใช้
กั ง หั น น้ำ ชัย พัฒ นา พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ได้ เ สด็ จ
พระราชดำเนิน ทอดพระเนตร
สภาพน้ำ เสีย ในพื ้น ทีห่ ลายแห่ ง


หลายครั้ง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
พร้อมทัง้ พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขน้ำเน่าเสีย
ในระยะแรกระหว่างปี ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ ทรงแนะนำให้ใช้น้ำทีม่ ี
คุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสีย และวิธีกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา
และพืชน้ำต่างๆ ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง

ต่อมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา สภาพความเน่าเสียของ
น้ำ บริ เวณต่ า งๆ มีอ ัต ราแนวโน้ม รุ น แรงมากยิง่ ขึ ้น การใช้ วิ ธี
ธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
จึงพระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิต
ได้เองในประเทศ ซึ่งมีรูปแบบ “ไทยทำ ไทยใช้” โดยทรงได้แนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำ
เข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น จนสามารถพัฒนาเป็น “กังหันน้ำชัยพัฒนา”
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ พ ระราชทานสัม ภาษณ์ใ นหนัง สือ
“พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา เพือ่ ประโยชน์สขุ สูป่ วงประชา” เกีย่ วกับกังหันน้ำชัยพัฒนาความตอนหนึง่ ว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้น “กังหันน้ำชัยพัฒนา” มีทั้งหมด
๗ โมเดล เป็นเครื่องช่วยเติมออกซิเจนในน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่า โดยทรงจดสิทธิบัตร
เมือ่ ปี ๒๕๔๕ นับเป็นเครือ่ งเติมอากาศเครือ่ งที่ ๙ ในโลกทีจ่ ดสิทธิบตั ร กังหันน้ำชัยพัฒนา
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล และได้นำไปใช้ไกลที่สุดในสวนสาธารณะ
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม”
ทัง้ นี้ หลักการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนาจะใช้ใบพัดเคลือ่ นน้ำและช่องรับน้ำไปสาดกระจาย
เป็นฝอย เพื่อให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทัว่ ถึง ทำให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้
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อย่างรวดเร็ว และในช่วงทีน่ ้ำเสียถูกยกขึ้น
มากระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน้ำ
จะทำให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้
เกิดการถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหนึง่ ซึ่ง
กั ง หั น น้ำ ชั ย พั ฒ นาจะใช้ ป ระโยชน์ไ ด้ ท งั ้
การเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และ
การทำให้เกิดการไหลตามทิศทางที่กำหนด
การผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบเติมอากาศ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียอีกระบบหนึ่ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระราชดำริเป็นประเดิม กรณีระบบหนองสนม โดยมี
แนวทางการดำเนินงานประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ


๑) การบำบัดน้ำเสียด้วยกกอียิปต์ โดยการปล่อยน้ำเสียเข้าไปบนลานก้อนกรวดเสียก่อน
เพื่อให้ก้อนกรวดทำหน้าทีก่ รองสารแขวนลอยออกจากน้ำเสีย พร้อมกับช่วยเติมก๊าซออกซิเจน ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดจุลินทรีย์เกาะตามก้อนกรวดมากขึ้น อันจะนำไปสูก่ ารย่อยสลายสารอินทรีย์ทมี่ ีอยูใ่ นน้ำเสีย
ได้มากขึ้น แล้วจึงปล่อยน้ำเสียผ่านตะแกรงดักเศษขยะทีต่ ิดตั้งไว้ทางด้านท้ายของลานนัน้ ออกไปยังบ่อ
ที่ปลูกกกอียิปต์ไว้ เพื่อกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียอีกต่อหนึ่ง จากนั้นจึงปล่อยให้ไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอน
ตามธรรมชาติ
๒) การเร่งการตกตะกอนและการลดสารพิษ โดยใช้กังหันน้ำชัยพัฒนาเติมก๊าซออกซิเจน
เข้าไปในน้ำเสียในขั้นตอนสุดท้ายของส่วนแรก เพื่อเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำนั้นให้
กลายเป็นตะกอนจุลินทรีย์ (sludge) ที่ตกตะกอนได้รวดเร็ว แล้วปล่อยน้ำเสียที่ตกตะกอนดังกล่าวแล้วนั้น
เข้าสูบ่ ่อผักตบชวา เพื่อให้ผักตบชวาดูดซับสารพิษต่างๆ ทีเ่ หลืออยูไ่ ว้ ต่อจากนัน้ จึงส่งน้ำเสียนัน้
กลับเข้าสู่บ่อตกตะกอนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาดยิ่งขึ้น
๓) การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึน้ โดยใช้กังหันน้ำชัยพัฒนาเติมอากาศเข้าไปเป็น
ขั้นสุดท้าย พร้อมกับปลูกผักตบชวากั้นเป็นคอกเรียงสลับกันเป็นแถวๆ ไว้ เพื่อดูดซับสารพิษอีกครั้งหนึ่ง
และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำด้วย การทดลองที่หนองสนม จังหวัดสกลนคร พิสูจน์ได้ว่าคุณภาพน้ำใน
หนองสนมใสสะอาดยิ่งขึ้น


ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ

ในการบำบัดน้ำเสีย จากเดิมทีใ่ ช้การเติมอากาศลงไปในน้ำเพียงอย่างเดียว แม้จะทำให้นำ้ มีออกซิเจน
และคุณภาพดีขึ้น แต่มีแหล่งน้ำบางแห่งทีม่ ีสาหร่ายเซลเดียวสีเขียวและสารปนเปือ้ นทีเ่ ป็นอาหาร
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ของสาหร่ายปะปนอยู่ในน้ำด้วย
ทำให้น้ำยังคงมีสีเขียวคล้ำและ
ดูเหมือนว่าน้ำยังเสียเหมือนเดิม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
จึงมีพระราชดำริให้พฒ
ั นาระบบ
การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
ด้วยการใช้ระบบรางพืชร่วมกับ
เครื ่อ งกั ง หั น ชั ย พั ฒ นา หรื อ
เครื ่อ งกลเติ ม อากาศแบบอัด
อากาศและดูดน้ำ โดยนำต้นพืช
บางชนิดที่สามารถดูดซึมสารปนเปื้อนมาเป็นอาหารในการเจริญเติบโตได้ เช่น ต้นกก ต้นเตย ต้นพุทธรักษา
บัว เป็นต้น ทำให้สาหร่ายไม่มีอาหารในการเจริญเติบโต น้ำจึงใสขึ้น

ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ำ ด้ ว ยรางพื ช ร่ ว มกั บ เครื ่อ งกลเติ ม อากาศ ตามแนวพระราชดำริ
ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญๆ ประกอบด้วย
๑) กังหันชัยพัฒนา หรือ เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ จะเลือกใช้
แบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของแหล่งน้ำ หากแหล่งน้ำมีขนาดใหญ่และลึกควรใช้เครื่องกังหันชัยพัฒนา
แต่ถ้าแหล่งน้ำไม่ลึกมากควรใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ
๒) รางพืช จะสร้างไว้บริเวณขอบสระน้ำ ทีใ่ กล้กับจุดทีน่ ้ำเสียมากทีส่ ุด เป็นรางที่
ทำด้วยคอนกรีต หรือไม้ก็ได้ ซึ่งมีอยู่ ๒ ขนาด คือ ขนาดเล็ก ๐.๕ x ๑๐ x ๐.๕ เมตร และขนาดใหญ่
๑.๐ x ๒๐ x ๐.๕ เมตร จะวางในแนวเส้นตรง หรือโค้ง หรือแบ่งเป็นช่วง ๆ ก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
และความเหมาะสมของพื้นที่
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๓) พืชแช่น้ำ เช่น พุทธรักษา ปักษาสวรรค์ ต้นเตย เป็นต้น ปลูกไว้ในรางพืชโดยใช้
ทรายหยาบเป็นวัสดุสำหรับปลูกพืช ส่วนจะเลือกพืชแช่น้ำชนิดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ความเหมาะสม
และภูมิทัศน์ ซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะต้องดูสวยงามกลมกลืนกับสถานที่
๔) เครื่องสูบน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๒ นิ้ว เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำให้ไหลผ่าน
รางพืชอย่างช้าๆ แล้วไหลกลับลงสู่แหล่งน้ำอีกครั้ง วนเป็นวัฏจักรอย่างนี้ประมาณวันละ ๖-๑๒ ชั่วโมง
ขึ้นอยู่กับสภาพแหล่งน้ำนั้นว่ามีน้ำเสียมากน้อยแค่ไหน
๕) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและสายไฟใต้น้ำ เนื่องจากกังหันชัยพัฒนา หรือเครื่องกลเติมอากาศ
แบบอัด อากาศและดู ด น้ำ ตลอดจนเครื ่อ งสูบ น้ำ จะต้ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในการขั บ เคลือ่ นระบบดั ง กล่า ว
สามารถลดปริ ม าณสาหร่ า ยชั ้น ต่ ำ ซึ ่ง เป็น สาเหตุ ข อน้ำ ทีม่ ีส ีเขี ย ว ลดจำนวนการใช้ เ ครื ่อ งกล
เติ ม อากาศ ลดพื ้น ทีท่ ใี ่ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ำ ทำให้ น ้ำ ใสขึ ้น น้ำ สีเขี ย วลดลง กลิน่ เหม็น
หายไป สามารถวั ด สภาพน้ำ ได้ ง่ า ย และดู ก ารเจริ ญ เติ บ โตของพื ช โดยไม่ต้ อ งใช้ เ ครื ่อ งมือ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งหากพืชหยุดเจริญเติบโตแสดงว่าแหล่งน้ำนัน้ ๆ มีคุณภาพน้ำดีขึ้น นอกจากนี้
ราคายังถูกดูแลรักษาง่ายและช่วยทำให้ภูมิทัศน์ของพื้นทีส่ วยขึ้นอีกด้วย เป็นไปตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในปัจจุบันได้ติดตั้งในแหล่งน้ำอืน่ ๆ ไปแล้วกว่า ๑๗๑ แห่ง อาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมวกเหล็ก เทศบาลตำบลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี หนองโสน
จังหวัดนครราชสีมา สระมุจลินท์ในวัดมหาโพธิมหาวิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายจดทะเบียน และออกสิทธิบัตร
เลขที่ ๒๙๐๙๑ ให้กับระบบปรับ ปรุงคุณภาพน้ำ
ด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ เมื่อวันที่
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
น้ำดีไล่น้ำเสีย เป็นหลักการบำบัด
น้ำเสียโดยการทำให้เจือจาง (Dilution) ตามแนว
ทฤษฎีการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
“น้ำดีไล่น้ำเสีย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงใช้ ป รากฏการณ์น ้ำ ขึ ้น น้ำ ลงตามกฎแรงโน้ม ถ่ ว งของโลก (Gravity Flow) โดยการใช้ น ้ำ
ทีม่ ีคุ ณ ภาพดี ช่ ว ยผลัก ดั น น้ำ เน่า เสีย ออกไป และช่ ว ยให้ น ้ำ เน่า เสีย มีส ภาพเจื อ จางลง ทัง้ นี ้
โดยรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา หรือจากแหล่งน้ำภายนอก ส่งเข้าไปตามคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน
คลองบางซื ่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ หรื อ คลองบางลำพู เป็น ต้ น ซึ ่ง กระแสน้ำ
จะไหลแผ่ก ระจายขยายไปตามคลองซอยทีเ่ ชื ่อ มกั บ แม่น ้ำ เจ้ า พระยาอีก ด้ า นหนึง่ ดั ง นัน้
เมือ่ การกำหนดวงรอบเกี่ยวกับการไหลของน้ำไปตามคลองต่างๆ นับแต่ปากคลองทีน่ ้ำไหลเข้าจนถึง
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ปลายคลองทีน่ ้ำไหลออกได้อย่างเหมาะสม โดยทีน่ ้ำสามารถไหลเวียนไปตามลำคลองได้ตลอดแล้ว
ย่อมสามารถเจือจางน้ำเน่าเสียและชักพาสิง่ โสโครกไปได้มาก ซึง่ จะเป็นวิธกี ารช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียในคลอง
ต่างๆ ตอนช่วงฤดูแล้งได้อย่างดี ดังพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...นอกจากจะใช้คลองเป็นทางระบายน้ำแล้ว ก็ใช้น้ำผลัก หรือเรียกว่า ชักโครก
เพื่อช่วยให้น้ำในลำคลองต่างๆ ดีขนึ้ เอาเริ่ม ๓ คลองก่อน คือ คลองเทเวศร์ คลอดหลอด
และคลองแสนแสบ ยังเหลือต้องทำต่อคือ คลองลาดพร้าวที่เชือ่ มจากคลองแสนแสบ
ไปทะลุคลองดอนเมือง จากโครงการนีป้ รากฏว่าได้ผล น้ำในคลองสะอาดขึน้ มาก
วิธีการ “ชักโครก” ก็คือ ใช้การปิดเปิดน้ำให้ได้จังหวะ เวลาน้ำขึน้ สูงก็เปิดประตูน้ำ
ให้น้ำดีเข้ามาไล่น้ำเน่า เวลาน้ำทะเลลงก็เปิดประตูถ่ายน้ำออกจากคลองไปด้วย...”
และพระราชดำริเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่บริเวณปากคลองเปรมประชากร
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...คลองเปรมประชากรช่ว งตอนล่ า งเป็ น คลองสายหนึง่ ที ่ส ามารถรับ น้ำ
จากแม่ น ้ำ เจ้า พระยาไปช่ว ยบรรเทาน้ำ เสี ย โดยส่ ง กระจายไปตามคลองต่า งๆ
ของกรุง เทพมหานคร จึง ควรขุด ลอกคลองนีพ้ ร้อ มกำจัด วัช พืช เพือ่ ให้ เ ป็ น คลอง
สายหลักในการผันน้ำคุณภาพดีไปช่วยบรรเทาให้น้ำเสียให้เจือจางลง...”
จากแนวพระราชดำริดงั กล่าวข้างต้นนี้ จึงบังเกิดกรรมวิธใี นการบำบัดน้ำ เสีย ๒ ประการ ตามแนว
พระราชดำริ “น้ำดีไล่น้ำเสีย” คือ
วิธีที่หนึ่ง ให้เปิดประตูอาคารควบคุมน้ำรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงจังหวะน้ำขึ้น และ
ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนระยะน้ำลง ซึ่งมีผลทำให้น้ำตามลำคลองมีโอกาสไหลถ่ายเทกันไปมา
มากขึ้นกว่าเดิม เกิดมีการหมุนเวียนของน้ำที่มีสภาพเน่าเสีย กลิ่นเหม็น กลายเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้น
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วิธี ที ่ส อง ให้ ขุ ด ลอกคลอง
เปรมประชากรพร้อมทัง้ กำจัดวัชพืช
เพื่อให้เป็นคลองสายหลักในการผันน้ำ
คุ ณ ภาพดี ไ ปช่ ว ยบรรเทาให้ น ้ำ เสีย
เจือจางลงและให้คลองเปรมประชากร
ตอนล่างเป็นคลองที่สามารถรับน้ำจาก
แม่น้ำเจ้าพระยาไปช่วยบรรเทาน้ำเสีย
โดยส่ง กระจายไปตามคลองต่ า งๆ
ของกรุ ง เทพมหานคร ส่ว นคลอง
เปรมประชากรตอนบนนัน้ ให้ ห าวิ ธี
รับน้ำเข้าคลองเป็นปริมาณมากอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้น จะได้สามารถกระจายน้ำ
เข้าสูท่ งุ่ บางไทร-บางปะอินเพื่อการเพาะปลูก และเพื่อให้คลองเปรมประชากรตอนบนมีลักษณะเป็น
อ่างเก็บน้ำ ใช้ผลักดันน้ำเน่าเสียในคลองเปรมประชากรตอนล่างต่อไปได้
แนวพระราชดำริสองประการนี้ แสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ว่าทรงเชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง และเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย
ประหยัดพลังงาน และสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งในพระวิริยะ
อุตสาหะที่ทรงทุ่มเทเพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย
การจัดการลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส ในอดีตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาเกิดปัญหา
น้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในแม่นำ้ บางนรา เมือ่ ฝนตกหนักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมเป็นบริเวณกว้าง
ขณะเดียวกันไม่มีแหล่งน้ำและระบบเก็บกักน้ำ จึงทำให้ขาดแคลนน้ำจืด อีกทัง้ น้ำป่าไหลผ่านพื้นทีพ่ รุ
กลายเป็นน้ำเปรี้ยวไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงใช้หลักความเข้าใจในวิถธี รรมชาติของน้ำ การขึ้นลงของน้ำ
ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ความแปรเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม และการนำระบบชลประทานสมัยใหม่
เข้ามาช่วยในการจัดการน้ำให้เกิดความสมดุล และสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของราษฎร
โดยพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ปากแม่น้ำบางนรา พร้อมระบบ
ชลประทานและระบบระบายน้ำในพื้นที่ตามความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ชว่ ยเหลือราษฎรในการกักเก็บ
น้ำจืด บรรเทาอุทกภัย และป้องกันน้ำเค็ม
โครงการพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้ำบางนราอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ มีวิธีการและขั้นตอนดำเนินงาน
ตามแนวพระราชดำริ ที่มีหลักการสำคัญว่า ต้องหากลวิธีแยกน้ำ ๓ รส คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำเปรี้ยว
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ทีผ่ สมปนเปกันจนไม่สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรรมได้ ให้สามารถกลับมาใช้
ประโยชน์ได้อกี ครัง้ นับตัง้ แต่การสร้างประตูระบายน้ำบางนราตอนบนและตอนล่าง จัดวางระบบชลประทาน
โดยการใช้แรงโน้มถ่วงของโลก สูบน้ำด้วยไฟฟ้า และสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเคลือ่ นที่ จัดวาง
ระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและระบายน้ำเปรี้ยว และลำดับสุดท้ายเป็นการบริหารจัดการน้ำ
โดยอาศัยศาสตร์การบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุล คือ ควบคุมประตูระบายน้ำให้รักษาระดับน้ำที่ระดับ
กักเก็บตามทีก่ ำหนด พร้อมทัง้ ควบคุมการเปิด-ปิดบานปิดกั้นน้ำเค็มรุกล้ำได้อย่างถาวร รวมถึงมีระบบ
รับส่งสัญญาณข้อมูลทางไกลช่วยในการควบคุมการเปิด-ปิดอาคารบังคับน้ำ มี ผลทำให้ สามารถ
บรรเทาภาวะอุกทกภัย โดยลดจำนวนวันน้ำท่วมขัง และบรรเทาความเสียหายแก่ผลผลิตการเกษตรได้
ตลอดจนช่วยลดปัญหาน้ำเปรีย้ วในแม่น้ำบางนราให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม และทีส่ ำคัญประชาชน
ในท้องถิ่นไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ แต่กลับช่วยให้วิถีชีวิตดีขึ้น จากอาชีพเดิมที่เคยทำ
คือการทำประมงพื้นบ้านซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน เปลี่ยนเป็นการเลี้ยงปลาในกระชัง ทำให้มีรายได้ท่แี น่นอน
และเปลี่ยนจากเลี้ยงปลากะพงเป็นเลี้ยงปลาเก๋าแทน ซึ่งเป็นปลาที่มีราคาขายสูง
การจัดการลุ่มน้ำบางนรานับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาภูมิสังคมที่ดใี นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ทีม่ ีอ ย่า งถู ก ต้ อ ง เป็น การผสมผสานวิ ท ยาการแนวใหม่กั บ หลัก ธรรมชาติ และวิ ถี ชี วิ ต ของผูค้ น
อย่างกลมกลืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การทดลองปลูกหญ้าแฝกภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
และพื้นที่ต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางการทำงานแก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และ
มีรับสัง่ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลายในระยะแรก
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จนได้ผลดี จึงขยายไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ อืน่ ๆ รวมถึงขยายไปยังพื้นทีต่ ่างๆ ทีม่ ีปัญหาเรื่องดิน
ในสภาพภูมิประเทศที่ตา่ งกัน โดยนำมาศึกษาและทดลอง ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝก
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตา่ งๆ ทรงติดตามงานและทรงสนับสนุนให้ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวตามริมร่องน้ำ
และลาดเขา รอบพื้นทีก่ ักเก็บน้ำ หรือในสวนมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น และทรงย้ำถึงความสำคัญของ
การถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงให้เห็นสภาพ “ก่อน” และ “หลัง” การปลูก อันจะยืนยันถึง
ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกได้
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริท้งั ๖ ศูนย์ เป็นสถานที่ในการศึกษา ทดลอง และ
ดำเนินการสนองพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกอย่างมากมาย โดยมีกจิ กรรมเช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
การนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนการขยายผลต่อเกษตรกร ทัง้ ยังได้มีการ
อบรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกหญ้าแฝกในลักษณะต่างๆ ไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อให้
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไปได้ศึกษา ตลอดจนแจกจ่ายพันธุ์หญ้าแฝกให้กับผูท้ สี่ นใจ ดังได้พระราชทาน
พระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ สรุปความดังนี้
“...ให้ศึกษาการปลูกหญ้าแฝกในดินดานของตำบลเขาหินซ้อน ซึ่งได้เคยให้ทำใน
ดินดานที่เขาชะงุ้มฯ และห้วยทรายฯ การปลูกหญ้าแฝกรอบขอบแนวป่า เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน เศษใบไม้ท่รี ่วงหล่นจะช่วยทำให้ดินมีการพัฒนาที่ดีข้นึ
เมื่อใบไม้ย่อยสลาย ส่วนหญ้าแฝกที่ปลูกในระหว่างไม้ยืนต้นจะไม่ตาย แต่ชะงัก
การเติบ โตระยะหนึง่ เมื ่อ มี ก ารตัด ไม้ อ อก แฝกก็ เจริญ ได้อ ีก ครัง้ ให้ ป ลู ก หญ้ า แฝก
ในดินดาน โดยระเบิดดินดานเป็นหลุมแล้วปลูกหญ้าแฝกลงในหลุมเพือ่ ดันชัน้ ดินดาน
ให้แตก สามารถดักตะกอน ตลอดจนใบไม้ ทำให้เกิดดินใหม่ขึ้น...”
นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
จั ง หวั ด เชี ย งราย มีก ารปลูก หญ้า แฝกเป็น เขื ่อ นธรรมชาติ เ พื ่อ ป้อ งกั น การชะล้า งพั ง ทลายของดิ น
การกัดกร่อนผิวดิน การกัดเซาะดินไม่ให้เลือ่ นไหล และเพื่อกรองตะกอนดินทีน่ ้ำพามา ตลอดจน
ลดความเร็วของน้ำ ทำให้ดินดูดซับน้ำได้ดีขึ้น ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมาก สามารถป้องกันการสูญเสีย
หน้าดินและน้ำทีไ่ หลทิง้ ไปโดยเปล่าประโยชน์ ทำให้สภาพธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอันสมบูรณ์ฟน้ื คืนกลับมา
พร้อมทีจ่ ะนำพืน้ ทีม่ าใช้ประโยชน์ตอ่ ไป ดังพระราชดำรัส ณ โต๊ะเสวยที่ ๑ ภายในพระตำหนักภูพงิ คราชนิเวศน์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...นำหญ้าแฝกไปปลูกตามฐานปฏิบตั ิการต่างๆ และหมู่บา้ นใกล้เคียงแล้วขยาย
ไปปลูกทัว่ ประเทศ เนือ่ งจากหญ้าแฝกมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมในการจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ
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โดยการปลูกเป็นแนวรัว้ กั้นตามระดับชัน้ และได้มีการศึกษาทดลองใช้อย่างได้ผลดี
ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแล้ว นอกจากนีย้ งั พบว่าการปลูกหญ้าแฝกยังส่งผลให้
การเพาะปลูกพืชอืน่ ๆ ระหว่างแนวรัว้ หญ้าแฝกนัน้ ให้ผลผลิตได้อย่างเต็มทีม่ ากขึน้ ...”
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เป็นแนวพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรม โดยใช้
หลักกฎธรรมชาติ อาศัยวงจรป่าไม้และการทดแทนตามธรรมชาติ คือการสร้างสมดุลธรรมชาติด้วยวิธี
ปล่อยให้ต้นไม้เติบโตอย่างอิสระ ไม่เข้าไปรบกวนอย่างน้อย ๕ ปี ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟู
ธรรมชาติ โดยในช่วงเวลา ๕ ปี
ต้นไม้จะงอกงามโดยอาศัยวงจร
การเจริ ญ เติ บ โต การทับ ถม
ทดแทนตามธรรมชาติ เกิดเป็น
สภาพแวดล้อ มทีเ่ อือ้ ต่ อ การ
เติบโตของกล้าไม้ และให้เวลา
พันธุ์ไม้ท่ถี กู ทำลายได้มีชว่ งฟื้นตัว
พืช และพรรณไม้ต่างๆ จะค่อยๆ
เจริญเติบโต แตกหน่อ แตกกอ
ช่วยให้ระบบนิเวศของสิง่ มีชีวิต
เริ ่ม เ กิ ด ขึ ้น แ ล ะ เ กื ้อ กู ล กั น
ต้ น ไม้เ ล็ก ๆ สามารถขึ ้น คลุม
ดิ น ไว้ ใ ห้ เ กิ ด ความชุ ่ม ชื ้น ไม้ย ืน ต้ น ก็ ส ามารถเติ บ โตให้ ร่ ม เงาช่ ว ยปกป้อ งการระเหยของน้ำ ในดิ น
และหากปล่อยป่าทิง้ ไว้ได้ถึง ๓๐-๕๐ ปี ป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง
ขึ้นกระจัดกระจาย จะกลายเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งเป็นผืนป่าที่มีไม้ขนาดกลางและเป็นแหล่งกำเนิดของ
ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ เป็นต้น


พื้นทีต่ ัวอย่างการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกได้แก่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูทีด่ ินเสือ่ มโทรมเขาชะงุ้ม
อัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุรี ซึ ่ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...เรือ่ งต้นไม้ขนึ้ เอง มีอีกแห่งหนึง่ ที่ท่านทั้งหลายก็ควรจะไปได้ เพราะไปง่าย
คือ โครงการเขาชะงุม้ ที่จ ังหวัดราชบุ ร ี. ที ่ตรงนัน้ อยู ่ใ กล้ ภูเ ขา เป็ น ที ่ที ่ป่ า เสี ย ไป
เป็ น ป่ า เสื ่อ มโทรม. ที ่เรีย กว่า ป่ า เสื ่อ มโทรมเพราะมั น ไม่ มี ต ้น ไม้ ไม่ มี ช นิ ้ ดีเริม่ ทำ
โครงการนั้นมาประมาณ ๗ ปีเหมือนกัน. ไปดูเมื่อสัก ๒ ปี หลังจากทิ้งป่านั้นไว้ ๕ ปี.
ตรงนัน้ ไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตขึน้ มาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปปลูก
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สักต้นเดียว. คือว่าการปลูกป่านีส้ ำคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึน้ ได้คืออย่าไปตอแยต้นไม้
อย่าไปรังแกต้นไม้ เพียงแต่ว่าคุ้มครองเขาหน่อย เขาขึ้นเอง...
ถ้าพูดเรื่องปลูกป่านี้จะยืดยาวมาก ไม่มีสิ้นสุด. แต่จะต้องอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าได้
เลือกที่ที่เหมาะสม แล้วก็ทิ้งให้อยู่อย่างนั้น โดยไม่ไปรังแกป่าต้นไม้ก็จะขึ้นเอง...”
ผลจากการดำเนิน งานตามพระราชดำริ ทำให้ เขาชะงุ ้ม ซึ ่ง เดิ ม มีส ภาพเป็น ภู เขาดิ น ลูก รั ง
ดินร่วนปนลูกรังและกรวดหิน ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ สภาพอากาศแห้งแล้ง ซึ่งป่าเดิมเป็นป่าเต็งรัง
แต่ถูกบุกรุกทำลายจนเป็นภูเขาหัวโล้นแห้งแล้งมาก เมือ่ ดำเนินการควบคุมมิให้มกี ารบุกรุกและป้องกัน
ไม่ให้เกิดไฟป่า ส่งผลให้พชื พันธุ์ไม้คอ่ ยๆ ฟื้นตัวงอกงามขึ้นทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งมีไม้ใหญ่ปกคลุมป่า
อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้สัตว์ป่ากลับมาอาศัยเพิ่มมากขึ้น
การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง เป็นแนวพระราชดำริเพื่อโครงการปลูกป่า
อีกลักษณะหนึ่ง โดยปลูกไม้ ๓ ประเภทคือ ไม้ใช้สอย ไม้กนิ ได้ และไม้เศรษฐกิจ นอกจากได้ประโยชน์ตาม
ชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย จึงเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำในเวลาเดียวกัน
ดังพระบรมราโชวาทในพิธเี ปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ณ งานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ความตอนหนึ่งว่า


“... การปลูกป่า ถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เขาอยู่ได้ ให้เขาใช้วิธปี ลูกไม้ ๓ อย่าง
แต่มปี ระโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กนิ ได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน
ปลูกรับซับน้ำและปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว ประโยชน์ที่ ๔
คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ...
ป่า ๓ อย่างนี้มไี ว้ทำไม มีไว้สำหรับให้เป็นประโยชน์ และเมื่อเป็นประโยชน์ตอ่ ราษฎร
ราษฎรก็ไม่ไปตัดและก็หวงแหนไว้มิให้ใครมาตัด อันนีเ้ ป็นข้อสำคัญ ที่ไหนเป็นป่า
ที่เรียบร้อยที่ยังไม่โกร๋น ราษฎรก็จะไม่ตัด เพราะรูไ้ ปหลายแห่งแล้ว ไปถามราษฎร
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ว่า ป่ า ตรงนัน้ เป็ น อย่ า งไร เขาบอกว่า ป่ า ยั ง ดีแ ละถามว่า จะไปตัด ไหมเขาบอกว่า
ไม่ตัด “ถ้าไปตัดเฮาแย่” เขาเข้าใจ ถ้าตัดไม้แล้วจะแห้งแล้งและดินจะทลายลงมา
ถ้าเป็นที่ทำนาก็จะเสียหายหมด เขารู้...
เดีย๋ วนีท้ ุกคนก็คงเข้าใจแล้วว่า “ป่า ๓ อย่าง” นัน้ คืออะไร แต่ให้เข้าใจว่า
“ป่า ๓ อย่าง” นี้มีประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ใช่ ๓ อย่าง “ป่า ๓ อย่าง” ที่บอกว่า เป็นไม้ฟืน
เป็นไม้ผลและไม้สร้างบ้านนั้น ความจริงเป็นไม้ฟืนกับไม้ใช้สอยก็อันเดียวกัน ไม้สร้างบ้าน
กับไม้ใช้สอยก็อันเดียวกัน แต่เราแบ่งออกไปเป็นไม้ทำฟืน ไม้สร้างบ้าน รวมทั้ง
ไม้ทำศิลปหัตถกรรม แล้วก็ไม้ผล...”
ดังนัน้ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จึงเป็นแนวพระราชดำริผสมผสานระหว่าง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จากสภาพภูเขา
ที่เคยถูกบุกรุกจนแห้งแล้ง กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ตลอดปี จะเห็นได้วา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
 การสร้างฝายอนุรก
ั ษ์ตน้ น้ำ พัฒนามาจากฝายแม้วทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทอดพระเนตร
เมือ่ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรภาคเหนือซึ่งเป็นระบบชลประทานแบบง่าย เพื่อรักษา
ความชุ่มชื้นให้แก่ป่าโดยเฉพาะกล้าไม้อ่อนที่กำลังเติบโต ฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือ check dam ทำจาก
วัสดุที่หาได้ง่ายในบริเวณนั้น เช่น ก้อนหิน เศษไม้ ทำเป็นฝายกั้นน้ำเล็กๆ ตามร่องน้ำ โดยการยกระดับ
น้ำให้สูงขึ้น และชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วยการกั้นน้ำในร่องน้ำ น้ำส่วนทีช่ ะลอและเก็บไว้
ในฝายจะช่วยเพิ่มและยืดเวลาความชุ่มชื้นในดิน และชั้นบรรยากาศในบริเวณโดยรอบให้ยาวนาน
เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ทำให้ป่ามีสภาพดีขึ้นตามลำดับ สามารถกลับมาผลิตน้ำหล่อเลีย้ ง
ประเทศได้ดังเดิม แหล่งน้ำบนภูเขาไม่เหือดแห้งอีกต่อไป ดังพระราชดำรัสเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗
ความตอนหนึ่งว่า
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“...การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก. สองอย่างนี้ต้องทำเข้าคู่กัน. ได้ทำตัวอย่างให้ดู
ที่จังหวัดนครนายก. เป็นพืน้ ที่เล็กๆ ได้ทำเป็นเขือ่ นกั้นน้ำสำหรับชะลอน้ำ ไม่ใช่
เขือ่ นกันน้ำใหญ่ๆ หรือเขือ่ นเล็กๆ แต่วา่ เป็นฝายเล็กๆในบริเวณนัน้ มีฝายชะลอน้ำ ๓๕ ตัว.
แต่ค่าทำฝาย ๓๕ ตัวนี้ คนอาจจะนึกว่า ๓๕ ล้าน. ไม่ใช่. ๒ แสนบาท ทำได้ ๓๕ ตัว.
ยังไม่ได้เห็น แต่ว่ากล้าที่จะยืนยันได้ว่าได้ผล...ไปดูว่าป่าจะขึน้ อย่างไร. เพิง่ เสร็จ
มาไม่กี่เดือน จะเห็นว่าป่านั้นเจริญ ไม่ต้องไปปลูกสักต้นเดียว มันขึ้นเอง...”
การฟื้นฟูปา่ ชายเลน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระราชดำริแก่
นายโฆสิต ปัน้ เปีย่ มรัษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพระราชพิธี
แรกนาขวัญ บริเวณสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๓๔ สรุปแนวพระราชดำริได้ว่า


“…ป่าชายเลนมีประโยชน์ตอ่ ระบบนิเวศของพื้นที่ชายทะเลและอ่าวไทย แต่ปจั จุบนั
ป่าชายเลนของประเทศไทย กำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะต้นโกงกาง
เป็นไม้ชายเลนที่แปลก และขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึน้
น้ำลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คือกรมป่าไม้ กรมประมง
กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพืน้ ที่ที่เหมาะสม ในการทดลอง
ขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชดำริให้ฟ้นื ฟูป่าชายเลน เพื่อเป็นแนวป้องกันลมและป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้กลับคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์ดงั เดิม โดยมีพระราชดำริให้มีการศึกษาวิจยั พันธุ์ไม้ป่าชายเลน การรักษาสภาพแวดล้อม
การสนับสนุนจัดระเบียบทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชน การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำด้วยวิธีการทำประมงทีถ่ ูกต้อง
การเสริมสร้างความเข้าใจภายในชุมชนเกี่ยวกับป่าชายเลนและวิถีการดำรงชีวิตของชาวชุมชน ตลอดจน
การสร้างทัศนคติให้เกิดความหวงแหนป่าชายเลนให้คงอยูก่ ับชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยตัวอย่างของ
การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ได้แก่ โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โครงการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูป่าชายเลน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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โครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุ่มน้ำแม่ อาวอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน จากเดิม
ทีม่ ีการบุกรุกทำลายป่า หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการลุม่ น้ำของราษฎรในพื้นทีข่ ึ้น โดยการนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับป่าไม้ด้านต่างๆ
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้การดำเนินงานเห็นผลเป็นรูปธรรม ช่วยให้ป่าไม้ฟื้นคืนสภาพ คืนความ
สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันการบุกรุกพื้นทีป่ ่าลดลง เนือ่ งจากมีการควบคุม ดูแล และป้องกัน
อย่างจริงจัง การเกิดไฟป่ามีน้อยลง ทำให้สภาพป่าฟื้นตัวดีขึ้น มีป่าเพิ่มขึ้นกว่า ๖๐,๐๐๐ ไร่ และผืนป่า
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาก จนราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยั่งยืน


โครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัด
มุก ดาหาร ซึ ่ง แต่ เ ดิ ม พื ้น ทีน่ รี ้ าษฎรบุก รุ ก ยึด ถื อ ครอบครองฟื ้น ทีป่ ่า ต้ น น้ำ ป่า ดงหมูแ ปลงที ่ ๓
ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ดงด่านขี้” ซึ่งในอดีตบริเวณนีม้ ีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าชุกชุม จึงมีชาวบ้าน
เข้ามาบุกรุกถางป่าเพื่อนำไปเป็นพื้นทีเ่ กษตรกรรม หรือล่าสัตว์ป่า และเลีย้ งวัว จนเป็นผลให้พื้นทีป่ ่า
ซึ่งเป็นต้นน้ำลำพะยังและห้วยบางทรายถูกทำลายเกิดความเสียหายมากกว่า ๔,๐๐๐ ไร่


ต่อมาในปี ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาพื้นทีล่ มุ่ น้ำ
ห้วยบางทรายตอนบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร พัฒนาแหล่งน้ำ
พัฒนาการเกษตรและอาชีพ รวมทัง้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นนั้
ได้ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ราษฎรได้เข้ามาร่วมปลูกป่าต้นน้ำ
ดงด่านขี้ ๒,๐๐๐ ไร่ และจัดตั้งกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ป้องกันไฟป่า ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
มีก ารรวมตั ว ช่ ว ยกั น ดั บ ไฟป่า ต่ อ ต้ า นกลุม่ ล่า สัต ว์ และผูล้ ัก ลอบตั ด ป่า ไม้จ นทำให้ ก ลุม่ ดั ง กล่า ว
หยุดพฤติกรรมการล่าสัตว์ นับเป็นการใช้พลังประชาชน ทีม่ ีจิตสำนึกตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี
เจ้าหน้าที่ชี้นำ
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โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เป็นโครงการทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
พระราชทานตามแนวพระราชดำริปลูกป่าในใจคน เพื่อให้คนอยูร่ ่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล โดยให้
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นทีใ่ ห้อยูอ่ ย่างมีความสุข
โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ รักษาสภาพป่าไว้มิให้ถูกทำลาย พื้นฟูสภาพป่าให้คืนสู่สภาพธรรมชาติ
โดยให้มีท้ังป่าธรรมชาติและป่าไม้ใช้สอย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มอี าชีพและที่ทำกินถาวร
ให้ ค นอยูก่ ั บ ป่า ได้ อ ย่า งกลมกลืน และเกื ้อ กู ล กั น และเป็น ผูด้ ู แ ลรั ก ษาป่า โดยทรงย้ำ อยูเ่ สมอว่ า
การดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดแก่ราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ่ น
พื้นทีน่ ัน้ ดังพระราชดำรัสคัดจากวารสารเศรษฐกิจและสังคม หน้า ๙๖ ฉบับพิเศษประจำปี ๒๕๔๕
ความตอนหนึ่งว่า


“...ความจริงชาวเขา เขาเดินอยู่ในป่าในเขาก่อนที่พวกเราจะเข้าไปเสียอีก
เพราะฉะนัน้ ต้องเห็นใจเขา เราต้องช่วยเขา จะไปห้ามเขา ไปกวาดต้อนเขาลงมา
อยู่พื้นล่างนั้น เขาอาจลำบาก ทำมาหากินยาก ดังนั้น จึงควรหาโครงการอะไรสักอย่าง
ที่จะให้อยู่กับที่ ไม่ขยายตัว... ถ้าเราสามารถร่วมกันจัดระบบได้ดีคนกับป่าก็คงจะ
อยู่ร่วมกันได้ โดยไม่ต้องทำลายซึ่งกันและกันและแผ่นดินที่เสื่อมโทรมผืนนี้ ก็จะกลับมา
เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พวกเรา...”
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งแรกเริ่มที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อผลการดำเนิน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการรักษาป่า
ให้กับราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ่ นพื้นที่ อีกทัง้ สามารถโน้มน้าวราษฎรให้ยุติการล่าสัตว์และตัดไม้ทำลายป่า
ทำให้สัตว์ป่าที่เคย หลบหนีภยั เข้าไปอยู่ในป่าลึกก็คอ่ ยๆ เริ่มปรากฏออกมาสู่ป่าโปร่ง สภาพป่าจึงกลับคืน
ความอุดมสมบูรณ์ และสามารถสกัดกั้นเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดไม้แปรรูป และสัตว์ป่าด้วย
พระองค์จึงพระราชทานโครงการดังกล่าวในพื้นที่ต่างๆ เกือบทั่วทุกภาคของประเทศ อาทิ บ้านดอยดำ
จังหวัดเชียงใหม่ บ้านเย้าหนองห้า จังหวัดพะเยา บ้านทันสมัย จังหวัดนครพนม บ้านผานาง จังหวัดเลย
และบ้านน้อมเกล้า จังหวัดยโสธร เป็นต้น
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โครงการป่ า รัก น้ำ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถได้ ท อดพระเนตรเห็ น
ความเสือ่ มโทรมของป่าไม้ ทีน่ ำไปสูค่ วามแห้งแล้งของแผ่นดินในภาคอีสาน เนือ่ งจากมีการสูบน้ำเกลือ
จากใต้ดินขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และบริเวณผิวดินปรากฏเป็นส่าเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง
ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้


พระองค์จึงมีพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพดิน และป่าทีเ่ สือ่ มโทรมให้กลายเป็นบริเวณต้นน้ำ
ลำธารกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมไว้ ขณะเดียวกันก็ให้ปลูกป่าเสริม
เพื่อควบคุมความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศด้วย “โครงการป่ารักน้ำ” จึงกำเนิดขึน้ ในภาคอีสาน
เป็นแห่งแรก ณ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยทรงใช้วธิ สี ร้างความรู้สึกรักและหวงแหนต้นไม้
ของประชาชน ให้ประชาชนรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตัวเอง เพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชน
มีไม้ไว้ใช้สอยและเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนราษฎรที่ยากจนได้มีท่ดี นิ ทำกิน มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว
ดังแนวพระราชดำริทที่ รงบันทึกไว้ด้วยพระองค์เอง เมือ่ ครั้งทีท่ รงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำ เมือ่ ๒๐ ปี
ที่ผ่านมา ความตอนหนึ่งว่า
“…จำเป็นที่จะพยายามรักษาป่าไม้น้ันไว้ ก็ถกู ต้องกับใจที่จะพยายามให้คนที่ไม่มี
ที่ทำกิน ทำกินได้อย่างผาสุก ถ้าเราทำสำเร็จสักราย ก็จะรักษาป่าไม้ทั่วประเทศได้…”

เรียนรู้จากหลักธรรมชาติ : วิถีปฏิบัติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ด้วยการใช้ธรรมชาติมาช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การใช้หลักอธรรมปราบอธรรม และการใช้วธิ กี ารปลูกป่าในใจคน เพือ่ ให้คนสามารถอยูร่ ว่ มกับป่าได้อย่าง
ยัง่ ยืน นำสูผ่ ลสำเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำริตา่ งๆ ทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาเรือ่ งดิน น้ำ และสิง่ แวดล้อม
ให้กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่าการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ จะนำพา
ให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
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๓. บริหารแบบบูรณาการ
เอกลักษณ์อย่างหนึง่ ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวคือการทีท่ รงประยุกต์
นำความรูแ้ ขนงต่างๆ มาใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ทรงศึกษาวิทยาการแต่ละประเภท
อย่างลึกซึง้ จนสามารถเข้าใจในวิทยาการเหล่านัน้ และสามารถนำจุดดี จุดเด่นของความรูต้ า่ งๆ มา “บูรณาการ”
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศ และสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
มีความต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของราษฎรได้ตรงจุด ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าแต่ละคนได้เรียนรูม้ าดีแล้ว ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามที่มีความตัง้ ใจในใจ
ตัง้ แต่เ ดีย๋ วนีเ้ ป็ น ต้น ไป อยากจะทำงานเพือ่ ส่ ว นรวม... ขอให้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
มีความรูจ้ ัก และปรึกษาหารือกับนักศึกษา เพือ่ นนักศึกษาที่ศึกษาในแขนงวิชาการ
อื่นๆ ด้วย ปรึกษาหารือกันในกิจการที่กำลังทำ และในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่ว่ากำลังทำ
แต่ว ่า ก็ เ กี ่ย วข้อ งกั บ ตัว เหมื อ นกั น ให้ ป รึก ษาหารือ กั น รูจ้ ัก กั น ทุ ก คนในทางราบ
หมายความว่า ในจำพวกที่มีความรู้พอๆ กัน และที่มีความคิดคล้ายๆ กัน…
ตลอดจนครูบาอาจารย์ทไ่ี ปช่วยให้การศึกษา ก็จะต้องให้สอดคล้องกันเหมือนกัน
ไม่ใช่วา่ ครูบาอาจารย์ท่มี วี ิชาเฉพาะไปแล้วก็จะบังคับให้มกี ารพัฒนาในด้านวิชาเฉพาะ
ก็จะต้องให้บรรดาคณาจารย์ต่างๆ ที่ไปช่วยให้การปรึกษา ให้ปรึกษาระหว่างกันเอง
คือระหว่างวิชาการต่างๆ เพื่อให้การปรึกษานั้นสอดคล้องกันให้ดี...”
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...วิชานัน้ เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ ตามภาวะและความจำเป็น
ของโลก ก็ต้องแตกสาขากว้างขวางมากหลายเป็นธรรมดา จนบางทีทำให้แลไม่เห็นว่า
วิชาสาขาต่างๆ มาจากต้นตออันเดียวกัน และลืมไปว่าวิชาแต่ละสาขานั้น มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันอยู่ เมื่อเป็นดังนี้ ที่สุดวิชาก็ขาดตอนจากกัน คนที่เรียนและใช้วิชานัน้ ๆ
ก็ ไ ม่ สัม พั น ธ์ เ กี่ย วข้ อ งกั น ไม่ ป รองดองกั น ยั ง ผลให้ ก ารงานติ ด ขั ด บกพร่ อ งและ
เสียประโยชน์ทพ่ี งึ ได้ไปด้วยประการต่างๆ ดังนั้น ผู้ฉลาดจึงควรต้องศึกษาให้เห็นจริง
และให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่า วิชาทั้งหลายเกี่ยวโยงถึงกันเป็นส่วนประกอบของกันและกัน
เป็นปัจจัยอุดหนุนกันและกันอย่างแน่นแฟ้น แล้วพยายามดึงเอาวิชาการ บุคคล กับทั้ง
กิ จ การที ่เ กี ย่ วข้อ งมารวมกั น ส่ ง เสริม กั น เพือ่ ผลและประโยชน์อ ัน เลิ ศ ร่ว มกั น
ของเรา...”
และพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อปี ๒๕๔๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...การศึกษาวิทยาการทุกอย่าง ยิง่ ศึกษาค้นคว้ามากขึน้ เท่าใด ก็ยง่ิ จำเป็นต้องกระทำ
ให้ละเอียดเฉพาะลงไปเท่านั้น และผู้ท่ไี ด้ผา่ นการศึกษาระดับนี้มาแล้ว ย่อมจะถือตัวว่า
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะวิชา จะไม่กา้ วก่ายกับวิชาทีม่ ไิ ด้อยูใ่ นขอบข่ายของตน แต่ในการใช้วชิ า
การปฏิบตั ิงานนั้น แม้เพียงงานเล็กน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดแต่เพียงอย่างเดียว ก็จำเป็นต้อง
อาศัยหลักวิชาหลายๆ สาขา นำมาเป็นเครื่องช่วยปฏิบตั ิ จึงจะสำเร็จผลที่ดีได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือนักวิชาการทุกคนจึงไม่ควรลืมว่า วิชาการทัง้ ปวงนั้นมีความสัมพันธ์เกีย่ วเนือ่ งถึงกัน
และต่ า งส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น อยู่ จะต้ อ งนำมาใช้ ป ระสมประสานกั น
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ให้ ถู ก ต้อ งพอเหมาะพอดีอ ยู ่เ สมอ
เพราะอาจพูดได้ว่าวิทยาการใดๆ ก็ตาม
จะใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ลำพังอย่างเดียว
มิได้ เป็นหน้าที่ของนักวิชาการที่จะต้อง
ทำความเข้า ใจให้ ช ัด แจ้ง แน่น อนว่า
นอกจากแต่ละคนจะต้องเชี่ยวชาญในวิชา
เฉพาะของตนแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
เปิ ด ตาเปิ ด ใจให้ ก ว้า งขวางสว่า งไสว
เพือ่ เรียนรูใ้ ห้ทั่วถึง และเพือ่ ประสานกับ
นัก วิช าการอืน่ ๆ และคนอืน่ ๆ ให้ ไ ด้
โดยสอดคล้องกันด้วย ประการสำคัญที่สดุ
ในเมื่อปฏิบตั ิงานอันใดกับผู้ใดแล้ว จะต้อง
พยายามร่วมกันพิจารณาปรึกษาให้เข้าใจ
กันให้ได้ พร้อมกับระมัดระวัง ปฏิบตั กิ าร
ให้เกือ้ กูลส่งเสริมกันโดยตลอด งานทีท่ ำจึงจะบรรลุผลเลิศ และเกิดประโยชน์ท่ีสมบูรณ์
ตามความมุ่งประสงค์ได้...”
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
หลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์
นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ความตอนหนึ่งว่า
“...ทรงนำความรู้และวิชาการต่างๆ มาใช้ร่วมกัน หรือที่สมัยนี้เรียกว่า “บูรณาการ”
ไม่ทิ้งแง่ใดแง่หนึง่ อย่างเช่น เรือ่ งอย่างนีใ้ นแนววิศวกรรมศาสตร์ทำได้ แต่ว่าอาจจะ
ไม่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือเหมาะสมดีในเชิงเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
แต่ไม่เหมาะสมกับความสุขหรือความเจริญก้าวหน้าของประชาชน ก็ไม่ได้...”
การทรงงานอย่างบูรณาการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในเรื่อง
ต่างๆ ให้แก่พสกนิกรนั้น ทรงมีวิธีคิดอย่าง “องค์รวม” หรือมองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทาน
พระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ท่จี ะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกัน
จากนัน้ พระองค์จะทรง “ทำตามลำดับขัน้ ” โดยเริ่มต้นจากสิง่ ทีจ่ ำเป็นของประชาชนทีส่ ดุ ก่อน แล้วจึง
แก้ไขปัญหาในเรือ่ งต่อๆ ไป หรือทรงทำในสิง่ ทีง่ า่ ยไปหาสิง่ ทีย่ าก ทำสิง่ เล็กไปหาสิ่งใหญ่ อย่างเป็นลำดับขั้น
โดยไม่ก้าวกระโดด นอกจากนี้ ทรงเน้นการ “บริการรวมที่จุดเดียว” ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อความสะดวกและประโยชน์แก่ประชาชน ดังแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งโครงการ
ต่างๆ ดังนี้
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แนวพระราชดำริ
๓.๑ องค์รวม และบริการรวมที่จุดเดียว

การเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้แก่ราษฎรนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีวธิ กี ารคิด
และทรงมองปัญหาตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงภาพเล็กในทุกๆ มิติ โดยทรงมองทุกอย่างเชื่อมโยงกัน จากนั้น
ทรงแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรในทุกขั้นตอน ดังแนวพระราชดำริ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีวิธคี ิดอย่างองค์รวม (Holistic) ทรงมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งในขั้นตอนการวางแผนและการปฏิบตั ิ โดยการวางแผนจะต้องมีเป้าหมาย
ที่ชดั เจน เตรียมการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และวิเคราะห์
ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นองค์รวม เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ดังพระราชดำรัส
จากหนังสือแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ความตอนหนึ่งว่า
“...การจัดระบบควบคุมน้ำในคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดระบบระบายน้ำ
ในกรุงเทพมหานครนัน้ สมควรวางระบบให้ถูกต้องตามสภาพการณ์และลักษณะ
ภูมปิ ระเทศซึ่งควรแบ่งออกเป็น ๒ แผนด้วยกัน คือแผนสำหรับใช้กบั ในฤดูฝนหรือในฤดู
น้ำมากนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วม และเพื่อบรรเทาอุทกภัยเป็นสำคัญ แต่แผน
การระบายน้ำในฤดูแล้งนัน้ ก็ตอ้ งจัดอีกแบบหนึง่ ต่างกันไป เพือ่ การกำจัดหรือไล่นำ้ เน่าเสีย
ออกจากคลองดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองระบบนี้ควรจะพิจารณาถึงวิธีการระบายน้ำ
โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้มากที่สุด ทั้งนีเ้ พือ่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุม
ระดับน้ำตามลำคลองเหล่านี้...”
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ในหนังสือ
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ความตอนหนึ่งว่า
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“...ทีแ่ ก่งกระจานมีชาวกะหร่างอาศัยอยูม่ าก พระองค์เสด็จฯ เข้าไปเพือ่ ทรงดูแล
ชาวบ้านกลุ่มนี้ว่าควรจะเพาะปลูกอะไร ทำอย่างไรจะมีอยู่มกี นิ และสามารถที่จะนำของ
ไปขายหรือประกอบอาชีพอื่นๆ จึงทรงให้ความรู้ รวมถึงส่งเด็กๆ แถวนั้นเรียนหนังสือ
ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้นึ เจ็บไข้ได้ปว่ ยก็ทรงรักษา
โดยทำแบบครบวงจรในทุกๆ อย่าง พระองค์ทรงพัฒนาอย่างครบวงจร อะไรที่จะเสริม
ให้ดีขึ้นได้ทรงทำทุกอย่าง...”
ทรงมองทุกสิ่งเป็นพลวัตที่ทุกมิติเชื่อมต่อกัน ในการที่จะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับ
โครงการหนึ่งนั้น ทรงมองเหตุการณ์ท่จี ะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกัน ดังเช่นเรื่อง “น้ำ”
ทีท่ รงให้ความสำคัญอย่างยิง่ ทรงพระราชดำริตั้งแต่จากฟากฟ้าสูท่ ะเล จะเห็นได้ว่าทรงพระราชดำริ
ฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง เมือ่ ฝนตกลงมาแล้วมีพระราชดำริให้หาทางเก็บกักน้ำไว้ใช้
โดยการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นทีป่ ่าไม้ สร้างฝายต้นน้ำ ปลูกหญ้าแฝก สร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณเชิงเขา
และสร้างเขื่อน เมื่อลงมาพื้นที่ราบมีพระราชดำริทฤษฎีใหม่ ให้ประชาชนกันพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ รวมทัง้ การสร้างแก้มลิง คันกั้นน้ำ สร้างทางให้น้ำผ่าน การบำบัดน้ำเสียด้วยกังหันน้ำ
ชัยพัฒนา สร้างทางระบายน้ำลงทะเล และการอนุรักษ์ป่าชายเลน


สรุปแนวพระราชดำริ
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และพระราชดำรั ส พระราชทานในโอกาสทีค่ ณะบุค คลต่ า งๆ เฝ้า ทูล ละอองธุ ล ีพ ระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวั นเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ ส ิดาลัย สวนจิ ต รลดา
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...ความจริงต้นเหตุของการท่วมนัน้ ข้อใหญ่กค็ อื ไปสร้างบ้านในบึง ไปสร้างบ้าน
ในที่ลุ่มนั่นเอง แต่ทั้งหมดนี้ก็ที่จะพูดว่าเพราะว่ามนุษย์เราไปแก้ไข ได้ไปเปลี่ยนแปลง
ดัดแปลงธรรมชาติ จนทำให้ธรรมชาติน่นั เปลี่ยนออกมาเป็นคนละอย่าง อาจจะเรียกได้ว่า
เป็นธรรมชาติเหมือนกัน เพราะว่าเป็นธรรมชาติของคน คนที่จะต้องขวนขวายหาที่อยู่
ขวนขวายหาความสบาย ขวนขวายที่จะสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตน แต่ว่าการสร้าง
สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตนนัน้ หรือทำอะไรที่ดัดแปลงธรรมชาติ ก็ย่อมอาจจะ
ทำให้ธรรมชาตินนั้ เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ โดยที่ไม่อยู่ในความควบคุมของผู้ที่ดัดแปลง
นั่นเอง...”
ทรงมองปัญหาตั้งแต่ภาพใหญ่จนถึงภาพเล็กในทุกๆ มิติ ดังเช่นการแก้ไขปัญหาการจราจรนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงมองภาพรวมในการแก้ปัญหาจราจรทัง้ ระบบ และมีพระราชดำริ
ให้แก้ปญ
ั หาในภาพย่อยทีละจุด โดยจัดลำดับการดำเนินโครงการทีไ่ ด้ผลเร็วก่อน จากนัน้ จึงมีโครงการอืน่
ทีต่ ่อเนือ่ งอีก เนือ่ งจากการแก้ปัญหาจราจรทัง้ ระบบเป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้เวลานาน จึงต้องแก้ไข
ปัญหาในจุดย่อยทีละจุดก่อน หรือแก้ปัญหาในส่วนทีท่ ำได้ก่อน เพื่อช่วยให้ปัญหาผ่อนคลายลง และ
เมื่อปัญหาในจุดย่อยแต่ละจุดได้รับการแก้ไข ปัญหาภาพรวมทั้งระบบก็จะค่อยๆ หมดไป อย่างไรก็ตาม
หากปัญหาทีเ่ กิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน หรือเมือ่ ปัญหาถึงจุดวิกฤต ก็จำเป็นต้องแก้ปัญหา
วิกฤตนัน้ ก่อน ดังพระราชดำรัสจากหนังสือแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
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“...โครงการทีไ่ ด้ผลคงเป็นทีท่ นั ใจของท่านทัง้ หลาย ลำดับแรกทีจ่ ะใหญ่โตพอสมควร
คือ การทำทางแยกที ่เชิง สะพานพระปิ ่น เกล้ า ซึง่ จะใช้เวลาเพีย งสามสี ่เ ดือ นก็ ท ำ
สำเร็จ และเข้าใจว่าจะช่วยได้มาก. ต่อจากนัน้ ก็ได้ขยายสะพานผ่านฟ้า ซึง่ ก็ทำได้ดี
พอสมควรเหมือนกัน. เดีย๋ วนีก้ ำลังทำการขยายสะพานมัฆวาน ต่อไปก็ยังมีโครงการ
ที่ต่อเนือ่ งไป ท่านจะเห็นได้ว่าที่ทำนีเ้ ป็นส่วนเดียวของการจราจร แต่ว่าไม่สามารถ
ที ่จ ะแก้ ไขจราจรได้เ บ็ ด เสร็จ ทั ้ง หมด ซึง่ จะกิ น เวลาเป็ น ปี และงานเหล่ า นีก้ ็ เ ป็ น
ส่วนเดียวของการแก้ปญ
ั หา. ต่อจาก
สะพานมัฆวานนัน้ ก็มโี ครงการต่อไป
ให้มาทางถนนศรีอยุธยา...”
จากพระราชดำริองค์รวม พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว มีพ ระราชดำริ ใ ห้
จัดการบริการรวมทีจ่ ุดเดียวแก่ประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่าย โดยมีแนวพระราชดำริ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ รัก สามัคคี และการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยการปรับลด
ช่องว่างระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทีม่ ักจะต่างคนต่างทำ และยึดติดกับการเป็นเจ้าของเป็นสำคัญ
ให้แปรเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกัน โดยไม่มีเจ้าของ ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมีเอกภาพ เพื่อสามารถ
อำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน เป็นการพัฒนาแบบผสมผสานทีใ่ ห้ผลเป็นการ “บริการรวม
ที่จุดเดียว” รูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service ที่เกิดขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย


พระองค์ทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวม
ที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงาน
ราชการต่างๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชดำรัส ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ เกี่ยวกับการทำงาน
แบบบูรณาการว่า
“...กรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านได้สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่า
อาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอืน่ ไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
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เป็นศูนย์ท่รี วบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทกุ กรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้าน
สังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน
ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์
แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกัน ซึง่ เป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า
ที่สำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะ
ให้ประโยชน์...”
การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติที่มีอยู่มากมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ
อย่างเร่งด่วนและเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว การแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการบูรณาการ จึงเป็นแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประสานความร่วมมือ
นับตั้งแต่การร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมกันกำหนด
แผนงาน ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันประเมินผลการทำงาน
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเน้นย้ำให้ทกุ ฝ่ายร่วมมือกัน
ทำอย่างจริงจัง เพื่อให้ผลของการดำเนินงานไปถึงประชาชน
ที่ยากไร้อย่างแท้จริง


อาศัยหลักวิชาการที่หลากหลายมาแก้ไขปัญหา
ร่วมกันแบบสหวิทยาการ ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทานสัม ภาษณ์ใ นหนัง สือ
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสูป่ วงประชา”
ความตอนหนึ่งว่า


“...นับ เป็ น การศึก ษารูป แบบหนึง่ คือ เป็ น
การศึกษาของคนทีอ่ ยูต่ า่ งหน่วยงานราชการ ต่างความรู้
ต่างความคิดมาทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน จะนำ
ความรูข้ องตนเองมาทำอย่างไรให้พื้นที่ตรงนีเ้ จริญ สามารถใช้ได้ แล้วคนรอบข้าง
มีความสุข อย่างเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส จะแก้ปัญหา
ในท้องถิ่นเรื่องดินเปรี้ยว จะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้ ไม่ใช่ว่ากรมชลประทาน
อยู ่ส่ ว นชลประทาน กรมพัฒนาที ่ดิน อยู ่ส่วนพัฒ นาที ่ดิน กรมป่ า ไม้ อ ยู ่ส่วนป่ า ไม้
กรมปศุสั ต ว์อ ยู ่ส่ ว นของปศุสั ต ว์แ ต่จ ะมารวมกั น ทุ ก หน่ว ยทุ ก คนนำความรูแ้ ละ
เทคนิคของตัวเองมาลงในโครงการเดียวกัน เป็นการศึกษาร่วมกันในรูปแบบใหม่
เสร็จแล้วราษฎรก็มาดู นักพัฒนาก็มาศึกษา เพือ่ นำความรูต้ รงนีไ้ ปปรับใช้ในที่ของ
109

ตัวเอง หมู่บ้านบริวาร เขาก็จะนำไปทำ เมื่อทำได้ผล สามารถล้างหนี้สินได้ คนๆ นั้น
ก็จะเป็นวิทยากรสอนคนอืน่ มีน้ำใจที่จะให้ความรูใ้ นการช่วยคนอืน่ ต่อไป บางคน
เมื่อเขาปลูกได้แล้วเหลือกิน ใครมาขอเขาก็ให้...”
การติ ด ตามดู แ ล คอยแก้ ไข ตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารอย่ า งสม่ ำ เสมอทั้ ง ใน
ส่วนของการบริหาร การจัดการ และการปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความผสมกลมกลืน และจะทำให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำหนดไว้ ซึ่งสิง่ ต่างๆ ทีห่ ลากหลายหน่วยงานได้มี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานนัน้ จะส่งผลให้ราษฎรผูร้ ับผลของการพัฒนาเกิดการเรียนรู้และนำไปสู่
การดำเนินการด้วยตนเอง เกิดการพึ่งพาตนเองและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด


๓.๒ ทำตามลำดับขั้น
ในการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อน
จากนั้นจึงทรงช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ ต่อไปตามลำดับของความจำเป็น โดยทรงทำสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก
ทำสิง่ เล็กไปหาสิง่ ใหญ่ ทรงเน้นการพัฒนาทีม่ งุ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
เพื่อมุ่งสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด ตามแนวพระราชดำริ ดังนี้
การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ ก ารทำตามลำดั บ ขั้ น
ความเรียบง่าย เป็นไปโดยมีเหตุผล และทำอย่างเป็นระบบ โดยทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชน
ที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมือ่ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอืน่ ๆ
ต่อไปได้


ต่อจากนัน้ จะเป็นเรือ่ งสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ
ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ทำลายทรัพยากร
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ธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุด
จากนั้ น จึ ง แก้ ไขปั ญ หาในเรือ่ งต่อ ๆ ไป ด้ ว ยทรงตระหนัก ว่ า เมือ่ ร่ า งกายสมบูร ณ์แข็ ง แรง
จึงสามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเอง และเมือ่ ได้รับการส่งเสริมให้สามารถหารายได้เลีย้ งตนเอง
ได้แล้ว จึงขยายไปสู่การพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศต่อไป
การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องสร้างพืน้ ฐาน
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่
ก่อน จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูง
โดยลำดับต่อไป ดังพระบรมราโชวาท เมือ่ วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า


“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตาม
ลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน
ใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชา เมื่อได้พนื้ ฐานมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สงู ขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเท
สร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
สั ม พัน ธ์ กั บ สภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้ อ งด้ว ย ก็ จ ะเกิ ด
ความไม่สมดุลในเรือ่ งต่างๆ ขึ้น ซึง่ อาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด
ดังเห็นได้ที่อารยประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้...”
ในการดำเนินโครงการพัฒนา หลักสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
อยู่ตลอดเวลาคือ การทำสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ทำสิ่งเล็กไปหาสิ่งใหญ่ อย่าก้าวกระโดด หรือในแนวทาง
อนุร ัก ษ์น ิย มสุ ด โต่ง เช่ น ไม่เร่ ง รั ด นำความเจริ ญ เข้ า ไปสูช่ ุ ม ชนในภู ม ิภ าคทีย่ ัง มิไ ด้ ท ัน ตั ้ง ตั ว
แต่ให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ ของโลกภายนอกได้
ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้บรรยายเรื่อง “แนวพระราชดำริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวกับแนวทางการใช้ชีวิตในอนาคต” เมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ว่า สมัยนี้
ต้องการรวยและก้าวไปสู่ความเป็นสากลอย่างรวดเร็ว จึงมีการกำหนดกติกาใหม่ๆ ขึ้นมา และออกแบบ
เครื่องมือไว้มากมาย โดยลืมหันมาดูพื้นฐานของสังคมไทย และความพร้อมของคน
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สิ่งเหล่านี้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งมานานกว่า ๕๐ ปี ดังพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนาพื้นที่หุบกะพง ความตอนหนึ่งว่า
“ . . ห้ า ม ห น ่ว ย ร า ช ก า ร น ำ
เครือ่ งจัก รกลเข้า ไปดำเนิน การเร็ว นัก
เพราะว่าถ้าหากนำเครือ่ งจักรกลเข้าไป
ดำเนิน การแล้ ว ชาวบ้ า นจะทิ ้ง จอบ
ทิ ้ง เสี ย มและจะใช้ไ ม่ เ ป็ น และเขาจะ
ช่วยตัวเองไม่ได้ในระยะยาว...”
และพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธี
พระราชทานปริ ญ ญาบัต ร ณ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่งว่า
“...การสร้างความเจริญก้า วหน้า นี ้ ควรอย่ า งยิ ่งที ่จ ะค่อ ยสร้า ง ค่อ ยเสริม
ทีละเล็กละน้อยตามลำดับ ให้เป็นการทำไป พิจารณาไปและปรับปรุงไป ไม่ทำด้วย
อาการเร่งรีบ ตามความกระหายที่จะสร้างของใหม่ เพือ่ ความแปลกใหม่ เพราะ
ความจริง สิ่งที่ใหม่แท้ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และต่อไป
ย่อมจะต้องเป็นสิ่งเก่า...”
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมุ่งสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อน จากนั้น
จึงดำเนินการเพื่อความเจริญก้าวหน้าในลำดับต่อๆ ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นการพัฒนา
ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนก่อน แล้วมีการพัฒนาต่อไปให้ประชาชนสามารถพึง่ ตนเองได้
นั่นคือ ทำให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก


พระองค์มีพระราชประสงค์ทจี่ ะช่วยเหลือราษฎรตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานภาพ
เพื่อทีร่ าษฎรเหล่านัน้ จะสามารถพึ่งตนเองได้ และออกมาสูส่ ังคมภายนอกได้อย่างไม่ยากลำบาก
ขณะเดี ย วกั น จะต้ อ งอนุร ัก ษ์แ ละพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริม ความรู ้
เทคนิควิชาการสมัยใหม่พร้อมๆ กันไปด้วย ดังพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...การเข้าใจสถานการณ์และสภาพของผู้ท่เี ราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สดุ
การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็น
การช่ว ยเหลือที่ได้ผลดีที่สุ ด เพราะฉะนัน้ ในการช่วยเหลื อ แต่ละครัง้ แต่ละกรณี
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จำเป็นที่เราจะพิจารณาถึงความต้องการและความจำเป็นก่อน และต้องทำความเข้าใจ
กับผู้ท่เี ราจะช่วย ให้เข้าใจด้วยว่า เขาอยู่ในฐานะอย่างไร สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ
อย่างไร เพียงใด อีกประการหนึ่ง ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่าเราจะช่วย
เขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ต่อไป...”
การทรงงานที่ดำเนินงานตาม
ลำดับขัน้ ตอนนัน้ ทรงคำนึงถึงทุกปัจจัย
และเงื่อนเวลา ให้มีความพอดี สมดุล
รอบคอบ และสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
ของภู มิ สั ง คม มิใช่ ก ารดำเนิน งานใน
ลัก ษณะก้ า วกระโดดดั ง พระราชดำรั ส
พระราชทานแก่คณะผูบ้ ริหารงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท ระดับผูว้ ่าราชการจังหวัด
ณ พระทีน่ งั ่ อัม พรสถาน เมือ่ วั น ที ่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า


“...ยกตัวอย่างในแผนตอนพืน้ ฐานนัน้ มีตัวอย่างว่าจะต้องสร้างถนน สร้าง
ชลประทานไว้สำหรับให้ประชาชนใช้ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติการได้
คือไปช่วยประชาชนในทางบุคคล หรือในทางที่จะพัฒนาให้บุคคล มีความรอบรู้
และอนามัยแข็งแรง ด้วยการให้การศึกษา และการรักษาอนามัย ขั้นที่สามถึงยอดนั้น
ก็คือการให้ประชาชนในท้องที่สามารถทำการเพาะปลูก หรือทำการงานและค้าขายได้
สามขัน้ นีอ้ าจต้อ งกลั บ หั ว กั น บ้ า งก็ ไ ด้ เพราะว่า เหตุก ารณ์ ต ่า งๆ ไม่ เ หมื อ นกั น
แล้วแต่ท้องที่ แล้วแต่บุคคลที่เราจะไปช่วย จะยกตัวอย่างเช่นว่า การสร้างถนนนัน้
อาจไม่ใช่เป็นวิธีการพืน้ ฐานที่ผู้ที่สนใจในเรือ่ งเร่งรัดพัฒนาที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้
เคยไปบอกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนายอำเภอ ทั้งตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ต่อต้าน
การใช้กฎหมายสนับสนุนผู้ท่จี ะไปเบียดเบียนประชาชน ด้วยการใช้หลักมนุษยธรรมแท้ๆ
หลักของเมตตา หลักของการปฏิบัติเพื่อส่วนรวมจริงๆ...”
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ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจที่แสดงถึงการคิดอย่างเป็นองค์รวมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั นั้นมีมากมาย
ขอยกตัวอย่างพอสังเขป ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ การอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิง่ แวดล้อ ม และโครงการพั ฒ นาพื ้น ทีล่ มุ ่ น้ำ ปากพนัง อัน เนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงใช้แนวพระราชดำริองค์รวมในการจัดตั้งและดำเนินงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริเพื่อให้เป็นต้นแบบในการบริการรวมทีจ่ ุดเดียว
โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการแก่ประชาชน ณ ที่แห่งเดียว
การทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงทำตามลำดับขัน้ ตอนของ
ความจำเป็นเร่งด่วน โดยพระราชกรณียกิจทีเ่ ห็นเด่นชัดว่าทรงให้ความสำคัญในลำดับแรกๆ คือ
การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ลำดับต่อๆ มา คือการพัฒนาและอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ นอกจากนี้
ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นของราษฎรก่อน
พระราชกรณียกิจแต่ละเรื่องดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



การพัฒนาแหล่งน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อความอยูร่ อดของชีวิต
ทัง้ มนุษย์ สัตว์ และพืช เนือ่ งจากน้ำเป็นองค์ประกอบของสิง่ มีชีวิตทัง้ มวล ดังพระราชดำรัส ณ
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ท่นี ่นั
ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยูไ่ ม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยูไ่ ด้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ
คนอยู่ไม่ได้...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงทราบความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ทปี่ ระกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งมักขาดแคลนน้ำเพาะปลูก และไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง นอกจากนั้น
หลายพื้นทีย่ ังเกิดภาวะน้ำท่วม ทำความเสียหายแก่พืชผลและทรัพย์สินอยูเ่ นืองๆ ในฤดูฝน รวมทัง้
การเกิดปัญหาสิง่ แวดล้อม ทำให้น้ำตามแหล่งชุมชนในเมืองใหญ่ๆ เน่าเสียจนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองการแก้ไขปัญหาในองค์รวมและพระราชทานพระราชดำริ
ในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ โดยมีวิธีดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) การพัฒนาแหล่งน้ำจะเป็นรูปแบบใด มีพระบรมราชวินิจฉัยวางโครงการด้วยแผนทีอ่ ย่าง
เชี่ยวชาญ โดยต้องเหมาะสมกับรายละเอียดของสภาพพื้นที่ และสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติท่มี ีอยู่ในแต่ละ
ท้องถิ่นเสมอ
๒) พิจารณาถึงความเหมาะสม
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
ทรงเน้น การช่ ว ยเหลือ ชาวนาชาวไร่
ในท้องถิ่นทุรกันดารและแร้นแค้นเป็น
ลำดับแรก หลีกเลีย่ งการเข้าไปสร้างปัญหา
ความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ คนอีก กลุม่ หนึง่
ไม่วา่ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเกีย่ วกับ
การลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใด
ก็ตาม ด้วยเหตุนจี้ ึงมีพระราชดำริว่า การทำงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกแห่ง ราษฎรในหมูบ่ ้านที่
ได้ รั บ ประโยชน์ จะต้ อ งดำเนิน การแก้ ไขปัญ หาเรื ่อ งทีด่ ิ น โดยจั ด การช่ ว ยเหลือ ผูท้ เี ่ สีย ประโยชน์
ตามความเหมาะสม เพื่อทางราชการจะสามารถเข้าไปใช้ท่ดี นิ ทำการก่อสร้างได้ ซึ่งเป็นพระบรมราโชบาย
ที่ม่งุ หวังให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนของตนเอง และมีความหวงแหน
ที่จะดูแลบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างนั้นต่อไปด้วย
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา หรือบรรเทา
ความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำ จนสามารถสนองความต้องการของราษฎรได้อย่างครอบคลุมในทุกๆ
ด้านอย่างเป็นองค์รวม โดยแบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
๑) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ได้แก่ การทำฝนเทียมหรือฝนหลวง
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำ งานขุดลอกหนองบึง และงานสระเก็บน้ำ
๒) ด้านการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ได้แก่ การก่อสร้างคันกั้นน้ำและคลองผันน้ำ
การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม และโครงการแก้มลิง
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๓) การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม รุกล้ำลำน้ำ ทำความเสียหาย
แก่พื้นทีเ่ พาะปลูก การใช้คุณภาพน้ำดีช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสียในลำคลองในพื้นทีเ่ มือง และกรุงเทพฯ
การบำบัดน้ำเน่าเสียด้วยผักตบชวาและโดยวิธีการเติมอากาศ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพือ่ การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร โดยการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam)
๕) โครงการพัฒ นาแหล่ ง น้ำ เพือ่ การผลิ ต ไฟฟ้า พลั ง น้ำ การดำเนิน งานโครงการพั ฒ นา
แหล่ง น้ำ อัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ ส ่ว นใหญ่ม ีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่อ การเกษตรและอุป โภคบริ โ ภค
เป็นสำคัญ แต่มีหลายโครงการ
ทีม่ ีวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลายๆ อย่าง
ไปพร้อมกัน เพื่อให้มีการใช้น้ำ
อย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
เช่น โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ โครงการเขื่ อ นขุ น ด่ า น
ปราการชล เป็นต้น ซึ่งโครงการ
พัฒนาเหล่านีส้ ามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทีม่ ีสภาพแร้นแค้นให้อยูใ่ นฐานะ “พอมีพอกิน” จนถึงขั้น “มีกินมีใช้” และ
“เหลือกินเหลือใช้” ในที่สุด ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมสรุปได้ดังนี้
(๑) ช่วยให้พนื้ ที่การเกษตรมีน้ำอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทัง้ ปี
โดยหลายพื้นทีส่ ามารถทำการเพาะปลูกได้มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี ช่วยให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและราษฎร
มีรายได้เพิ่มขึ้น
(๒) ช่วยบรรเทาอุทกภัยและปัญหาน้ำท่วมขังในพืน้ ที่เกษตรกรรมและในเขตชุมชน
เมืองใหญ่ๆ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
(๓) ช่วยให้ราษฎรมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอตลอดปี ส่งผลให้ราษฎร
มีสุขภาพพลานามัยดีขึ้น และยังสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์ด้วย
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(๔) อ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ ได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์น้ำนานาชนิด และแหล่งประมงน้ำจืด
ช่วยให้ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงมีปลาบริโภคในครัวเรือน และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
(๕) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
โดยการสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำลำธารเป็นชั้นๆ พร้อมระบบกระจายน้ำจากฝายต่างๆ ไปสู่พ้นื ที่
๒ ฝั่งของลำธารทำให้พ้นื ที่ช่มุ ชื้นและป่าเขียวชอุ่มตลอดปี มีลกั ษณะเป็นป่าเปียกสำหรับป้องกันไฟป่า
โดยเป็น แนวกระจายไปทัว่ บริ เวณพื ้น ทีต่ ้ น น้ำ ลำธาร ช่ ว ยให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละระบบนิเวศ
มีความอุดมสมบูรณ์
(๖) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นการให้พลังงานทดแทนน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต
(๗) การพัฒนาแหล่งน้ำหลายแห่งสามารถใช้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในเขตลุ่มน้ำ ส่งผลให้
เขตเศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว และยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำอีกด้วย
(๘) เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กบั
ราษฎรเพิ่มขึ้น
จึงกล่าวได้ว่า งานพัฒนาแหล่งน้ำนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการทุกขั้นตอน
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของราษฎรอย่างเป็นองค์รวมที่เห็นเด่นชัดเรื่องหนึ่ง


การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชประสงค์ให้ทกุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำทั้งประเทศ
ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมวางแผนร่วมกันรับมือกับปัญหาน้ำทีจ่ ะขาดแคลนมากขึ้น
โดยให้มุง่ เน้นการบริหารน้ำและบริหารแหล่งน้ำทีม่ ีอยูใ่ ห้มีการจัดการทีร่ ่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะในปัจจุบนั น้ำสำรองของประเทศมีอย่างจำกัด หากทุกหน่วยงานไม่มองภาพรวมว่าจะประหยัดน้ำ
กันอย่างไร ในอนาคตจะเกิดปัญหาหนักมากขึ้น ทั้งน้ำที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และน้ำเพื่อการเกษตร
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ต้ อ งมองหาจุ ด ทีจ่ ะใช้ ป ระโยชน์ร่ ว มกั น
โดยไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งมากไป
เมือ่ ปี ๒๕๔๑ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศรายงานสรุปสถานการณ์นำ้
ในประเทศไทย ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการ
จั ด การทรั พ ยากรน้ำ แห่ ง ประเทศไทย
เพือ่ สามารถบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยระบบ
ดั ง กล่า วสามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง ในปี ๒๕๔๕ นอกจากนี ้ สืบ เนือ่ งจากการเกิ ด ปัญ หาน้ำ แล้ง มาก
ในปี ๒๕๓๗ ต่อเนือ่ งจนถึงปี ๒๕๓๘ และเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยในปี ๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง
หน่วยงานสำหรับดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะ อันเป็นทีม่ าของการจัดตั้ง “สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร” ขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘ ดูแลและประสานระบบเครือข่ายเพื่อการ
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยในภาพรวม
หลังจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันฯ และผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งในปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มเติม
โดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสภาพอากาศประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่
ของประเทศ เนือ่ งจากเป็นข้อมูลทีจ่ ำเป็นในการนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
รวมถึงการติดตัง้ สถานีโทรมาตร ตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และวัดระดับน้ำเสริมระบบโทรมาตรเดิม
บริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี รวมทัง้ พัฒนาระบบรายงานสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง
พระราชทานใน ๔ เขื่อนดังกล่าว และต่อเชื่อมข้อมูลในระบบโทรมาตรเดิม ในพื้นทีเ่ ขื่อนอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น


การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องดำเนินไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องของ
การรักษาระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล เพื่อให้ “คน” และ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย
และเอื้อประโยชน์ต่อกันตลอดไป
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากในการพัฒนาประเทศ
ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้ ได้เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตรา
ที่สูงอย่างรวดเร็ว โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เปลี่ยนไปสู่การผลิตที่ม่งุ สู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการเป็นหลัก มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่มีการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทีถ่ ูกทำลายให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม จนในทีส่ ุดได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พระองค์จึงได้พระราชทานแนวทางแก้ไขในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตร และทรงมุ่งให้มกี ารพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ควบคูก่ บั การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี สือ่ มโทรม เพือ่ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว
โดยทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิง่ ต่อการทำนุบำรุงปรับปรุงสภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ
ทัง้ ป่าไม้ ทีด่ นิ แหล่งน้ำ การประมง ให้อยูใ่ นสภาพทีม่ ผี ลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากทีส่ ดุ
ดังนัน้ จึงได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการอนุรักษ์พื้นทีต่ ้นน้ำลำธาร
โครงการป่ารักน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ป่า โครงการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม โครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก โครงการบำบัดน้ำเสียทัง้ ในกรุงเทพฯ และในเมืองหลักโดยใช้วิธีการต่างๆ
และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทุกโครงการดังกล่าวมีพระราโชบายสำคัญทีช่ ่วยให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ นัน่ คือ
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เหล่านีอ้ ย่างเกื้อกูลซึง่ กันและกัน รวมทัง้ ส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยู่
จำกัดอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการนีเ้ ป็นตัวอย่างทีช่ ัดเจนที่
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาหรือการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ โดยยึดสภาพพืน้ ที่
และปั ญ หาของพืน้ ที ่เ ป็ น หลั ก ในการ
วางแนวทางแก้ ไขปั ญ หา การกำหนด
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละภารกิ จ ร่ว มกั น เพือ่
แก้ปัญหาอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้านให้กับพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงเส้นแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่ล่มุ น้ำปากพนังที่ได้รบั พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา มีพ้นื ที่รวมประมาณ
๑.๙ ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง จึงมีสภาพปัญหา
ศั ก ยภาพ และความต้ อ งการในแต่ ล ะพื ้น ทีท่ แี ่ ตกต่ า งกั น การดำเนิน งานต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการกำหนดปัญหาและร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในอดี ต พื ้น ทีล่ มุ ่ น้ำ ปากพนัง มีป ัญ หาการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่า งฟุ ่ม เฟื อ ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำสวนยางพารา ทำให้ดินถูกกัดเซาะและไหลลงแม่น้ำปากพนังและ
ลำน้ำสาขา ทำให้ลำน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดวิกฤตทีท่ ำให้สภาพน้ำจืด ในลุม่ น้ำ
ทีเ่ คยมีปีละ ๙ เดือน เหลือเพียงปีละ ๓ เดือน ทัง้ ยังเกิดปัญหาอุทกภัย การไหลบ่าของน้ำเค็ม และ
สภาพดินเปรี้ยวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างรุนแรง
การแก้ไขปัญหาทีด่ ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๔๘ ปรากฏผลทีเ่ ป็นรูปธรรม ได้แก่
การป้องกันน้ำเค็มจากทะเลทีจ่ ะไหลเข้าไปในแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้มี
น้ำจืดไว้ใช้ตลอดทัง้ ปี และสามารถลดพื้นทีน่ ้ำท่วมและย่นระยะเวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่
เกิดอุทกภัยในอำเภอปากพนัง เชียรใหญ่ และหัวไทร รวมทัง้ มีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา จนสามารถ
ส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอบางจาก เชียรใหญ่ ปากพนัง บ่อล้อ ชะอวด และหัวไทร
นอกจากนี้ การควบคุมระดับน้ำในพรุชว่ ยลดปัญหาการเกิดดินเปรี้ยว น้ำเปรี้ยว และไฟไหม้ป่าพรุได้
การแบ่งเขตน้ำจืดและน้ำเค็มยังช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งกุง้ กุลาดำกับเกษตรกร
ทีใ่ ช้น้ำจืดทำการเกษตร และช่วยลดความเสียหายแก่พื้นทีน่ าข้าว สามารถขยายพื้นทีป่ ลูกข้าวนาปรัง
ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ราษฎรเปลี่ยนอาชีพทำนากุ้งมาทำเกษตรผสมผสานมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น
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พระราชกรณี ย กิ จ ด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเห็นความสำคัญ
ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นลำดับต้นๆ ของ
พระราชกรณียกิจทัง้ ปวง เนือ่ งจากสมเด็จพระบรมราชชนก
และสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนีท รงสำเร็ จ
การศึกษาทางด้านสาธารณสุข ทรงตระหนักว่าสุขภาพ
อนามัย ของประชาชนเป็น จุ ด เริ ่ม ต้ น ของการพั ฒ นา
ประกอบกับในช่วงเวลา ๒๐ ปีแรกทีท่ รงขึ้นครองสิริราช
สมบัตินัน้ การแพทย์และสาธารณสุขของไทยยังไม่เจริญ
มีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การคมนาคมยังไม่สะดวก
ราษฎรทีอ่ ยูใ่ นท้องถิ่นทีห่ ่างไกลและทุรกันดารจึงเดินทาง
ไปสถานพยาบาลลำบากมาก และส่วนมากยังอาศัยน้ำจาก
แม่น้ำลำคลองในการดำรงชีวิต เมื่อมีโรคระบาดจึงติดต่อและระบาดได้ง่าย ด้วยทรงตระหนักว่า ร่างกาย
ที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน เป็นหัวใจของการทำให้ชวี ติ มีความสุข ดังพระราชดำรัสพระราชทาน
ในพิธีพระราชทานรางวัลมหิดล ประจำปี ๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๐ ความตอนหนึ่งว่า
“...การแพทย์และการสาธารณสุข
เป็ น พืน้ ฐานที ่ส ำคัญ อย่ า งหนึง่ ของการ
พัฒนาประเทศ ไม่มปี ระเทศใดในโลกจะเจริญ
ก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากประชากร
ในประเทศนัน้ ๆ ยั ง มี สุ ข ภาพพลานามั ย
ไม่ดีพอ...”
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เพื่อช่วยเหลือราษฎรในช่วงต้นจึงเน้นทีก่ ารแพทย์
และสาธารณสุข ทรงตั ้ง กองทุน และก่ อ ตั ้ง มูล นิธิ
ต่างๆ มากมาย อาทิ ทุนภูมิพล ทุนโปลิโอสงเคราะห์
ทุนปราบอหิวาตกโรค ทุนวิจัยประสาท มูลนิธิราชประชามาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธริ างวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส ร้ า งตึ ก ผู้ป่ว ย อาทิ
ตึกมหิดลวงศานุสรณ์ ทรงประกาศเชิญชวนประชาชนทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ร่วมบริจาค
และช่วยเหลือผูป้ ่วยและครอบครัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยีย่ มพระราชทานกำลังใจแก่ผปู้ ่วย
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แพทย์ และพยาบาล พระราชทานเรือเวชพาหน์ เพื่อรักษาพยาบาลผูป้ ่วยทีอ่ ยูร่ ิมแม่น้ำตลอดจน
มีพระราชดำริให้พฒ
ั นาหุ่นยนต์คณ
ุ หมอพระราชทาน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์งานกาชาด และตอบปัญหา
สุขภาพจิต
นอกจากนี้ ยังมีแพทย์พระราชทาน ซึ่งออกหน่วยรักษาผู้ป่วยในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรตามภูมิภาค
ต่างๆ อีกทัง้ ยังทรงให้อบรมหมอหมู่บา้ น ให้แก่ราษฎรทีม่ ีความสมัครใจได้มีความรู้ในการปฐมพยาบาล
การจ่ายยาสามัญ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการและสถานพยาบาล และพระราชดำริ
เกี่ยวกับเส้นทางเกลือ คือสืบหาต้นทางผลิตเกลือเพื่อเติมสารไอโอดีนก่อนส่งจำหน่าย เพือ่ บรรเทาปัญหา
ประชากรเป็นโรคขาดสารไอโอดีนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
พระราชกรณียกิจอเนกประการดังกล่าวนี้ ได้ช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นโรคระบาดและโรคภัย
ไข้เจ็บนานัปการ รวมทั้งเป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบปัญหาเดียวกันในเวลาต่อมา



การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเริ่มงานพัฒนาประเทศ งานจัดและพัฒนาที่ดินเป็นงานแรกๆ
ที ่พ ระองค์ท รงให้ ค วามสำคัญ ด้ว ยทรงเห็ น ว่า ที ่ด ิน เป็ น ปั จ จัย พืน้ ฐานที ่ส ำคัญ มากเช่น เดีย วกั บ
เรือ่ งน้ำ จึงได้ทรงเริ่มโครงการพัฒนาทีด่ ินหุบกะพง เมือ่ ปี ๒๕๑๑ โดยให้เกษตรกรจำนวน ๑๒๐
ครอบครัวเข้าไปทำกินในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ไร่ และมีส่วนราชการต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือราษฎรบุกเบิก
ที่ทำกิน อันเป็นการแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของเกษตรกร
พระองค์ทรงเลือกพื้นทีป่ ่าเสือ่ มโทรม ทิง้ ร้าง ว่างเปล่า นำมาจัดสรรให้แก่ราษฎรโดยให้สิทธิ์
ทำกินชั่วลูกหลาน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง งานจัดพื้นทีท่ ำกินนีค้ รอบคลุมถึงกลุม่ ชาวไทย
ภูเขา เพื่อหยุดยั้งลักษณะการเพาะปลูกดำรงชีพที่เป็นเหตุให้เกิดการทำลายป่าไม้ไปเป็นจำนวนมากด้วย
ทรงมีห ลัก การในการจั ด พื ้น ทีว่ ่ า ต้ อ งวางแผนการจั ด ให้ ดี เ สีย ตั ้ง แต่ ต้ น โดยใช้ แ ผนทีแ่ ละภาพถ่ า ย
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ทางอากาศช่ ว ยด้ ว ย ไม่ค วรทำแผนผัง ที ่ท ำกิ น
เป็นลักษณะตารางสีเ่ หลีย่ มเสมอไปโดยไม่คำถึงถึง
สภาพภูมิประเทศ แต่ควรจัดสรรที่ทำกินตามแนวทาง
พื้นที่รับน้ำจากโครงการชลประทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทแก่ ป ระธานกรรมการสมาคม
ธนาคารไทย และคณะผูแ้ ทนธนาคารต่ า งๆ ณ
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน
๒๕๑๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ในขณะนี้ข้อที่สำคัญสำหรับประชาชน คือจะต้องมีท่ที ำมาหากิน และโดยเฉพาะ
สำหรับผู้ที่เป็นกสิกร จำเป็นที่จะให้เขามีที่ดินของตนเอง ต้องสามารถที่จะผลิตผลผลิต
หาเลี้ยงชีพตนเองให้ได้ดี และต้องรักที่ทำกิน...”
หลังจากการจัดพืน้ ที่ทำกินในระยะแรกแล้ว พระองค์ทรงขยายขอบเขตงานพัฒนาที่ดิน
ด้านอืน่ ๆ ออกไป โดยเริม่ งานทางด้านวิชาการมากขึน้ เช่น การวิเคราะห์และการวางแผนการใช้ท่ีดิน
เพื อ่ ให้ ม ีก ารใช้ ป ระโยชน์ท ดี ่ ิ น อย่า งเต็ ม ขี ด ความสามารถ และให้ เ หมาะสมกั บ ลัก ษณะสภาพดิ น
ทรงแนะนำให้เกษตรกรทดลองใช้วิธีการต่างๆ เพื่อบำรุงรักษาดิน ซึ่งวิธีการส่วนใหญ่เป็นวิธีการ
ตามธรรมชาติทพี่ ยายามสร้างความสมดุลของสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้น เช่น ให้มีการปลูกไม้ใช้สอย
รวมกั บ การปลูก พื ช ไร่ ซึ ่ง จะช่ ว ยให้ พื ช ไร่ อ าศั ย ร่ ม เงาของไม้ใช้ ส อย และได้ รั บ ความชุ ่ม ชื ้น
จากดินมากกว่าที่จะปลูกกลางแจ้ง เป็นต้น
ในระยะต่อ มา พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว ทรงสนพระราชหฤทั ย งานพัฒ นาที ่ด ิน ที ่
มี ส ภาพธรรมชาติแ ละปั ญ หาที ่แ ตกต่า งกั น ออกไปในแต่ล ะภู มิ ภ าค จึ ง มีพ ระราชดำริ เ กี ่ย วกั บ
งานแก้ไขปัญหาทีด่ ินทีเ่ น้นเฉพาะเรื่องมากขึ้น เช่น งานทดลองวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว
ในภาคกลางและภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ปัญ หาดิ น พรุ ใ นภาคใต้ แ ละทีด่ ิ น ชายทะเล รวมทัง้
งานเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงและบำรุงรักษาดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
อีกด้วย โครงการต่างๆ ในระยะหลังจึงเป็นการรวบรวมความรู้ทัง้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติ และนำเอา
การพั ฒ นาหลากหลายสาขามาใช้ ร่ ว มกั น ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากแนวคิ ด และตั ว อย่า งงานพั ฒ นาทีด่ ิ น
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่ง
สำหรับที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมและราษฎรได้เข้าไปทำกินอยู่แล้วนัน้ ทรงเห็นว่ารัฐน่าจะ
ดำเนินการตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ ที่นัน้ ๆ เพือ่ ให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎรได้ทำกินอย่าง
ถูกกฎหมาย แต่มิได้เป็นการออกโฉนดที่จะสามารถนำไปซื้อขายได้ เพียงแต่ให้ออกใบสัญญารับรองสิทธิ
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ทำกิน (สทก.) แบบมรดกตกทอดแก่
ทายาทให้สามารถทำกินได้ตลอดไป
และด้วยวิธีการนี้ได้ช่วยให้ราษฎรมี
กรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นของตนเองและ
ครอบครั ว โดยไม่ อ าจนำที่ดิน นั้น
ไปขาย และไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
อื่นๆ อีกต่อไป


การสร้างและให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๓ เกี่ยวกับ
การพัฒนาประเทศว่าต้องวินิจฉัย พิจารณาให้รอบคอบว่าอะไรควรทำเร่งด่วน อะไรควรทำได้ก่อน
และอะไรที่ยังไม่ควรทำ ทรงยกตัวอย่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัด
สุโขทัย มีราษฎรเข้ามากราบบังคมทูลขอให้พฒ
ั นาถนนลูกรังซึ่งสัญจรไปมามีฝุ่นมาก ให้เป็นถนนลาดยาง
ซึ่งพระองค์ทรงมองว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ถนนลูกรังก็ยังใช้การได้พอสมควร
มีสิ่งที่เร่งด่วนกว่าคือแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้เพาะปลูกและไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี ซึ่งจะช่วยให้
ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น ๒ - ๓ เท่า แล้วการพัฒนาถนนก็คงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายในลำดับถัดไป
“...ก็เลยถามเขาว่า พวกเราชอบกินอะไร ชอบกินข้าวหรือชอบกินฝุ่น เขาก็บอกว่า
ชอบกินข้าวถ้าชอบกินข้าวก็สมควรทีจ่ ะพัฒนาให้มขี า้ วมากขึน้ ให้มรี ายได้ เมือ่ กินข้าวได้แล้ว
และมีรายได้มากขึน้ การลาดยางพัฒนาถนนนัน้ เป็นเรือ่ งเล็ก ง่ายมาก เขาก็พอเข้าใจ...”
และเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเสด็จฯ เยีย่ มวัดสมัยสุวรรณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าอาวาสได้กราบบังคลทูลขอพระราชทานอุโบสถ ซึง่ เดิมมีโบสถ์อยูแ่ ล้วแต่เป็นเพียงหลังคา
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สังกะสี เสาไม่มีฝา ใครๆ อาจจะนึกว่าคงจะทรงพระราชศรัทธาพระราชทานโบสถ์ใหม่ทงั้ หลัง สร้าง
อย่างวิจิตรตามแบบของกรมศิลปากร แต่หาเป็นเช่นนัน้ ไม่ ทรงพระกรุณาพระราชทานไม้และสังกะสี
กับตะปูแก่วัด มีพระราชกระแสรับสัง่ กับเจ้าอาวาสให้ใช้วัสดุก่อสร้างทีพ่ ระราชทานนัน้ ต่อเติมตัวโบสถ์
ที่มีอยู่ก่อนแล้ว ให้พอที่จะใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมไปก่อน
แสดงให้เห็นชัดในพระบรมราโชบายที่จะให้พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่โปรดทีจ่ ะให้เกิด
โบสถ์หลังงามและงดงามขึ้น ท่ามกลางกระท่อมซอมซ่อของประชาชนผู้ยากไร้และขัดสน


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการมี “ต้นแบบของความสำเร็จ”
หรือตัวอย่างของการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ และเป็นแนวทางทีร่ าษฎรสามารถทำตามตัวอย่างได้โดยง่าย
จึงมีพระราชดำริจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ” ขึ้น ดังพระราชดำรัส
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๖ ความตอนหนึ่งว่า

“...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกด้านของ
ชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่
จะสามารถที่จะหาดูวิธกี ารจะทำมาหากินให้มปี ระสิทธิภาพ... ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์
ของศูนย์การศึกษา ก็เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้า วิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่
สภาพฝนฟ้าอากาศและประชาชนในท้องที่ต่างๆ กัน ก็มีลักษณะแตกต่างกันมาก
เหมือนกัน...
กรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกด้านได้สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นปรองดองกัน ประสานงานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ท่รี วบรวม
กำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้าน
หางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่า ประชาชนซึง่ จะต้อง
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ใช้ว ิช าการทั ้ง หลายก็ ส ามารถที ่จ ะมาดู ส่ ว นเจ้า หน้า ที ่จ ะให้ ค วามอนุเ คราะห์ แ ก่
ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึง่ เป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า
ที่สำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์ และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่
จะให้ประโยชน์...”
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ได้ ม ีพ ระราชดำรั ส ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั ้ง ศู น ย์ศึ ก ษา
การพัฒนาฯ ความตอนหนึ่งว่า
“...วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ก็คือ การพัฒนาที่ทำกิน
ของราษฎรให้ มี ค วามอุด มสมบู ร ณ์ ข นึ ้ โดยการพัฒ นาที ่ด ิน พัฒ นาแหล่ ง น้ำ
ตลอดจนฟื้นฟูปา่ และใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
โดยใช้เงินจากการบริจาคจากผู้มจี ิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
จะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสามารถมาเยี่ยมชม
ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพือ่ เป็นการศึกษาหาความรู้ นอกจากนัน้
ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพืน้ ที่รอบๆ บริเวณโครงการให้มีความเจริญ
เมื ่อ ราษฎรเริม่ มี ส ภาพความเป็ น อยู ่ด ีข ึน้ ก็ อ าจพิจ ารณาจัด ตัง้ โรงสี ข ้า วสำหรับ
หมู ่บ้ า นแต่ล ะกลุ ่ม ตลอดจนจัด ตัง้ ธนาคารข้า วของแต่ล ะหมู ่บ้ า น เพือ่ ฝึ ก ให้ ร จู ้ ัก
พึ่งตนเองได้ในที่สุด...”
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลอง
และปฏิบัติการพัฒนาในแขนงต่างๆ โดยยึดข้อเท็จจริงและปัญหาในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันเป็นหลัก
โดยมีแนวทางและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนา วิธกี ารแก้ปัญหา ตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทเี่ หมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎรทีอ่ ยู่
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ในพื้นที่นั้น รวมทั้งขยายผลจากความรู้ หรือการทดลอง และการวิจัยให้กระจายไปสู่ประชาชนอย่าง
กว้างขวางด้วยเทคนิควิธกี ารอย่างง่าย โดยผ่านการสาธิตและการอบรมในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกัน
ก็ ม ีผ ลการศึ ก ษาทดลองทีไ่ ม่ป ระสบผลสำเร็ จ แต่ ม ีคุ ณ ประโยชน์ใ นฐานะเป็น ตั ว อย่า งทีไ่ ม่ค วร
ดำเนินการตาม นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการสาธิตเทียบเคียง ระหว่างพื้นทีก่ ่อนและหลังการพัฒนา
และการปรับปรุงดัดแปลงด้วย
เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน โดยให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ เป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ โดยเป็นแหล่งความรู้ของราษฎร แหล่งศึกษา
ทดลองของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัติงาน และแหล่งแลกเปลีย่ นถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางแก้ไข
ปัญหาระหว่างคน ๓ กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และราษฎร
เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องแนวความคิดแบบสหวิทยาการ โดยแต่ละแห่ง
จะเป็น แบบจำลองของพื ้น ทีแ่ ละรู ป แบบการพั ฒ นาทีค่ วร
จะเป็น เพื ่อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ส ูง สุ ด ในพื ้น ทีน่ นั ้ ๆ
อัน จะเป็น ตั ว อย่า งว่ า ในพื ้น ทีแ่ ละรู ป แบบการพั ฒ นาพื ้น ที ่
ลัก ษณะหนึง่ ๆ นัน้ จะสามารถใช้ ป ระโยชน์อ ย่า งเต็ ม ที ่
ได้โดยวิธใี ดบ้าง โดยใช้ความรู้ทุกสาขาให้เป็นประโยชน์เกื้อหนุน
กั น อย่า งทีส่ ุด มิใช่ ก ารพั ฒ นาเฉพาะทางใดทางหนึง่ และ
ระบบของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ จะเป็นการผสมผสานไม่เพียง
เฉพาะเรื่องความรู้เท่านั้น แต่ตอ้ งมีการผสมผสานการดำเนินงาน
และการบริหารที่เป็นระบบด้วย
เน้นการประสานงานระหว่างส่วนราชการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษา การพัฒนาฯ
ทุกแห่งเน้นการประสานงาน แผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาระบบราชการ
เป็ น ศูนย์บริการแบบเบ็ ดเสร็จ (One Stop Service) กล่าวคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
มีการศึกษา ทดลอง และสาธิต ให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานพร้อมๆ กันในทุกด้าน
ทัง้ ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ ในลักษณะ
ของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่มี ีชีวิต” เมื่อผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานโดยจะมีให้ดูได้ทุกเรื่องในบริ เวณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทัง้ หมด ผูส้ นใจหรือเกษตรกรจะได้รับความรู้รอบด้าน อีกทัง้ มีความสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุด
127

เมือ่ ผลการศึกษาของแต่ละศูนย์ประสบ
ผลสำเร็จ จะทำการขยายผลไปยังหมูบ่ ้านทีต่ ั้ง
อยู่รอบๆ ศูนย์ฯ เรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ”
ซึ ่ง เป็น หมูบ่ ้า นเป้า หมายอัน ดั บ แรกโดยให้
เกษตรกรเข้ามารับการอบรม หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่
ออกไปให้คำแนะนำ เมื่อส่งเสริมให้กับหมู่บ้าน
รอบศูนย์จนได้ผลในระดับหนึง่ แล้ว หมูบ่ ้าน
เหล่า นีจ้ ะทำหน้า ทีเ่ ป็น หมูบ่ ้า นตั ว อย่า ง
ให้เกษตรกรพื้นทีอ่ นื่ ๆ ทีห่ ่างออกไปได้เข้ามา
ศึกษาและดูงานได้ เพื่อสามารถขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ
นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการดำเนินงานทีม่ ีประสิทธิภาพแล้วไปสูพ่ ื้นที่
แห่งอืน่ ในลักษณะของ “ศูนย์สาขา” เพื่อทำการศึกษาเป็นการเฉพาะเรื่องในพื้นทีน่ นั้ ๆ แล้วนำผล
การศึกษาไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู่ ๖ แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละศูนย์จะมี
สภาพภูมศิ าสตร์ทเ่ี ป็นตัวแทนของแต่ละภูมภิ าคนัน้ ๆ ซึง่ มีสภาพปัญหาทีแ่ ตกต่างกัน โดยทำการศึกษา วิจยั และ
หาแนวทางการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีน่ น้ั ๆ เพือ่ พัฒนาให้มสี ภาพสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได้ ดังนี้
๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๒๒ ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนือ่ งจากสภาพพื้นที่เสือ่ มโทรมไม่สามารถ
ทำการเกษตรได้เนื้อดินเป็นทราย มีการชะล้างพังทลายของดินสูงขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการ
บุกเบิกป่าทีส่ มบูรณ์เพือ่ ปลูกอ้อยมันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน
ทำให้ดินแปรสภาพเป็นทราย ผลผลิตพืชที่ได้รับต่ำ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง มีพ ระราชดำริ ใ ห้ จั ด ตั ้ง ศู น ย์ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหินซ้อน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริขน้ึ เพือ่ พัฒนาให้เป็นศูนย์ตวั อย่างด้านเกษตรกรรมทีส่ มบูรณ์แบบ มีก ารค้นคว้า
ทดลอง และสาธิตการพัฒนาที่ทำกินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการพัฒนาที่ดนิ และแหล่งน้ำ
ฟื้นฟูสภาพป่า วางแผนการเพาะปลูกและการเลีย้ งสัตว์ และส่งเสริมศิลปาชีพหัตถกรรมพื้นบ้าน
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตั้ง
โรงสีข้าวพระราชทานไว้ทศี่ ูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพื่อให้มีการศึกษาการสีข้าวแบบสหกรณ์
และให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย โดยมีกรมพัฒนาที่ดนิ
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
128

ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขยายผลไปสู่พื้นที่
ตำบลเขาหินซ้อน ตำบลเกาะขนุน และตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม และตำบลเสม็ดเหนือ
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประกอบด้วยหมูบ่ ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
รวม ๑๙ หมูบ่ ้า น เนือ้ ที ่ ๑๔๐,๗๘๙ ไร่ โดยได้ ด ำเนิน การฝึก อบรมให้ ค วามรู ้แ ก่ เ กษตรกร
สนับ สนุน และช่ ว ยเหลือ ดู แ ลให้ ม ีก ารจั ด ตั ้ง กลุม่ เกษตรกร จนมีค วามเข้ ม แข็ ง และมีชี วิ ต
ความเป็นอยูท่ ีด่ ีขึ้น นอกจากนี้ ปราชญ์ชาวบ้านและผูท้ ปี่ ระสบความสำเร็จในการนำความรู้ทเี่ ข้ามา
ฝึกอบรมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ไปประกอบอาชีพ ยังได้ใช้บ้านของตัวเองเป็นศูนย์
เรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ แก่คณะผู้สนใจที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มกราคม
๒๕๒๕ ที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สภาพพืน้ ทีเ่ ดิมเป็น “ดินพรุ” ซึง่ เป็นดินเปรี้ยวและคุณภาพต่ำ
ศูนย์ฯ แห่งนีจ้ ึงทำหน้าทีศ่ ึกษาวิจัยดินพรุและพัฒนาดินอินทรีย์ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรมได้มากทีส่ ุด ตามแนวพระราชดำริ “โครงการแกล้งดิน” พร้อมทัง้ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ในสาขาต่างๆ ทั้งการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศวิทยาให้คงความสมบูรณ์
เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวพระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์ฯ แห่งนีท้ ดลองทำไบโอดีเซล
นำน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร ต่อมาสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำผลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันพืชทีใ่ ช้แล้ว
มาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกรมพัฒนาทีด่ ินเป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
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ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้ถา่ ยทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการแกล้งดินให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัด จนสามารถปลูกพืชตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ นอกจากนี้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ยังได้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๒๑ จุด
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้านของโครงการ
๓) ศูน ย์ ศ ึก ษาการพัฒ นาอ่า ว
คุง้ กระเบนอัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ
จั ด ตั ้ง ขึ ้น เมือ่ วั น ที ่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๒๔
ทีอ่ ำเภอท่า ใหม่ จั ง หวั ด จั น ทบุรี ในอดี ต
ทีผ่ ่า นมาประชาชนได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
ในการทำมาหากิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้และ
ทะเลชายฝัง่ ใกล้เคียงอันเป็นแหล่งทรัพยากร
ธรรมชาติเสือ่ มโทรมอย่างรุนแรง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้สำรวจข้อเท็จจริง ซึ่งทรงพบว่า สภาพป่าชายเลนรอบชายฝัง่ อ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนนัน้
พื้น ที่บ างส่ ว นมี ส ภาพป่ า เสื่อ มโทรมลง และราษฎรได้ บุก รุ ก เข้ า ไปจั บ จองและประกอบอาชี พ อยู่
จำนวนหนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จึงมีพระราชดำริให้จดั ตั้งศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝัง่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต
เพื่อการพึ่งตนเองในระยะยาว
ศูนย์ฯ แห่งนีด้ ำเนินงานในลักษณะ “สหวิทยาการ” โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
เพือ่ สร้างรายได้และใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์หลายกิจกรรมครอบคลุมถึงการดูแลรักษาสภาพป่า
โดยการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงปลา หอย กุ้งระบบปิด ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำเลนจากการ
เลีย้ งกุ้งมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมต่อ โดยมีการดำเนินงานในกิจกรรมทีส่ ำคัญ อาทิ การส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขา การอนุรักษ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์
รอบอ่าวคุ้งกระเบน การส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงาน
หลักในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
ผลสำเร็ จ ของศู น ย์ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่า วคุ ้ง กระเบนฯ ทำให้ ส ามารถพั ฒ นาและฟื ้น ฟู
ทรัพยากรชายฝัง่ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของนกเพิ่มขึ้น หญ้าทะเลมีแนวโน้ม
เพิ่ม ขึ้น ความหนาแน่ น ของสั ต ว์ น้ำ กลุ่ม หอยเพิ่ม ขึ้น ปริ ม าณสั ต ว์ น้ำ ที่จับ ได้ เ พิ่ม ขึ้น ปลาพะยู น
หวนคืนกลับมาสูอ่ ่า วคุ ้ง กระเบน คุ ณ ภาพน้ำ และดิ น อยูใ่ นเกณฑ์ม าตรฐาน เป็น ผลให้ ร ะบบนิเวศ
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ในอ่าวคุ้งกระเบนมีความสมบูรณ์ทงั้ ชนิดและ
ปริ ม าณสัต ว์ น ้ำ ส่ง ผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ชาวประมงขนาดเล็กดีขน้ึ นอกจากนี้ ประชาชน
ที่นำองค์ความรู้ท่ไี ด้เรียนรู้จากศูนย์ฯ ไปปรับใช้
จนประสบความสำเร็จ เกิดศูนย์เรียนรู้ตวั อย่าง
ความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ ในจังหวัด
จันทบุรี
๔) ศูน ย์ ศ ึก ษาการพัฒ นาภู พ าน
อัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ จั ด ตั ้ง ขึ ้น เมือ่ วั น ที ่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๒๕ ที่ อ ำเภอเมื อ ง
จังหวัดสกลนคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักประสบปัญหาดินคุณภาพต่ำ
ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้และมีความเค็ม เนื่องจากขาดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และแร่ธาตุ
แหล่งน้ำธรรมชาติมีไม่เพียงพอ ทำให้ดินขาดความชุ่มชื้น ส่งผลต่อการเพาะปลูก มีการแผ้วถางป่า
เพื่อประกอบอาชีพจนทำให้แหล่งต้นน้ำและระบบนิเวศถูกทำลาย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง มีพ ระราชดำริ ใ ห้ จั ด ตั ้ง ศู น ย์ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ าน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นพื้นที่ส่วนย่อ
ทีส่ อดคล้องกับการแก้ปัญหา และศึกษาวิธีการพัฒนาของภูมิภาคนีไ้ ด้อย่างเหมาะสม โดยมุง่ ศึกษา
วิ จั ย เกี ่ย วกั บ การทำเกษตรกรรมทีเ่ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้อ มของภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ
เน้นในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทาน และการปลูกพืช
เศรษฐกิจทีม่ ีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร สำหรับเป็นตัวอย่างอันจะนำไปสูค่ วามสามารถ
ในการพึ่งตนเองได้ต่อไป และให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นทีข่ องตนเองได้ กิจกรรมสำคัญทีด่ ำเนินการ
ในศู น ย์ฯ อาทิ การพั ฒ นาป่า ไม้ใ นเขตปริ ม ณฑลของศู น ย์ฯ ด้ ว ยระบบชลประทาน การพั ฒ นา
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
รวมถึงการปลูกยางพารา ส่วนด้านการพัฒนาทีด่ ิน เน้นการจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผล โดยมี
กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
ผลการศึกษา วิจัย ทดลอง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ประสบความสำเร็จและมีความ
โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง มีผลการทดลองกว่า ๒๐๐ เรื่อง ซึ่งสามารถนำมาขยายผลเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรได้ และขยายผลสูศ่ ูนย์สาขา ๓ แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนา
พื้นทีล่ ุม่ น้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน
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อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ ประชาชนทีไ่ ด้เข้ามาฝึกอบรมได้นำความรู้
ทีไ่ ด้ไปใช้ในการประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จ และขยายไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ ในจังหวัดสกลนคร

๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมือ่ วันที่ ๑๑
ธั น วาคม ๒๕๒๕ ทีอ่ ำเภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ดเชี ย งใหม่ ในคราวทีพ่ ระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ ไปตรวจเขื่อนห้วยฮ้องไคร้ตอนล่าง ทรงพบว่าผืนดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจาก
การลักลอบตัดไม้และจากไฟไหม้ป่า และดินส่วนใหญ่ถูกชะล้างเหลือเป็นหินลูกรังและกรวด
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง ทรงขอใช้ บ ริ เวณลุม่ น้ำ ห้ ว ยฮ่อ งไคร้ ท งั ้ ลุม่ น้ำ จัดตั้งเป็น
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ และได้ พ ระราชทานแนวทาง
การดำเนิน งานเน้น การศึ ก ษาค้ น คว้ า รู ป แบบทีเ่ หมาะสมของการพั ฒ นาพื ้น ทีต่ ้ น น้ำ ลำธาร
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่างๆ ที่ทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้โดยไม่ทำลาย
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ การพัฒนาให้เน้นเรื่องการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเป็นพิเศษ ได้แก่
การปลูกป่าในพื้นทีท่ มี่ ีการนำระบบชลประทานภายนอกเข้ามาเสริม การปลูกป่าตามแนวร่องเขา
โดยใช้ฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็กรักษาความชุ่มชื้นหรือ “Check Dam” การปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้ำฝน
ศึกษาระบบการควบคุมไฟป่าในลักษณะ Wet Fire Break ควบคู่กับงานศึกษาพัฒนาป่าต้นน้ำลำธาร
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้เข้ า มาอยู่
ในแผนงานโครงการ โดยเฉพาะให้ ก รมประมงวางแผนจั ด ระบบการจั บ สัต ว์ น ้ำ ให้ พั ฒ นาพื ้น ที ่
ส่วนหนึง่ เป็นทุง่ หญ้าสัตว์เลีย้ ง และให้ศึกษาผลผลิตเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เช่น หอม กระเทียม
หญ้ า หวาน รวมทั้ ง สมุ น ไพรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพอนามั ย และไม้ ห อม โดยมีก รมชลประทาน
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
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ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้ขยายผลให้มีการก่อสร้างฝายทัง้ ในรูปแบบฝายผสมผสาน
ฝายกึ่งถาวร และฝายถาวร รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๖,๓๙๑ แห่งในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ ได้ถ่ายทอดความรู้
จากผลจากการศึกษาแก่ผสู้ นใจผ่านกระบวนการศึกษาและฝึกอบรมทัง้ ในด้านการพัฒนาและอนุรักษ์
ลำธารต้นน้ำ การทำประมงน้ำจืด การเกษตร และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ขยายเป็นเครือข่ายเกิด
ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างความสำเร็จตามแนวพระราชดำริเป็นจำนวนมาก

๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๒๖ ในเขตพื้นทีข่ องพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ทีต่ ำบลห้วยทรายและตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตพื้นที่นี้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทราย
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ช่อื ว่า “ห้วยทราย” ภายหลังราษฎรจากพื้นที่ตา่ งๆ อพยพเข้ามาอาศัยทำกิน
โดยบุกรุกแผ้วถางป่า ทำการเกษตรอย่างผิดวิธี ทำให้พื้นทีบ่ ริเวณดังกล่าวแปรสภาพอย่างรวดเร็ว
ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุ ส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชดำริให้พฒ
ั นาพื้นที่หว้ ยทรายให้เป็นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา
เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำ โดยจัดให้ราษฎรทีท่ ำกินเดิมได้มีส่วนร่วม
ในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเกษตรกรรมทีเ่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาอาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืชจากพระราชดำริ ทีน่ ำไปสูท่ ฤษฎีการป้องกันการเสือ่ มโทรมและพังทลายของดิน
โดยทรงศึกษาถึงศักยภาพ “หญ้าแฝก” และได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาที่ศนู ย์ศกึ ษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ ซึ่งมีทรายแข็ง ดินเหนียว หินปูน และแร่ธาตุตา่ งๆ รวมตัวกันเป็นแผ่นแข็งคล้ายหิน
ยากที่พืชชั้นสูงจะเจริญเติบโต เมือ่ ปลูกหญ้าแฝกในดินดานพบว่า รากหญ้าแฝกสามารถหยัง่ ลึกลงไปใน
เนือ้ ดินดานทำให้ดนิ แตกร่วนขึน้ ส่วนหน้าดินจะมีความชื้นเพิ่มขึ้น
ศูนย์ฯ แห่งนีจ้ ึงเป็นแบบอย่างของการฟื้นดิน โดยปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวพระราชดำริ และการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม โดยวิธีการให้เกษตรกร
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มีส่วนในการปลูก ปรับปรุง และรักษาสภาพป่า พร้อมๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์จากป่าด้วย โดยมี
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
ผลสำเร็จยิง่ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ คือการพลิกฟื้นผืนดินทรายทีเ่ สือ่ มโทรม
ซึ่งยากต่อการปลูกพืชผลใดๆ กลับเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการปลูก “หญ้าแฝก” อันเป็นแนวพระราชดำริ
ทฤษฎีการป้องกันการเสือ่ มโทรมและพังทลายของดินซึ่งประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทีไ่ ด้น้อมนำ
แนวพระราชดำรินำหญ้าแฝกไปปลูก ต่างพบว่า นอกจากหญ้าแฝกจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว
ยังสามารถแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ใบใช้เป็นปุย๋ เป็นอาหารให้โค กระบือ และนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์
ต่ า งๆ รวมทัง้ ปลูก เป็น พั น ธุ ์ไว้ ข ายได้ ตลอดจนสามารถป้อ งกั น น้ำ ท่ว มได้ เนือ่ งจากคุ ณ สมบัติ
ของหญ้าแฝกที่สามารถดูดซับและชะลอการไหลบ่าของน้ำได้
นอกจากนี้ ประชาชนทีอ่ าศัยโดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และในภูมิภาคอืน่ ๆ
ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำรงชีวิต อาทิ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยนำมาปรับใช้
ในพื้นทีข่ องตน และประสบความสำเร็จ ได้ปรับเปลีย่ นวิถีชีวิตใหม่ จนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้นตามลำดับ
โดยบางรายเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในพื้นทีแ่ ละประชาชนทัว่ ไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน
และนำไปประยุกต์ใช้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ
เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง สาธิต และเผยแพร่แนวพระราชดำริมากว่า ๓ ทศวรรษ ผลสำเร็จต่างๆ
ได้แสดงให้เห็นถึงการนำแนวพระราชดำริไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม ในพื้นทีศ่ ูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง
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การพัฒนาตามแนวพระราชดำริทไี่ ด้พระราชทานนัน้ ทำให้พื้นดินมีสภาพทีด่ ีขึ้นป่าไม้มีความ
สมบูรณ์ พรรณไม้และสัตว์นานาชนิดมีปริมาณเพิ่มขึ้น อีกทัง้ น้ำฝนในพื้นทีก่ ็มีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วย
ส่งผลให้สามารถทำการเกษตรกรรมได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น
ในวันนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นแหล่งศึกษาและเผยแพร่ความรู้
อย่างครบวงจร ทีส่ ร้างประโยชน์ให้แก่ผืนแผ่นดินไทยและราษฎรได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ ส่งผลให้ราษฎรได้รบั ประโยชน์อย่างทัว่ ถึงและยัง่ ยืน
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ เป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการบูรณาการด้านการบริหารอย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการคน การบริหารงบประมาณ รวมทัง้ การวางแผนเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน เป็นวิธีการทีท่ รงใช้มากว่า ๓๐ ปี เป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานของรัฐนำไปใช้
ปฏิบัติและดำเนินการในปัจจุบัน อาทิ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โครงการทฤษฎีใหม่
การบริหารงานแบบบูรณาการของผูว้ ่าราชการจังหวัดและการพัฒนาประเทศ โดยมุง่ เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา

บริหารแบบบูรณาการ : การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงมีสัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ
ทีป่ รากฏชัดเป็นรูปธรรมในการทรงงาน
ทุก ๆ เรื ่อ ง โดยเฉพาะอย่า งยิง่
“การทรงงานที่มีการบริหารอย่าง
บู ร ณาการ” เพื ่อ แก้ ไขปัญ หาและ
ความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ทรง
มองภาพใหญ่ของการแก้ไขอย่างเป็น
“องค์รวม” เสมอ และหากย้อนกลับไป
ดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทัง่ ถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าแนวทางการพัฒนาเหล่านัน้ เป็นไปตาม “ลำดับขัน้ ตอน”
ตามความจำเป็น และทรงเน้น การ “บริก ารรวมที ่จ ุด เดีย ว” โดยทรงมีเ ป้า หมายสำคั ญ คื อ
เพื่อ “ประโยชน์สุขแก่ประชาชน” และหัวใจอันสำคัญยิ่งของการพัฒนาในทุกพระราชกรณียกิจนั้นคือ
พระองค์ได้ “ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ให้แก่การดำรงชีวติ ของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศไทยไว้แล้วอย่างรอบคอบและครบถ้วน
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๔. มุ่งผลสัมฤทธิ์
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะช่ ว ยเหลือ ประชาชนให้ ม ีคุ ณ ภาพชี วิ ต ทีด่ ี ขึ ้น
จึงทรงทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังพระราชประสงค์ แนวพระราชดำริในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีลักษณะพิเศษคือ ทรงมุ่งผลของความ “คุ้มค่า” มากกว่าความ “คุ้มทุน”
ดังที่เคยมีพระราชกระแสว่า “ขาดทุนคือกำไร” การลงทุนที่ไม่คุม้ ทุนแต่ให้ผลคุม้ ค่าคือความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน ถือเป็นกำไรทีจ่ ำเป็นต้องลงทุน แม้การลงทุนนัน้ จะไม่คุ้มทุนและไม่กลับมาเป็น
ตัวเงิน อีกทั้งยังมีลักษณะ “ไม่ติดตำรา” คือเป็นการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพแห่งธรรมชาติ
และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน รวมทัง้ ไม่ผูกยึดติดอยูก่ ับวิชาการและเทคโนโลยีทีไ่ ม่เหมาะกับ
สภาพที่แท้จริงของคนไทย
นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ทีพ่ ระองค์มีพระราชดำริและทรงศึกษาจนมีพระบรมราชวินิจฉัย
ออกมาในท้ายทีส่ ุดแล้ว มักจะพบว่าเป็นเรื่องง่ายและธรรมดา จนไม่เคยมีผูใ้ ดคาดคิดมาก่อน ซึ่งเป็นที่
ทราบกันดีในหมูน่ ักพัฒนาและนักวิชาการว่า พระองค์โปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทำสิ่งที่
สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ดังมีพระราชกระแสอยูเ่ นืองๆ ถึงคำว่า “ทำให้ง่าย” ซึ่งเป็นหลักสำคัญ
ในการพัฒนาทุกโครงการของพระองค์ ทัง้ ในแนวความคิดและด้านเทคนิควิชาการจะต้องสมเหตุสมผล
ทำได้ ร วดเร็ ว และสามารถแก้ ไขปัญ หา ก่ อ ประโยชน์ไ ด้ จ ริ ง ตลอดจนมุง่ ไปสูว่ ิ ถี แ ห่ ง การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน โดยมีแนวพระราชดำริรวมทั้งตัวอย่างพระราชกรณีกิจและโครงการต่างๆ ดังนี้
136

แนวพระราชดำริ
๔.๑ ขาดทุนคือกำไร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงถือว่า “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำ
อันมีผลเป็นกำไร โดยทรงทำทุกอย่างทีจ่ ำเป็นในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
หรือต้องขาดทุน ทรงถือเป็นการลงทุนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ตามแนวพระราชดำริดังต่อไปนี้
“การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไรคือ ความอยู่ดีมีสุข
ของราษฎร ดั ง เห็ น ได้ จ ากการสละทัง้ พระราชทรั พ ย์ พระวรกายและพระสติ ป ัญ ญา และเวลา
เกือบทัง้ หมดของพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงช่วยเหลือราษฎรตามถิ่นทุรกันดาร
ทัว่ ประเทศ ในปีหนึง่ ๆ รวมเวลาประมาณ ๘ เดือน โดยทรงให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ้น
จากการพั ฒ นาอัน จะช่ ว ยแก้ ไขปัญ หาและก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ส ุข แก่ ป วงประชาชาวไทย เช่ น
ในคราวเสด็จฯ เยือนประชาชนในเขตหัวหิน ทรงเห็นความลำบากของประชาชนในหมูบ่ ้านเขาเต่า
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อีกทัง้ ช่วงน้ำทะเลขึ้นได้ไหลเข้าท่วมพื้นทีเ่ กษตร ทำให้ผลผลิตเสียหาย
พระองค์จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ให้กรมชลประทานก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งนับเป็นโครงการตามพระราชดำริแห่งแรก


นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงสละความสุขส่วนพระองค์ในการมุง่ มัน่ ปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจทัง้ ปวง ดังเป็นทีป่ ระจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลก เพื่อขจัดทุกข์ บำรุงสุข
แก่เหล่าพสกนิกร นับแต่ครองราชสมบัติจวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๖๗ ปีแล้ว แม้จะยังทรงพัก
พระวรกายในโรงพยาบาลก็ยังทรงงานติดตามและทรงคอยให้คำแนะนำการปฏิบัติงานพัฒนาด้านต่างๆ
เสมอมามิได้ขาด
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การดำเนินการใดๆ แม้จะ
ต ้อ ง เ สี ย ค ่า ใช ้จ ่า ย ม า ก ห ร ือ ต ้อ ง
ขาดทุ น หากเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ์สุ ข แ ก่
ประชาชน ก็เ ท่ า กับ พระองค์ไ ด้กำไร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดำเนินโครงการ
เพื ่อ แก้ ไ ขปัญ หาให้ ป ระชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ ่ง ไม่อ าจประเมิน ค่ า ได้
หากผลที่ได้น้นั คือความสุขของประชาชน
ดั ง ค วา ม ห ม า ย ท ี ่พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในคราวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า


“...ภาษาอังกฤษ “Our” หมายความว่า “ของเรา”. “Our loss…”, “loss”
ก็การเสียหาย “การขาดทุน”. “Our loss is our…”, “Our” นี่ก็คือ “ของเรา”.
“Our loss is our gain…”, “gain” ก็คือ “กำไร” หรือ “ที่ได้” “ส่วนที่เป็นรายรับ”.
เป็นอันว่าพูดกับเขาว่า “Our loss is our gain”. “ขาดทุนของเราเป็นกำไรของเรา”.
หรือ “เราขาดทุนเราก็ได้กำไร”. ...”
และดังแนวพระราชดำริของพระองค์ ตามคำบอกเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในหนังสือ
“การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว” ความตอนหนึง่ ว่า “สำหรับพระองค์
จะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ุด ต่ำทีส่ ุด แต่หากเห็นปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับมนุษย์นนั้
บางครั้งแพงแสนแพงก็ต้องทำ เพราะชีวิตของมนุษย์เราจะไปตีราคาแบบวัสดุสิง่ ของไม่ได้ ซึ่งพระองค์
ตรัสว่า ...ขาดทุน คือ กำไร Our loss is our gain...การเสียคือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า
และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
การลงทุนเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม ทรงเห็นว่าการลงทุนบางอย่าง
แม้จะต้องใช้ทุนทรัพย์มหาศาล แต่หากผลทีไ่ ด้คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎรอย่างยั่งยืน นับเป็น
ผลกำไรของประชาชน ดั ง พระราชดำรั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว พระราชทานแก่
คณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมือ่ วันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า
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“...ในการกระทำใดๆ ถ้าเรา
ยอมลงทุ น ลงแรงไปก็ เ หมื อ น
เสียเปล่าแต่ในที่สดุ เรากลับจะได้รับ
ผลดี ทั้งทางตรง ทางอ้อม. เรื่อง
ตรงนีก้ ั บ งานของรัฐ บาลโดยแท้
ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยู่ดี
กิ น ดี รัฐ จะต้อ งลงทุ น ต้อ งสร้า ง
โครงการซึง่ ต้อ งใช้เ งิน จำนวน
เป็ น ร้อ ยเป็ น พัน เป็ น หมื ่น ล้ า น.
ถ้าทำไปก็เป็น “loss” เป็นการเสีย
เป็นการขาดทุน เป็นการจ่าย คือ
รัฐบาลต้องตัง้ งบประมาณรายจ่าย ซึ่งมาจากเงินของประชาชน. แต่ว่าถ้าโครงการดี
ในไม่ช้าประชาชนจะได้กำไร จะได้ผล. ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขนึ้ จะได้ประโยชน์ไป
ส่วนรัฐบาลไม่ได้อะไร. แต่ข้อนี้ถ้าดูให้ดีๆ จะเห็นว่าราษฎรอยู่ดีกินดี มีรายได้ รัฐบาล
ก็เก็บภาษีได้สะดวกไม่มีการหนีภาษี เพราะเมื่อมีรายได้ดีขนึ้ เขาก็สามารถเสียภาษี
ได้มากขึ้น...”
การ “ขาดทุน” เพื่อการได้ “กำไร” อันเป็นความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนั้น ประมาณค่า
ไม่ได้ โดยมีแนวพระราชดำริว่า การลงทุนเพื่อการใดแล้วช่วยก่อให้เกิดความอยูด่ ีมีสุขแก่ราษฎรนัน้
ไม่อาจประเมินมูลค่าได้ หรือหากจะประเมินมูลค่าแล้วย่อมกระทำได้ เช่น การขาดทุนเพื่อลดจำนวน
ราษฎรทีท่ ุก ข์ ย าก ย่อ มส่ง ผลให้ รั ฐ บาลสามารถลดภาระการสงเคราะห์ ห รื อ การช่ ว ยเหลือ นัน้ ได้
อันเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติโดยส่วนรวม ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า


“...การที่คนอยู่ดีมีความสุขนั้น เป็นกำไรอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้
แต่ว่าถ้าจะคิดให้เป็นมูลค่าเงินจริงๆ ก็คิดได้. เราต้องจ่ายในสิ่งที่ไม่น่าจะต้องจ่าย
เช่นทางรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมประชาสงเคราะห์ หรือกรมอืน่ ๆ
จะต้องไปสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจน ซึง่ ในปีหนึง่ ๆ ต้องใช้เงินเป็นจำนวนหลายร้อย
หลายพัน ล้ า น ในการสงเคราะห์ ช าวบ้ า นที ่ย ากจน โดยไม่ ไ ด้อ ะไรกลั บ คืน มา.
เพราะว่าราษฎรที่ยากจนนี้ เขาไม่มีกำลังที่จะตอบแทนอะไรได้เลย. แม้จะทำงาน
ก็ไม่ค่อยได้ เพราะความยากจน แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขาอยู่ดีกินดีขึ้นหน่อย.
เขาจะสามารถหารายได้ได้มากขึ้น เราก็จะลดการสงเคราะห์ลงได้...”
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การ “ลงทุน” ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ย่อมส่งผลคุม้ ค่ามากกว่าการที่จะปล่อยให้เสีย
โอกาสการพัฒนานัน้ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็นการลงทุนเพื่อให้มผี ลผลิตเพิ่มมากขึ้น หรือช่วย
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่วนรวมและประเทศ ถือเป็นสิง่ ทีค่ ุ้มค่ากับการลงทุน หากปล่อยไว้ให้เนิน่ นาน
อาจจะทำให้เสียโอกาสการพัฒนาหรือการลงทุนตามหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังพระราชดำรัสในโอกาส
คราวเดียวกัน ความตอนหนึ่งว่า


“...ถ้าหากรีบทำโครงการ ๑๐ ล้านบาท
นั้น ก็ได้กำไรแล้วในปีแรก ชดเชยจำนวน
๒ ล้ า นบาท ที ่ว ่า แพงเกิ น ไปนัน้ ได้แ ล้ ว
แต่ข ้อ สำคัญ ที ่สุ ด ถ้ า อยากทำโครงการ
ให้ได้เป็นมูลค่า ๘ ล้านบาทนัน้ จะต้อง
เสียเวลาสอบราคา เสียเวลาทำแผนให้
รอบคอบ จึงยังทำไม่ได้ในปีนี้ ปีนี้ชาวบ้าน
จึง ยั ง ไม่ ไ ด้ร ับ ผลดีจ ากโครงการ ครั้ น ปี
ต่อ ไปปู น ซีเ มนต์ก็ แ พงขึน้ เศรษฐกิ จ ก็ เ ปลี ่ย นแปลงไป ๘ ล้ า นบาทไม่ พ อแล้ ว ...
จนกระทั่งเอาจริงในปีที่สาม อนุมัติ ๑๐ ล้านบาทก็ทำได้ แต่ผลดีที่ควรจะได้รับ
ตัง้ แต่ต้นจากโครงการนัน้ ก็ไม่ได้รับ แล้วก็เป็นอันว่าต้องเสียเงิน ๑๐ ล้านบาทอยู่ดี
แต่ประชาชนต้องทนเดือดร้อนไปอีกสองสามปี ถ้ายอม “ขาดทุน” คือยอมเสีย ๑๐
ล้านบาทตัง้ แต่ต้น ก็สามารถที่จะ “ได้กำไร” คือประชาชนจะได้ผลดีตงั้ แต่ปีแรก
ทางวิชาเศรษฐกิจแท้ๆ ก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกัน มติหรือคติพจน์ที่ว่า “ขาดทุนทำให้
มีกำไรได้” นั้น ก็เป็นอันพิสูจน์ได้แล้ว...”

๔.๒ ไม่ติดตำรา
หลัก การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงเน้น การอนุโ ลมและรอมชอมกั บ
สภาพธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สภาพสังคม และความเป็นอยูข่ องประชาชนในชุมชน โดยทรงประยุกต์
ใช้ ห ลัก วิ ช าอย่า งซื ่อ สัต ย์แ ละมีเ หตุ ผ ล มุง่ เรี ย นรู ้จ ากประสบการณ์แ ละทดลองหาแนวทางปฏิ บ ัติ
โดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีและหลักวิชาการ รวมทัง้ เทคโนโลยีทไี่ ม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่แท้จริงของคนไทย โดยมีแนวพระราชดำริดังต่อไปนี้
อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม และความเป็นอยู่
ของประชาชนภายในชุมชน เพื่อให้การพัฒนาในแต่ละพื้นทีไ่ ม่ทำลายหรือฝืนกับสภาพธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้นั ๆ จนทำให้เกิดความเสียหาย โดยการพัฒนาใดๆ ควรอยู่บนพื้นฐานของการให้
คนและธรรมชาติอยูร่ ่วมกันอย่างอาศัยเกื้อกูลกัน และทีส่ ำคัญอีกประการหนึง่ คือ จะต้องสอดคล้อง
และเข้าได้กับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนานั้น
ได้รับความร่วมมือจากราษฎร และเกิดผลที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากการทีพ่ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว มีพ ระราชดำริ จั ด ตั ้ง ศู น ย์ศึ ก ษา
การพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้า
ทดลอง วิจัย และแสวงหาแนวทางและวิธีพัฒนาด้านต่างๆ ทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และการประกอบอาชี พ ของราษฎรทีอ่ าศั ย อยูใ่ นภู ม ิป ระเทศนัน้ ๆ โดยคำนึง ถึ ง สภาพทีแ่ ท้จ ริ ง
ของพื ้น ทีแ่ ละปัญ หาเป็น ทีต่ ั ้ง ดั ง พระราชดำรั ส ในโอกาสทีป่ ระธานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื ่อ
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมือ่ วันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนานั้นแม้จะมีการปลูกข้าวก็อาจปลูกข้าวในลักษณะต่างกัน
หรือดูว่าในภูมิประเทศอย่างนี้เราจะปลูกอย่างไรอาจไม่ถูกหลักวิชาก็ได้ แต่ว่าชาวบ้าน
เขาทำอย่างนัน้ เราก็ทดลองบ้าง หรือว่าถ้าปลูกข้าวไม่เกิดประโยชน์ก็ลองแก้ไขโดยใช้
วิชาอืน่ บ้าง จะเป็นชลประทานก็ได้หรือด้านการพัฒนาที่ดินหรือด้านวิชาการเกษตร
มาประยุกต์ เพื่อที่จะให้ผลมากขึ้นรวมทั้งต่อจากปลูกแล้วทำอย่างไร เก็บรักษาอย่างไร
หรือสีอย่างไร ขายอย่างไร คือหมายความว่าให้สามารถที่จะแก้ปัญหาทั้งต้นทาง
ปลายทาง”
ไม่ผูกมัดยึดติดกับวิชาการ ประยุกต์ใช้หลักวิชาอย่างซือ่ สัตย์และมีเหตุผล โดยไม่ยึดติด
อยูก่ บั ตำราหรือทฤษฎีจนเกินไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมุง่ หมายให้ทกุ คนตระหนักว่า หลักวิชา
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ทัง้ หลายจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณอย่างมีเหตุผล และประสานสอดคล้องกับวิชาการอืน่ ๆ
อย่างเหมาะสม ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตใจต่อวิชาการและวิชาชีพของตน รวมทัง้ มีความหนักแน่น
และรอบคอบในหลักการ ไม่นำวิชาการไปใช้อย่างผิดพลาด เพราะจะเป็นการทำลายเกียรติภมู ิของตนเอง
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า
“…การใช้ว ิช าความรูใ้ ห้ ถู ก ต้อ งเป็ น ประโยชน์ มี ห ลั ก สำคัญ พึง ยึ ด ถื อ ดัง นี ้
ประการแรก ในฐานะผูม้ วี ชิ าการและวิชาชีพระดับสูงจะต้องซือ่ ตรงบริสทุ ธิใ์ จต่อวิชาการและ
วิชาชีพของตน หมายความว่าแต่ละคนจะต้องพยายามควบคุมความคิดจิตใจให้มั่นคง
หนักแน่น และรอบคอบในหลักการ ไม่ให้มกั ง่าย ไม่ให้ประมาทเลินเล่อแล้วนำวิทยาการ
ซึง่ เป็นของสูง ไปใช้อย่างผิดพลาดเพราะการกระทำ ดังนัน้ เป็นการทำลายวิชาและ
ทำลายเกียรติภูมิของตนโดยตรง ทั้งยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมากมาย
ขึน้ ได้อย่างคาดไม่ถึง ประการที่สอง จะต้องเข้าใจให้ถูกว่าการซือ่ ตรงบริสุทธิ์ใจต่อ
วิชาการนัน้ มิได้หมายถึงการยึดตำราหรือ
ยึดทฤษฎีจนเหนียวแน่นอย่างเอาหัวชนฝา
หากมุ่งหมายให้ทุกคนตระหนักว่า หลักวิชา
ทั ้ง หลายจำเป็ น ต้อ งประยุ ก ต์ใ ช้ด ้ว ย
วิจ ารณญาณให้ ถู ก เหตุถู ก ผล ให้ ถู ก สั ด
ถู ก ส่ ว น และให้ ป ระสานสอดคล้ อ งกั บ
วิชาการอืน่ ๆ อย่างพอเหมาะพอดี ผู้ฉลาด
ย่ อ มจะต้อ งคำนึง ถึ ง ผลอัน พึง ประสงค์
ตามเป้าหมาย และพยายามพิจารณาใคร่ค รวญอย่ า งละเอีย ดรอบคอบก่ อ นที ่จ ะ
นำมาใช้เสมอทุกครัง้ จึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำข้อแนะนำนีไ้ ปขบคิดให้เป็น
ประโยชน์เป็นความเจริญแก่ตนเองแก่ผู้อื่นต่อไป…”
ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย
โดยจะต้องคำนึงถึงหลักความจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละเรื่อง
แต่ละพื้นที่ ว่าควรจะต้องใช้เทคโนโลยีระดับใด ซึ่งบางพื้นทีอ่ าจไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทีท่ ำให้สนิ้ เปลืองโดยใช่เหตุ และยังอาจไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยูข่ องประชาชน ดังนัน้
จะต้องไม่หลงไปกับกระแสของเทคโนโลยีทมี่ ีการพัฒนาก้าวหน้าไปตลอดเวลา โดยควรใช้ปัญญา
ไตร่ ต รองในการเลือ กสิง่ ทีเ่ หมาะสม และมุง่ ทางสายกลางทีเ่ น้น การปฏิ บ ัติ อ ย่า งอะลุม้ อล่ว ย
ด้วยความสามัคคีและมีเมตตาต่อกัน เพื่อให้การพัฒนานัน้ ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังพระบรมราโชวาท
ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบัต รของสถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ณ อาคารใหม่ส วนอัม พร
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า
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“...เทคโนโลยีท่ดี ี ที่สมบูรณ์แบบ จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
และมีความสูญเปล่าหรือความเสียหายเกิดขึน้ น้อยที่สุด แม้แต่สิ่งที่เป็นของเสียเป็น
ของเหลือทิง้ แล้ว ก็ควรจะได้ใช้เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้ได้ เช่ น ใช้ทำขยะและ
มูลสัตว์ให้เป็นแก๊สและปุ๋ย เป็นต้น โดยทางตรงข้ามเทคโนโลยีใดที่ใช้การได้ไม่คมุ้ ค่า
ก่อให้เกิดความสูญเปล่าและความเสียหายได้มาก จัดว่าเป็นเทคโนโลยีที่บกพร่อง
ไม่สมควรจะนำมาใช้ไม่ว่าในกรณีใด...”
พระราชดำรั ส ในโอกาสทีส่ ถาบัน เทคโนโลยีแ ห่ ง เอเชี ย ทูล เกล้า ฯ ถวายเหรี ย ญทอง
เฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้พัฒนา เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า

“…การใช้หลักวิชาหรือใช้ทฤษฎีให้เกิดประโยชน์ได้แท้จริงนั้น จะต้องใช้ให้ถกู ต้อง
และสอดคล้องพอเหมาะ พอดี กับความเป็นอยู่ ความคิด ความเชือ่ และวัฒนธรรม
ตามสภาพที่เป็นจริงในภาคพื้นต่างๆ...”
และพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย พระราชวังดุสติ เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึง่ ว่า
“...เรือ่ งที ่ส ำคัญ ก็ ค ือ การทำมาหากิ น ของประชาชนคนไทยซึง่ ต้อ งให้ มี
ความสะดวกสบาย มีการปกครองที่เป็นธรรม.
ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ จะต้องอาศัยหลักวิชาทั้งนัน้ แต่บางทีหลักวิชานัน้ เราไปเอา
ตัวอย่างมาจากแหล่งทีม่ สี ภาพการณ์ไม่เหมือนกับประเทศของเรา. ยกตัวอย่างในเมืองไทย
เดี๋ยวนี้ แต่งตัวชุดสากลแบบนี้ ก็ร้อน ไม่เหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย
แต่ก็ได้ดัดแปลงไปบ้าง มิให้เครื่องแต่งตัวเหล่านี้ร้อนเกินไป...
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ในเรือ่ งอืน่ ก็เป็นเช่นเดียวกัน ระเบียบการหรือวิชาการต่างๆ ที่นำมาใช้บางที
ไม่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ หรือนิสัยใจคอของคนไทย...”
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์และทดลองหาแนวทางปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับทฤษฎี บางครั้ง
การดำเนินงานประสบปัญหา และไม่มีวธิ กี ารแก้ไขหรือปรากฏอยู่ในตำรา ต้องนำประสบการณ์ไปปรับใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้ง และทดลองหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปัญหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด หากได้ผลก็นำมาดำเนินการ
เป็นโครงการพระราชดำริ ดังพระบรมราโชวาทเนือ่ งในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แก่ข้าราชการ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๖ ความตอนหนึ่งว่า


“...งานนีจ้ ะต้องทำด้วย
ความรู้ คือความรูห้ ลักวิชาใน
แต่ละงานที่ท่านได้ประกอบอยู่
นอกจากความรู้ในหลักวิชาการ
แล้ ว จะต้อ งมี ค วามรูท้ ี ่จ ะมา
ปฏิบัติ นำเอาวิชานั้นมาปฏิบัติ
ให้ ถู ก ต้อ งตามเหตุก ารณ์ ซ ึง่
บางที ก็ ไ ม่ มี อ ยู ่ใ นตำราและ
จะต้องอาศัยความคิดพิจารณา
ที ่ร อบคอบของตนเองเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
บางสถานการณ์ เมื ่อ เราไปเจอก็ พ ยายามที ่จ ะซัก เอาหลั ก วิช าที ่ไ ด้เ ล่ า เรีย นมา
หรือได้ประสบมามาปฏิบัติ ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ลุล่วงไปโดยเรียบร้อยแต่ถ้ามาใช้
ความพิจ ารณา ที ่ร อบคอบ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ก็ จ ะผ่ า นพ้น อุป สรรคทั ้ง หลายนัน้ ไปโดยดี
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม...”
และพระราชดำรั ส พระราชทานแก่ ค ณะเอกอัค รราชทูต และกงสุล ใหญ่ไ ทยประจำภู ม ิภ าค
เอเชีย-แปซิฟิก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...โครงการตามพระราชดำริ โครงการเหล่านี้ ขอบอกทันทีว่าไม่ใช่ ไม่ได้ทำมาจาก
ทฤษฎี เป็นการทำแบบที่เขาเรียกว่าทางปฏิบัติ คือไปเห็นอะไรที่ไหนแล้วก็นึกว่า
ควรจะปฏิบัติอย่างไร ก็ทดลองปฏิบัติไป...”
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๔.๓ ทำให้ง่าย
อาจกล่าวได้วา่ การ “ทำให้ง่าย” หรือ “Simplicity”
เป็นหลักคิดที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบ
ของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงคิ ด ค้ น ดั ด แปลง ปรั บ ปรุ ง และใช้
กฎธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างง่ายๆ
แต่ตรงจุดและได้ผล ซึ่งมีแนวพระราชดำริสำคัญ ดังนี้
ดัดแปลง ปรับปรุง และหาวิธีแก้ไขงาน
พัฒ นาประเทศตามแนวพระราชดำริ ด้ว ยวิธี ง ่า ยๆ
ทำสิ ่ง ที ่ย ากให้ ก ลายเป็ น ง่า ย ทำสิ ่ง ที ่ส ลั บ ซับ ซ้อ น
ให้ เข้า ใจง่า ย และสอดคล้อ งกั บ สภาพแวดล้อ มและ
ความเป็น อยู ่ ทัง้ ประเพณีแ ละแนวปฏิ บ ัติ ข องสัง คม
ในชุมชนนั้นโดยหากใช้หรือทดลองแล้วได้ผล สามารถนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติต่อไปได้ ดังพระราชดำรัส
พระราชทานแก่คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และ
คณะเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า


“...การแก้ปญ
ั หานัน้ อาจจะมีคนว่าไม่ถกู หลักวิชาก็ได้ ไม่เป็นไร โดยมากเราพยายาม
ทีจ่ ะทำอะไรทีง่ า่ ยๆ แล้วในทีส่ ดุ ถ้าทำง่ายๆ แล้วได้ผลก็จะเป็นหลักวิชาโดยอัตโนมัต.ิ ..”
คิด ค้นการช่วยเหลื อหรือแก้ไขปั ญหาให้ ป ระชาชน ในลักษณะการดำเนินงานทีง่ ่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือใช้เทคโนโลยีสูงเกินไป เพราะจะทำให้ไม่คุ้มกับการลงทุนและอาจทำให้เกษตรกร
เป็นหนี้ โดยอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้ และการสังเกต ดังพระราชดำรัส ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า


“…ในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์นัน้ จะต้องแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ
สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์จริงจัง ไปซือ้ อาหารสัตว์มาให้ มีอาหารเสริมต่างๆ และมีอีก
ส่วนหนึง่ สำหรับข้าราชการแท้ๆ ในชัน้ ต่ำกว่ามันต้องมีนะ ถ้าเราคิดจะเลี้ยงชัน้ สูง
ตลอดเวลาชาวบ้านเขาสู้ไม่ไหว ถ้ามีอะไรผิดปกติไปหน่อยจะล่มจม เป็นหนี้แล้วเสร็จเลย
ปีหนึ่งก็ปลดหนี้เขาไม่ได้ แต่ถ้าแจกชาวบ้านที่พื้นที่ต้องให้อะไรง่ายที่สุด...”
และพระราชดำรั ส พระราชทานแก่ ค ณะบุค คลต่ า งๆ ในโอกาสวั น เฉลิม พระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า
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“...ที่จริงพวกเรา ก็ได้ไปดูงานมาแล้ว กลับมาทำก็แบบของเขา แต่ทำไม่ค่อยสำเร็จ.
ที่เราทำสำเร็จก็คือทำแบบของเขานั้นแหละ แต่ว่าเรามาทำแบบชาวบ้าน แบบไทยๆ.
ความจริงเราทำมาก่อนเขาทำ ทำแบบหมู่บ้านสหกรณ์. เราก็ทำเหมือนกันแต่เราทำ
วิธีการแบบ “คนจน” ไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขา เราก็ทำไปแล้ว...”
ใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ด้วยรูปแบบง่ายๆ
และใช้ได้จริง รวมทัง้ เหมาะสมกับสภาพปัญหา สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ และระบบนิเวศ
โดยส่วนรวม ตลอดจนยึดหลักการแก้ไขปัญหาจากมุมมองของผูท้ เี่ ราจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ดังที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา”
ความตอนหนึง่ ว่า “...วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ นัน้ ทรงใช้ความเรียบง่าย ใช้ธรรมชาติเข้าแก้ไข
กันเองอยูต่ ลอดเวลา ถ้าเป็นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน จะทรงสวมวิญญาณ
ของเกษตรกรเข้าไปแก้ไขปัญหา พระองค์ตรัสอยูเ่ สมอว่า อย่าได้เอาอะไรทีช่ าวบ้านไม่สามารถทำได้
ไปยัดเยียดให้เขา วิธีการแก้ไขปัญหาของพระองค์นั้น บางครั้งเรียบง่ายจนกระทั่งเรานึกไม่ถึง...”


และกล่า วไว้ใ นหนังสือ “การทรงงานพั ฒ นาประเทศ ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยูห่ ั ว”
ความตอนหนึ่งว่า “...สิง่ ใดทีเ่ ป็นเรื่องสลับซับซ้อนก็คิดทำให้ง่ายๆ อย่างโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับ
ปัญหาน้ำเสียบึงมักกะสันด้วยการใช้ผักตบชวา ซึ่งมีอยูใ่ นธรรมชาติมาดูดซึมเอาโลหะหนักซึ่งเป็น
ต้นตอของน้ำเน่าเหม็น หรือการแก้ไขปัญหาพังทลายของหน้าดิน การปลูกหญ้าแฝก...”
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นอกจากนี้ ดร.สุเมธยังได้กล่าวถึงแนวพระราชดำริ “ทำให้ง่าย” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ไว้ในหนังสือ “ชีวิตพอเพียง” ความตอนหนึง่ ว่า “ด้วยวิถีแห่งพระชนม์ชีพแล้ว เรียกว่าทรงเรียบง่าย
เวลามีปญ
ั หาอะไร ก็ทรงค้นพบวิธกี ารทีเ่ รียบง่ายเสมอในการหาทางออก คนเราหากบรรลุถงึ จุดจุดหนึง่ แล้ว
จะเห็นได้วา่ ความเรียบง่ายนี่เป็นศิลปะชั้นสูงของสติปญ
ั ญาทั้งหมด แต่คนทั่วไปที่พอเป็นนักวิชาการแล้ว
มักจะแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนด้วยวิธกี ารที่ย่งุ ยากซับซ้อน เพราะคิดว่านั่นเป็นของโก้ ถ้าแก้งา่ ยๆ แล้ว
อาจจะทำให้ ดู ห มดภู ม ิไ ปแต่ส ำหรับ พระองค์แ ล้ ว ทรงใช้สิ ่ง ที ่มี อ ยู ่ใ นธรรมชาติน นั ่ แหละแก้ ไข
ธรรมชาติเอง ไม่ได้ยึดแบบพวกเราที่ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคมาใช้
อย่างภูเขาแห้งแล้ง โปรดให้ทำฝายชะลอน้ำ ก็เอาดินเอาเศษกิ่งไม้ทีต่ กๆ อยูใ่ นบริเวณภูเขานัน้
มาอุด ไม่ต้องไปหาจากที่ไหน ทรงมีศิลปะชั้นสูงทีเดียว ในการนำปัจจัยต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อประโยชน์
อีกทางหนึ่ง ซึ่งคนทั่วไปมองไม่ออก
วิธีการมองในลักษณะนี้ ผมมองว่าต้องเป็นปราชญ์ถึงมองออก เหมือนพระพุทธเจ้ารับสัง่ ว่า
ธรรมะก็อยู่ตรงนั้นแหละ พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีพระราชดำริข้นึ มาใหม่ แต่วา่ ทรงไปค้นพบ ฉันใดฉันนั้น
ทรงมีรับสั่งว่าปัญหาอยู่ตรงนั้นวิธีแก้ไขก็อยู่ตรงนั้น เพียงแต่จะทำอย่างไรจึงจะเอาสติปัญญามาคิดแก้
จนสามารถส่งผลลัพธ์ออกมา…”
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ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงใช้
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการริเริ่มโครงการ
ต่างๆ มากมาย โดยทรงตระหนักว่าผลรับจาก
การเสียสละนีจ้ ะนำประโยชน์สขุ สูป่ ระชาชนอย่าง
อเนกอนันต์ ทรงเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และทดลองหาแนวทางปฏิบัติโดยไม่ยึดติดกับ
ทฤษฎี และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีไม่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเป็นอยู่
ของประชาชน ทรงมุง่ พัฒนาบนรากฐานของการอนุรักษ์และพัฒนาทีส่ มดุล โดยผสมผสานวิธีการ
ที่หลากหลายด้วยวิธที ่ีเรียบง่าย ไม่ซบั ซ้อนสอดคล้องกับบริบทแวดล้อม ภูมิปัญญาดั้งเดิม รวมทั้งเทคโนโลยี
ทีท่ ันสมัย ดังโครงการตามแนวพระราชดำริทสี่ ำคัญ อาทิ การสร้างเขื่อน การสร้างเส้นทางคมนาคม
ทั้งถนนในภูมิภาคและชนบท และแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง
การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการแก้มลิง การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มจากการทำนาเกลือ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ การแก้ปัญหาดินเพื่อการเพาะปลูก การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ
โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ และการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตผล
ทางการเกษตร ดังนี้


การสร้างเขื่อนต่างๆ

การสร้ า งเขื ่อ นนับ เป็น การลงทุน ที ่ม ี
ค่าใช้จ่ายรวมถึงผลกระทบทีเ่ กิดแก่ประชาชน
และพื ้น ทีใ่ นบริ เ วณทีส่ ร้ า งอย่า งมหาศาล
แต่ด้วยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงยึดหลัก “ขาดทุนคือกำไร”
ดั ง กล่า ว พระองค์ จึ ง มีพ ระราชดำริ ด ำเนิน
โครงการสร้างเขื่อนต่างๆ หลายเขื่อน ซึ่งหาก
จะประเมิน ค่ า การลงทุน แล้ว นับ ว่ า ได้ ก่ อ ให้
เกิ ด ประโยชน์ท ีค่ ุ ้ม ค่ า และคุ ม้ ทุน อย่า งยัง่ ยืน
โดยสามารถใช้ป ระโยชน์จากการสร้ างเขื่อ น
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ได้ ม ากมายไม่ว่ า จะเป็น การชลประทานเพื ่อ
การอุปโภคบริโภคการเกษตร การผลิตกระแส
ไฟฟ้า และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกัน
น้ำ ท่ว มและน้ำ แล้ง ฯลฯ ซึ ่ง ล้ว นแล้ว แต่ เ ป็น
การสร้างประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ให้กบั ประชาชน
และประเทศชาติ อาทิ
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนระบายน้ำที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย ก่อสร้างระหว่าง ปี ๒๔๙๕ ๒๕๐๐ เพื ่อ ทดน้ำ ส่ง ให้ พื ้น ทีใ่ นเขตโครงการ
ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ 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 เขื่อนนีใ้ ช้ประโยชน์ทางด้าน
การชลประทาน การทดน้ำ เพื ่อ การเกษตร การอนุรั ก ษ์ พั น ธุ ์ส ัต ว์ น ้ำ โดยระบายน้ำ จากแม่น ้ำ
ในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทยและสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าด้วย
เขือ่ นขุนด่านปราการชล ตั้งอยูท่ ีบ่ ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว มีพ ระราชดำริ ใ ห้ ส ร้ า งขึ ้น เพื ่อ แก้ ไขปัญ หาในพื ้น ทีล่ ุม่ น้ำ นครนายก
ทีข่ าดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ส่วนในฤดูฝนกลับเกิดปัญหาน้ำท่วม เนือ่ งจากพื้นทีส่ ่วนใหญ่เป็นทีร่ าบทีม่ ี
ความลาดเอียงน้อยทำให้น้ำระบายออกยาก น้ำจึงท่วมขังเป็นเวลานาน จากสภาวะน้ำท่วมแช่อยูเ่ ป็น
เวลานานสลับกับความแล้งซ้ำซากทำให้ดินกลายสภาพเป็นกรดที่เรียกว่า “ดินเปรี้ยว”
จากปั ญ หาดั ง กล่า ว พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง พระราชทานพระราชดำริ ส ร้ า งเขื ่อ น
คลองท่าด่านฯ ซึ่งเขื่อนได้อำนวยประโยชน์แก่ชาวลุ่มน้ำนครนายกอย่างมาก อาทิ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ทีส่ ามารถจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบ สำหรับพื้นทีเ่ กษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค และช่วยบรรเทา
อุทกภัยแก่พื้นทีท่ งั้ สองฝัง่ ของแม่น้ำนครนายกเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ รวมทัง้ ใช้น้ำ
ชลประทานชะล้างดินเปรี้ยวเพื่อการเพาะปลูก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงน้ำจืด
ตลอดจนเป็น แหล่ง ท่อ งเทีย่ วเชิ ง อนุรั ก ษ์ แ ห่ ง ใหม่ท ำให้ ร าษฎรมีร ายได้ เ พิ ่ม ขึ ้น ดั ง พระราชดำรั ส
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำคลองท่าด่านจังหวัดนครนายก ซึ่งสร้าง ณ บริเวณ
ที่ตกจากน้ำตกเหวนรกลงมานัน้ เป็นโครงการที่มีความสำคัญมากเพราะนอกจาก
จะช่วยให้ราษฎรมีนำ้ ใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจำนวนมากนับแสนแสนไร่แล้ว
149

เขือ่ นแห่ ง นีก้ ็ จ ะสามารถเก็ บ กั ก น้ำ
อุทกภัยของทุกปีไว้ได้หมดจะไม่ทำให้
เกิ ด ภาวะน้ำ ท่ ว มพืน้ ที ่ก ารเกษตรใน
บริเวณจังหวัดนครนายกอีกต่อไป และ
ขณะเดียวกันในฤดูแล้งน้ำจากเขื่อนก็จะ
ถูกระบายเพือ่ ชะล้างดินเปรีย้ วในหลาย
อำเภอของนครนายกอีกด้วย...”


การสร้างเส้นทางคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระราชดำริให้เปิดเส้นทางการพัฒนาสูช่ นบททีห่ ่างไกล อันเป็น
ปัจ จั ย พื ้น ฐานทีส่ ำคั ญ ของการนำความเจริ ญ ไปสูช่ นบท เพื ่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของราษฎรให้ ม ี
ความเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น โดยพระองค์ได้เสด็จฯ ไปในพื้นทีอ่ ันตรายหลายแห่ง เพื่อพระราชทานขวัญและ
กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ท่เี ข้าไปดำเนินการบุกเบิกสร้างเส้นทาง นำมาซึ่งโครงการก่อสร้างถนนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริมากมายหลายสายที่พระราชทานแก่พสกนิกรทั่วประเทศ รวมทั้งทรงห่วงใยปัญหาการจราจร
ทีแ่ ออัดบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร จึงทรงให้พัฒนาการจราจรทางถนนทัง้ เส้นทางสายหลัก
และสายรองต่างๆ ทั้งในเมืองและโดยรอบ
แม้ว่าการสร้างถนนดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่เมื่อทรงพิจารณาถึงผลประโยชน์
ที่ราษฎรจะได้รับในการสัญจร การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
โดยรวมแล้ ว ทรงเห็ น ว่า คุม้ ค่า ที ่จ ะลงทุ น โดยมีเ ส้น ทางคมนาคมทีม่ ีพ ระราชดำริ ใ ห้ ก่ อ สร้ า ง
หรือปรับปรุง อาทิ
๑) การสร้า งถนนในภู มิ ภ าคและชนบท อาทิ ถนนสายห้ ว ยมงคล ซึ ่ง นับ เป็น โครงการ
สร้างถนนสายแรกทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเมือ่ ปี ๒๔๙๕ เมือ่ ครั้งเสด็จฯ ประทับแรม
ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเสด็จพระราชดำเนินผ่านหมูบ่ ้านห้วยมงคล
จนรถพระทีน่ งั่ ตกหล่ม บรรดาประชาชน ทหาร ตำรวจ กว่า ๑๐ คน ได้เข้ามาช่วยกันออกแรง
ดันรถให้หลุดจากหล่มและสามารถเดินรถต่อไปได้ในที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสอบถาม
ชาวบ้านที่เข้ามาช่วยดันรถพระที่น่ังถึงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้กราบบังคมทูล
ตอบว่า อยากได้ถนนมากทีส่ ุดเพราะการเดินทางไม่สะดวก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัด “ถนนสายห้วยมงคล” ออกสูต่ ลาดหัวหิน เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนน
นำผลิตผลเกษตรออกไปสู่ตลาดในเวลาเพียง ๑๕-๒๐ นาทีเท่านั้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางบำบัดทุกข์
บำรุงสุขแก่ทวยราษฎร์ในกาลสืบมา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงแนะนำหน่วยงาน
ราชการทีเ่ กี ่ย วข้ อ งให้ ก่ อ สร้ า งถนนอีก หลายเส้น ทาง
เพื ่อ อำนวยความสะดวกด้ า นการสัญ จรของราษฎร
รวมถึ ง เพื ่อ เสริ ม สร้ า งความมัน่ คงของประเทศชาติ
โดยเฉพาะในภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ภาคเหนือ
และภาคใต้ และมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุง
ถนนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่ออำนวยประโยชน์ให้พสกนิกร
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้านต่างๆ สามารถเดินทางติดต่อถึงกัน
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตลอดเส้นทาง
โดยมีเส้นทางทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั สร้าง อาทิ
ปี ๒๕๑๓ เส้ น ทางสายอำเภอรามั น -บ้ า น
ตะโละหะลอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพือ่ พัฒนา
ความมั่นคงทางการเมืองและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ปี ๒๕๑๙ สายปราจีนบุรี-เขาใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๗๗ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเส้นทาง
สายยุทธศาสตร์ให้รถยนต์ทหารผ่าน เพื่อความมั่นคงของประเทศบริเวณชายแดนกัมพูชา
ปี ๒๕๒๑ สายอำเภอระแงะ-บ้ า นดุซ งญอ-นิค มพัฒ นาภาคใต้ และสายบ้ า นสามแยกอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ สายบ้านวาก-บ้านใหม่บ้านแม่ตะไคร้ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒๙ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อปรับปรุงเส้นทางข้ามภูเขา
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อประโยชน์
๒) การแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ตลอดหลายทศวรรษทีผ่ ่านมา แม้จะมี
การพั ฒ นาโครงข่ า ยถนนมากมาย แต่ ย ัง ไม่เ พี ย งพอกั บ ปริ ม าณรถทีเ่ พิ ่ม ขึ ้น ในอัต ราก้ า วกระโดด
และการเดินทางของผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ และปริมณฑลทีม่ ีมากถึง ๑๗ ล้านคนต่อเทีย่ วต่อวัน
อันนำมาสู่ปัญหาการจราจรติดขัด
ทุกความเดือดร้อนของประชาชนล้วนอยู่ในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสมอ
พระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ มาอย่างต่อเนือ่ ง
นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ ทีม่ ีพระราชประสงค์ให้ปรับปรุงเส้นทางทีม่ ีอยูเ่ ดิม และก่อสร้างถนนสายใหม่
เพื่อต่อเติมและเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์และสมดุล ดังพระราชดำรัส เมือ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๓๗ ความตอนหนึ่งว่า
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“...สำหรับการจราจร เครือ่ งมือนัน้
สำคัญ ที ่สุ ด ก็ ค ือ ถนน ก็ ต ้อ งมี ถ นน
ที่เหมาะสม มีเครือ่ งควบคุมจราจรที่
เหมาะสม และมีกฎเกณฑ์ของแต่ละแห่ง
แ ต ่ล ะ ส่ ว น ข อ ง ผิ ว จ ร า จ ร น ั ้น ใ ห้
เหมาะสม อัน นีก้ ็ ไ ม่ ใ ช่เ รือ่ งของ
นิต ิศ าสตร์ ไม่ ใช่เรือ่ งของรัฐ ศาสตร์
หรือ ของตำรวจ หรือ ของศาล เป็ น
เรือ่ งของวิศ วกรรม ก็ จ ะต้อ งทำ
วิศวกรรมให้ดีขนึ้ คือหมายความว่าทำให้ถนนดีขนึ้ ให้สอดคล้อง ซึง่ เป็นการบ้าน
ที่หนักที่สุด เพราะว่ากรุงเทพฯ ได้สร้างมาเป็นเวลา ๒๐๐ ปีแล้ว ไม่ได้มีแผนผังเมือง
ที่จริงๆ จังๆ ก็มีการผังเมืองของทางการ แต่ว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์มากนัก เพราะว่า
คนไทย ตามชือ่ เป็นคนไทย คือมีอสิ ระบังคับกันไม่ได้ จะสร้างอะไรก็สร้าง อยากจะสร้าง
เดี๋ยวนี้ก็สร้าง ก็ไปขวางกับคนอื่น คือขวางทางอื่นอันนี้ก็เลยแก้ไขไม่ได้...”
โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริ ทัง้ การปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายต่างๆ เกิดเป็น
ถนนวงแหวนชั้นในรอบกรุงเทพฯ หรือถนนรัศมีเชือ่ มต่อระหว่างพื้นทีข่ องกรุงเทพฯ รวมทัง้ การเพิม่
ประสิทธิภาพถนนด้วยการขยายช่องทางจราจร เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์ อาทิ
การขยายผิวการจราจรและเพิม่ เส้นทางคมนาคม พระองค์ได้พระราชทานให้ดำเนินการ
ทั้งแบบเร่งด่วนในจุดวิกฤต และแบบระบบโครงข่ายจราจร การแก้ปัญหาจราจรเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน
อาทิ โครงการก่ อ สร้ า งถนนเลีย บทางรถไฟสายใต้ จ ากสถานีบ างกอกน้อ ยถึ ง ถนนจรั ญ สนิท วงศ์
และพระราชทานนามว่า “ถนนสุทธาวาส” การขยายพื้นผิวจราจร เช่น โครงการถนนหยดน้ำ และการ
ปรับปรุงขยายผิวจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โครงการก่อสร้างถนนเลียบบึงมักกะสันจากถนน
ศรีอยุธยาถึงถนนอโศก-ดินแดง การขยายช่องทางโดยไม่ทำลายภูมิทัศน์เดิม เช่น โครงการสะพาน
ผ่านฟ้าลีลาศ และโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์ เป็นต้น
การแก้ ปั ญ หาการจราจรอย่ า งเป็ น ระบบโครงข่า ย พระองค์ ไ ด้ ม ีพ ระราชดำริ ใ ห้ ก่ อ สร้ า ง
เส้น ทางใหม่ เชื ่อ มต่ อ ถนน และสร้ า งทางวงแหวนเลีย่ งเมือ ง เพื ่อ บรรเทาปัญ หาจราจรภายใน
กรุงเทพฯ เนือ่ งจากเป็นจุดศูนย์กลางในการลำเลียงขนส่งสินค้าเข้าและออก อาทิ เมือ่ ปี ๒๕๑๔
มีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรพระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชน
คือโครงการถนนวงแหวนรัชดาภิเษก (ถนนวงแหวนชั้นใน) แทนการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
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ทีท่ างราชการจะจัดสร้างและน้อมเกล้าฯ
ถวายเป็น ของขวั ญ เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิ ธี รั ช ดาภิ เ ษก
โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก
และเหนือ -ใต้ เพื ่อ เชื ่อ มเส้น ทาง
จราจรด้วยถนน สะพาน และปรับปรุง
เส้นทางเดิมและเส้นทางใหม่ให้เชื่อมกัน
อย่างสมบูรณ์
โครงการพระราชดำริท าง
คูข่ นานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ได้ทอดพระเนตรเห็นการจราจรทีต่ ิดขัดเป็นอย่างมากบริเวณสะพาน
สมเด็จพระปิน่ เกล้า ต่อเนือ่ งไปจนถึงถนนบรมราชชนนี จึงพระราชทานแผนทีก่ ารก่อสร้างทางคู่ขนาน
ทีท่ รงร่างด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไข โดยการ
ก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าจากแยกอรุณอมรินทร์ไปจนถึงแยกพุทธมณฑลสาย ๒ อันเป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับการจราจร จากบริเวณสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้าจนถึงทางแยกตลิง่ ชัน
ถนนบรมราชชนนีทั้งขาเข้าและขาออกโดยไม่ติดสัญญาณไฟจราจร
โครงการสะพานพระราม ๘ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ได้ ม ีพ ระราชดำริ ชี ้แ นะว่ า
ควรก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ไปเชื่อมกับ
ถนนวิ ส ุท ธิ ก ษั ต ริ ย ์ใ กล้กั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เพื ่อ รองรั บ ปริ ม าณการจราจรทีเ่ พิ ่ม ขึ ้น
จากการเปิดใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี รวมทัง้ เพิ่มจุดเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร
ฝัง่ พระนครและธนบุรี และเป็น จุ ด เชื ่อ มต่ อ “โครงข่า ยจตุร ทิ ศ ” พระองค์ จึ ง ได้ พ ระราชทาน
พระราชหัตถเลขาแนวแผนผังสะพานให้กรุงเทพมหานครนำไปศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการ
อีกทัง้ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อของสะพานแห่งใหม่นวี้ ่า “สะพานพระราม ๘” ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบา
ปริมาณการจราจรทีข่ ้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้า และผ่อนคลายปัญหา
การจราจรในถนนที่ต่อเนื่องจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเป็นอันมาก
โครงการสะพานภูมพิ ล ๑ และสะพานภูมพิ ล ๒ หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “สะพานวงแหวน
อุต สาหกรรม” เป็น โครงการอัน เนือ่ งมาจากพระราชดำริ ท ีพ่ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างขึ้นเชื่อมต่อเขตราษฎร์บูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
กั บ อำเภอพระประแดง จั ง หวั ด สมุท รปราการ ซึ ่ง เป็น เขตอุต สาหกรรมขนาดใหญ่เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น
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เพื ่อ เป็น โครงข่ า ยถนนรองรั บ การขนถ่ า ยลำเลีย งสิน ค้ า จาก
ท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนือ่ งไปจนถึงพื้นทีอ่ ุตสาหกรรมในจังหวัด
สมุทรปราการ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ เพื่อไม่ให้รถบรรทุก
วิ่งเข้าไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่น อันเป็นสาเหตุของการจราจร
ติดขัดโดยรอบ
การแก้ไขปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิรริ าช แม้วา่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช
พระองค์ยังทรงห่วงใยที่จะแก้ไขปัญหาให้พสกนิกรอยู่ตลอดเวลา
โดยเมือ่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ พระองค์ได้พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ ผ ทู ้ ีเ่ กี ่ย วข้ อ งเฝ้า ฯ กราบบัง คมทูล
ถวายรายงานโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรอบโรงพยาบาล
ศิริราช ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนือ่ งกับโครงการทางคู่ขนาน
ลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และสะพานพระราม ๘ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว
พระองค์มีพระราชกระแสรับสัง่ ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินงานสำรวจและออกแบบ
โครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิ การต่อเชื่อมสะพานพระราม ๘ กับถนนพรานนก และพุทธมณฑลสาย ๔
งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ตลอดจนผิวการจราจรกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์ และสะพาน
ข้ามคลองบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ การก่อสร้างทางลอดใต้ทางสามแยกไฟฉาย และสะพาน
ข้ามแยกถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อเพิ่มโครงข่ายถนนทีเ่ ชื่อมโยงพื้นทีฝ่ งั่ ตะวันตกและตะวันออกของ
กรุงเทพฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ แยกศิริราช แยกพรานนก
สามแยกไฟฉาย และทางแยกอืน่ ๆ ทีต่ ่ อ เนือ่ งกั น พร้ อ มกั น นัน้ ยัง ช่ ว ยลดจุ ด ตั ด และทางแยก
สัญญาณไฟจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ซึ่งช่วยให้
ถนนวงแหวนรัชดาภิเษกฝั่งธนบุรีสัญจรได้สะดวกขึ้น
โอกาสนี้ พระองค์ทรงซักถามเกี่ยวกับการจัดทำระบบรถไฟฟ้าบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล
ศิริราช และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไปสู่ส่วนภูมิภาคต่างๆ โดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
“...ที่จริงรถไฟนีจ้ ะได้ประโยชน์มาก เพราะว่าดีกว่าการคมนาคมทางถนน
ทางถนนแพงมาก รถไฟจะถูกลงไปมาก ดีสำหรับการเศรษฐกิจของไทย ถ้าทำได้
สำเร็จโดยเร็ว...”
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โครงการฟาร์มตัวอย่าง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ มีพระราชประสงค์ ที่จะช่วย
ให้ราษฎรหลุดพ้นจากความยากลำบาก
แม้ จ ะต้อ งเสี ย สละพระราชทรัพ ย์
เพื่อลงทุนในโครงการเป็นจำนวนมาก
พระองค์ก็ทรงยินดี ได้มีพระราชดำริ
ให้จัดตั้ง “ฟาร์มตัวอย่าง” ขึ้น สำหรับ
ฝึก อาชี พ ทางด้ า นการเกษตรเพื ่อ ให้
สามารถนำไปปฏิ บ ัติ ไ ด้ จ ริ ง และเป็น
แหล่ง ศึ ก ษาข้ อ มูล และถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้สามารถ
นำไปใช้ในพื้นทีไ่ ด้ ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่ องราษฎร นอกจากนีพ้ ระองค์มีพระราชประสงค์
ทรงช่ ว ยเหลือ ประชาชนทีต่ กงานจากเหตุ ก ารณ์วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เมือ่ ปี ๒๕๔๐ ทรงให้ ข ยายผล
โครงการไปในหลายจังหวัดทุกภาคของประเทศกว่า ๕๖ แห่ง
พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นภายใต้โครงการ “หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ” ณ บ้านดงยอ ตำบลขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นแห่งแรก โดยโครงการฯ
ได้มีการสร้างบ้านพักเกษตรกร ๒๐ หลัง และจัดแบ่งที่ดินเพื่อทำการเกษตรครอบครัวละ ๒ ไร่ รวมทั้ง
จัดสร้างระบบสาธารณูปโภคให้แก่ราษฎรให้มีงานทำ เป็นหมูบ่ ้านตัวอย่างทีท่ ำการเกษตรโดยไม่ใช้
ปุย๋ และยาฆ่าแมลง และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ สำหรับเลีย้ งคนในหมูบ่ ้าน และเมือ่ เหลือ
จากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึง่ ด้วย ซึ่งได้มีการขยายโครงการไป
ในพื้นที่ต่างๆ ดังบทความจากหนังสือ “กำไรของแผ่นดิน” โดยนายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจการพิเศษ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่บ้านขุนแตะ หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งราษฎรชาวไทยภูเขาทีไ่ ด้รับการบำบัดให้เลิกยาเสพติดแล้ว จำนวนประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คน
มาเข้าเฝ้าฯ และขอพระราชทานความช่วยเหลือของานทำ ทรงให้ข้าพเจ้าและคณะทีต่ ามเสด็จฯ
ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อเริ่ม
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ดำเนินงานในขั้นแรก โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ
จ้างคนงานชาวเขามาทำงานประมาณ
วันละ ๔๐ คน ก่อนวันเสด็จฯ ไปทรง
ตรวจเยีย่ มโครงการฯ ในปี ๒๕๔๑
ได้ รั บ สัง่ ถามว่ า ทีฟ่ าร์ ม ตั ว อย่า งนี ้
จ้ า งคนงานไว้ เ ท่ า ไร ข้ า พเจ้ า กราบ
บั ง คมทู ล ว่ า ประมาณ ๔๐ คน
ซึ ่ง ไม่ถู ก ต้ อ งตามพระราชประสงค์
ของพระองค์ทที่ รงให้จ้างคนยากจน
เข้ า มาทำงานให้ ม ากกว่ า นี้ ข้ า พเจ้ า ได้ ก ราบบัง คมทูล ไปว่ า ถ้ า จ้ า งคนงานเข้ า มาทำงานมากๆ
อาจจะต้องขาดทุน เพราะผลผลิตยังน้อยอยู่ พระองค์รับสั่งว่า
“...อย่ามาพูดเรือ่ งกำไรขาดทุนกับฉันนะ ฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆ
ขาดทุนของฉัน คือกำไรของแผ่นดิน... การที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆ มีงานทำ พวกเขา
มีรายได้มเี งินเลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องไปเป็นโจร ไม่ต้องไปเป็นขโมย ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ไม่ตดั ไม้ทำลายป่า ไม่ไปเผาป่า ตำบลนัน้ อำเภอนัน้ จังหวัดนัน้ ก็มคี วามสุข
มีความสงบสุข ประเทศชาติก็มีความสุข มีความสงบ นี่แหละคือกำไรของแผ่นดิน...”


การพัฒนาด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงตระหนักว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้าง
และพัฒนาความคิด สติปัญญา ความประพฤติและคุณธรรมของคนในชาติ จึงมีพระราชปณิธานทีจ่ ะ
ส่ง เสริ ม การศึ ก ษาให้ แ พร่ ห ลาย ทัง้ ในเมือ งและในชนบททีท่ ุร กั น ดารโดยเฉพาะเด็ ก ยากจนและ
ด้ อ ยโอกาส เพื ่อ จะได้ ม ีคุ ณ ภาพชี วิ ต ทีด่ ี ขึ ้น โดยมีแ นวพระราชดำริ ด้ า นการศึ ก ษาทีส่ ำคั ญ
สรุปได้ดังนี้
๑) ทรงสนับสนุนให้ประชาชนได้รบั การ ศึกษาอย่างทัว่ ถึงในทุกระดับ โดยทรงมีแนวพระราชดำริ
ให้วางรากฐานความรู้และการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอโดย “สร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้”
ในทุกระดับของการศึกษา ทัง้ ในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นับตั้งแต่ในระดับปัจเจก
บุคคลจนถึงระดับประเทศ โดยทรงเห็นว่าการลงทุนเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาย่อมบังเกิดผล
คุ้มค่า เนื่องจากคนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ ความตอนหนึ่งว่า
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“...แต่ละคนใช้เงินงบประมาณหรือเงินของมหาวิทยาลัย ใช้ไปคนละแสนบาท...
ทางมหาวิทยาลัยจะต้องมีงบประมาณคนละปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็ขอให้เรียน
เพื่อให้ค้มุ เงินนี้ ถ้าเรียนได้ความรู้และสามารถไปปฏิบตั ิต่อไปก็คุ้ม ไม่มใี ครเสียดายเงินนี้
เพราะว่าที่จะได้ประโยชน์จากผู้ท่ีเรียนดีแล้วก็ฝึกดีทำตัวให้เป็นประโยชน์ก็คุ้มและ
ประเทศชาติจะก้าวหน้า...”

โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์หรือทีด่ นิ ในการจัดสร้างโรงเรียนต่างๆ อาทิ
การจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเยาวชนชาวเขาและเยาวชนในชนบทห่างไกล และพระราชทานนามโรงเรียนว่า
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ นอกจากนี้ ทรงจัดตั้ง โรงเรียนร่มเกล้า สำหรับเยาวชนในท้องถิ่นชนบท
ห่างไกลหรือพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคต่างๆ ตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
จัดสร้างโรงเรียนให้แก่ท้องทีท่ ปี่ ระสบภัยพิบัติต่างๆ เรียกว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งปัจจุบัน
มีกระจายอยูท่ ัว่ ประเทศ และทรงสนับสนุนให้จัดตั้ง โรงเรียนราชประชาสมาสัย เพื่อเป็นสถานศึกษา
อยูป่ ระจำสำหรับเยาวชนทีเ่ ป็นบุตรธิดาของคนไข้โรคเรื้อน ซึ่งมิได้ติดโรคจากบิดามารดา ทรงส่งเสริม
การจัดตั้งและดำเนินกิจการโรงเรียนสำหรับเด็กพิการทุกประเภท โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในวัด
หลายแห่ง โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิจ และโรงเรียนราชวินิตมัธยม สำหรับบุตรข้าราชบริพาร
ในพระราชวังและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นโรงเรียน
พระราชทานสาธิตแห่งแรกของกรุงเทพฯ
ตลอดจนทรงรับโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
รวมทัง้ ทรงริเริ่มให้มีสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร อันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ
โดยได้ พ ระราชทานพระราชดำริ ใ ห้ ศึ ก ษาแนวทางการก่ อ ตั ้ง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒ นบริห ารศาสตร์
หรือ NIDA
๒) พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาพระราชทาน
ทุนการศึกษาและรางวัลต่างๆ ทุกระดับการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาในมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลน
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ทุนการศึกษาแก่นกั เรียนชาวเขา รางวัล
แก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น ระดับ
ประถมและมัธ ยมศึ ก ษาทัง้ ประเทศ
ทุน มูล นิธิ ร าชประชานุเ คราะห์ เ พื ่อ
เกือ้ หนุนครอบครัวทีป่ ระสบสาธารณภัย
รวมทัง้ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ
ฟื้นฟูทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อส่งเยาวชน
ไปศึกษาวิทยาการระดับสูงสาขาต่างๆ
ในต่างประเทศ
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ น ีน าถได้ พ ระราชทาน
พระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมให้แก่
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดตั้งทุนชื่อว่าทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาตามสมควร
แก่อัตภาพและความสามารถของตน โดยทรงรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาทีท่ รงพบ
ในระหว่างเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ให้เป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมถึง
พระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กพิการให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และมีพระราชเสาวนีย์
ให้กองราชเลขานุการฯ ติดตามผลการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และช่วยเหลือเพื่อให้ไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้
๓) จัดทำโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริทีส่ ำคัญแก่เยาวชน คือโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
มีพ ระราชประสงค์ ใ ห้ เ ป็น หนัง สือ ความรู ท้ เี ่ หมาะแก่ เ ด็ ก ในวั ย ต่ า งๆ รวมทัง้ ผูใ้ หญ่ก็ ส ามารถ
ใช้ประโยชน์ได้
โดยพระองค์ ท รงกำหนดหลั ก การทำคำอธิ บ ายเรือ่ งต่า งๆ แต่ล ะเรือ่ งเป็ น สามตอนหรือ
สามระดับ สำหรับให้เด็กแต่ละรุน่ อ่านเข้าใจ ทั้งเด็กรุน่ เล็ก รุน่ กลาง และรุน่ ใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่
ผู้ส นใจอ่ า นได้ อีก ระดั บ หนึ่ง เพื่อ เปิ ด โอกาสให้ บิด ามารดาสามารถใช้ ห นั ง สื อ นั้น เป็ น เครื่อ งมื อ
แนะนำวิชาแก่บุตรธิดา และให้พี่แนะนำวิชาแก่น้องเป็นลำดับกันลงไป นอกจากนัน้ เมือ่ เรื่องหนึง่
เรื่องใดมีความเกี่ยวพันต่อเนือ่ งถึงเรื่องอืน่ ๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนัน้ ๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วยประสงค์จะให้
ผูศ้ ึกษาทราบและตระหนักว่าวิชาการแต่ละสาขามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนือ่ งถึงกัน ควรศึกษาให้ครบถ้วน
ทั่วถึง
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๔) พระราชทานการศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวยังมีพระราชดำริ
ด้วยว่าราษฎรในชนบท โดยเฉพาะในท้องที่ทุรกันดารควรได้รับการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ ให้สามารถอยูไ่ ด้โดยการ “พึง่ ตนเอง” ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยพระราชทานโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยูข่ องราษฎร
ในท้องถิ่นชนบทให้ช่วยตัวเองได้
๕) สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้ราษฎรเรียนรู้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจำนวน ๖ ศูนย์ กระจายอยูใ่ นภาคต่างๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน
เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาสรรพวิชา ค้นคว้า ทดลอง สาธิตและดูงานทั้งของส่วนราชการและประชาชน


โครงการแก้มลิง

เมือ่ เกิดสภาวะน้ำท่วมหนักในลุม่ แม่น้ำเจ้าพระยาในปี ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ได้ พ ระราชทานแนวพระราชดำริ ก ารป้อ งกั น น้ำ ท่ว มในพื ้น ทีบ่ ริ เวณกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
ด้วยพระราชวินิจฉัยของพระองค์ ไม่มีระบุไว้ในตำราใดๆ ทั้งนี้ ได้ทรงเปรียบเทียบการกินอาหารของลิง
หลังจากทีล่ ิงเคี้ยวกล้วยแล้วจะยังไม่กลืน แต่จะเก็บไว้ภายในแก้มทัง้ สองข้างแล้วค่อยๆ ดุนกล้วย
มากินในภายหลัง เช่นเดียวกับกรณีการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทัง้ น้ำทีข่ ึ้นมาตามซอยต่างๆ
เมือ่ น้ำทะเลหนุนให้ไปเก็บไว้ทบี่ ึงใหญ่ทอี่ ยูใ่ กล้กับพื้นทีช่ ายทะเลและมีประตูน้ำขนาดใหญ่ปิดกั้นน้ำ
เมื่อเวลาน้ำทะเลลดลงให้เปิดประตูระบายน้ำออกไปบึงจะสามารถรับน้ำชุดใหม่ต่อไป ดังพระราชดำรัส
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ความตอนหนึ่งว่า
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“...ตามนิสัยของลิงก็ยังคงเป็นลิง เพราะว่า เราจำได้ เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิง
เอากล้วยไปให้ มันก็เคี้ยว เคี้ยว เคี้ยว แล้วใส่ไว้ในแก้มลิง ตกลง “โครงการแก้มลิง” นี้
มีที่เกิดเมื่อเราอายุ ๕ ขวบ เมื่ออายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปีมาแล้ว ลิงสมัยโน้น
ลิงโบราณ เขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคีย้ วแล้ว เอาเข้าไปเก็บในแก้ม น้ำท่วมลงมา
ถ้าไม่ทำ “โครงการแก้มลิง” น้ำท่วมนีจ้ ะเปรอะไปหมด อย่างที่เปรอะปีนี้ เปรอะไป
ทั่วภาคกลาง จะต้องทำ “แก้มลิง” เพือ่ ที่จะเอาน้ำปีนไี้ ปเก็บไว้ เวลาน้ำทะเลขึน้
ไม่สามารถที่จะระบายออก เมื่อไม่สามารถระบายออกน้ำทะเลก็ขนึ้ มา ดันขึน้ ไป
ตามแม่น้ำ ขึน้ ไปเกือบถึงอยุธยา
ทำให้น้ำลดลงไปไม่ได้ แล้วเวลา
น้ำ ทะเลลง น้ำ ที ่เ อ่อ ขึน้ มานัน้
ก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้าในแม่น้ำ
เจ้าพระยา ก็ท่วมต่อไป จึงต้องมี
แก้มลิง...”
เมือ่ เกิดน้ำท่วมก็ให้ขุดคลองต่างๆ
เพื่อชักน้ำให้รวมกันแล้วนำมาเก็บไว้เป็น
บ่อพักน้ำอันเปรียบได้กับแก้มลิง แล้วจึง
ระบายน้ำ ลงทะเลเมือ่ ปริ ม าณน้ำ ทะเลลดลง โดยทรงให้ ด ำเนิน โครงการแก้ ม ลิง ทีส่ ำคั ญ ในเขต
กรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงฝัง่ ตะวันออกและฝัง่ ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการ
แก้มลิงนอกเขตกรุงเทพฯ ทีเ่ อือ้ ประโยชน์กับในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีน
ตอนล่าง โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย และโครงการแก้มลิงคลองสุนัขหอน
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกร และได้เสด็จ
พระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้วยพระองค์เอง ภายหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วม
กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม ๕ ประการ ได้แก่ (๑) เร่งระบายน้ำออกสูท่ ะเล โดยผ่านแนวคลองทางฝัง่ ตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร (๒) จัดให้มีพื้นทีส่ ีเขียว (Green Belt) เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อ
แปรสภาพให้เป็นทางระบายน้ำเมือ่ มีน้ำหลาก (๓) สร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) สร้างสถานทีเ่ ก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร เพื่อช่วยในโครงการป้องกันน้ำท่วม
และ (๕) ขยายทางน้ำหรือเปิดทางน้ำในจุดทีผ่ ่านทางหลวงหรือทางรถไฟ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่อื่นๆ
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การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มจากการ
ทำนาเกลือ


ใ น ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉ ีย ง เ ห น ือ
มักเกิดปัญหาน้ำเค็มอันเนือ่ งจากการทำ
นาเกลือ อาทิ ในเขตอำเภอวานรนิว าส
และอำเภอบ้า นม่ว ง จั ง หวั ด สกลนคร
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และอำเภอ
บรบือ จั ง หวั ด มหาสารคาม เป็น ต้ น
ซึ ่ง ผูป้ ระกอบการทำนาเกลือ มัก ปล่อ ย
น้ำเค็มจากลานตากเกลือหรือน้ำฝนทีต่ กชะลานตากเกลือลงไปตามร่องน้ำและลำห้วยบริเวณข้างเคียง
โดยไม่มีการควบคุมเท่าทีค่ วร น้ำเค็มจึงไหลตามร่องน้ำและลำห้วยต่างๆ แพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่
เหล่านัน้ เป็นบริเวณกว้าง จนไม่สามารถปลูกข้าวได้ หรือได้รับผลผลิตข้าวน้อยลง จึงทำความเสียหาย
ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทำนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางทีผ่ ูท้ ำนาเกลือไม่ทำความ
เสียหายให้แก่พื้นทีป่ ลูกข้าวใกล้เคียง เป็นวิธีทที่ ำง่ายๆ โดยประยุกต์ใช้หลักวิชา ด้วยการให้ผทู้ ำ
นาเกลือจัดพื้นทีส่ ่วนหนึง่ ทีบ่ ริเวณลานตากเกลือ ขุดเป็นสระสำหรับรองรับน้ำเค็มทีป่ ล่อยทิง้ จากลาน
ตากเกลือทัง้ หมด เก็บไว้ในสระเพื่อรอการระเหยหรือไหลลงในดิน โดยบ่อบาดาลเล็กๆ ทีข่ ุดขึ้นเพื่อ
ระบายน้ำลงสูช่ ั้นน้ำเค็มใต้ดินทีส่ ูบขึ้นมา สระน้ำดังกล่าวจะมีขนาดและความลึกเท่าใด ต้องกำหนด
ให้สัมพันธ์กับบริเวณน้ำทิง้ จากลานตากเกลือและความสามารถของน้ำในสระทีไ่ หลลงไปใต้ดิน ให้มี
ความสมดุ ล พอดี กั น โดยไม่ท ำให้ น ้ำ เค็ ม ไหลล้น ไปยัง ลำห้ ว ยข้ า งๆ อีก ต่ อ ไป ดั ง พระราชดำรั ส
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ณ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ความตอนหนึ่งว่า
“...วิธีซงึ่ ก็ไม่ยากนักในการทำนาเกลือ และจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
มากเกินไปคือสูบน้ำจากในดินขึ้นมาแล้วมาทำนาเกลือ และเมื่อใช้น้ำนั้นแล้วแทนที่จะ
เทไปในห้วยก็เทลงไปในดินอีกที ซึ่งเป็นการกระทำที่ทำได้เพราะว่าดูดน้ำขึ้นมาจากในดิน
ก็มีเกลือขึน้ มาด้วย ย่อมทำให้มีโพรงในใต้ดิน ก็นำน้ำเอาลงไปแทนที่ ก็เป็นการทำ
ที่ทำกันได้ แล้วก็ไม่สิ้นเปลืองมากนัก... น้ำในห้วยจะไม่เค็ม นาข้าวจะทำได้...”


โครงการธนาคารโค-กระบือ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาว่าขาดแคลนวัวควาย
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ใช้ไถนา ต้องเช่ามาใช้งานในราคาแพงมาก บางคราวเมื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็กลายเป็น
ค่ า เช่ า ไปเกื อ บหมด พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง พระราชทานพระราชดำริ ใ ห้ ก รมปศุ ส ัต ว์
หาทางช่วยเหลือราษฎรโดยการตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้น ซึ่งคำว่า “ธนาคาร โค-กระบือ” เป็นศัพท์ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดขึน้ ใหม่ หมายถึง ศูนย์กลางรวบรวมโคและกระบือ โดยมี
บัญชีควบคุมดูแลรักษา แจกจ่ายให้ยืมเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม และเพิ่มปริมาณโคและ
กระบือตามหลักการธนาคาร ดังพระราชดำรัสทีพ่ ระราชทานแก่คณะสมาชิกผูร้ ับนมสวนจิตรลดา
คณะสมาชิกผูเ้ ลีย้ งโคนม และคณะผูน้ ำกลุ่มสหกรณ์ทเี่ ข้าเฝ้าฯ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓
ได้ทรงอธิบายถึงพระราชดำริในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า
“...เรือ่ งธนาคารกระบือนัน้ เป็นเรือ่ งที่นับว่าใหม่สำหรับโลก เพราะว่าโดยมาก
ในโลกปั จ จุบั น นีก้ ็ น ึก แต่ที ่จ ะมี ค วามก้ า วหน้า ในทางที ่จ ะใช้เ ป็ น เครือ่ งจัก รกลไก
สำหรับมาช่วยทำการเกษตร ทำการกสิกรรม แต่มาเดีย๋ วนี้ รูส้ ึกจะเกิดความลำบาก
เพราะว่าเชือ้ เพลิงแพง จึงทำให้ความก้าวหน้าในด้านเครือ่ งทุ่นแรงจะเสียไป ฉะนัน้
จึง ต้อ งพยายามหาทางที ่จ ะใช้เ ครือ่ งทุ ่น แรงแบบโบราณก็ ค ือ ใช้สั ต ว์พ าหนะ
สัตว์ที่จะใช้ในงานสำหรับการเกษตร เช่ น โคหรือกระบือ การที่จะมีโคหรือกระบือนัน้
ก็มีปัญหามากเพราะว่าชาวนาชาวไร่ไม่มีทุนพอที่จะไปซือ้ หรือแม้จะเลี้ยงก็อาจจะ
ลำบาก จึงมีความคิดขึน้ มาว่า ถ้าทำเป็นหน่วยหนึง่ ที่มีโคหรือกระบือไว้พร้อมที่จะให้
ชาวนา ชาวไร่ได้ใช้ก็จะเป็นการดี จึงทำในรูปที่เรียกว่า ธนาคาร...”
การแก้ปัญหาดินเพือ่ การเพาะปลูก โดยการพัฒนาคุณภาพดินจากสภาพเสือ่ มโทรม
ให้ดีขึ้นด้วยวิธีการแบบง่ายๆ ตามสภาพพื้นที่


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาดินพรุหรือดินเปรี้ยวโดยเน้น
ศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัย และพัฒนาพื้นที่ดินพรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม
ให้ได้มากที่สุด เช่น ทรงใช้วธิ กี าร “แกล้งดิน” การใช้หนิ ปูนปรับสภาพน้ำเปรี้ยว ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการตาม
พระราชดำริแล้ว ปรากฏว่าพืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดี และเป็นแบบอย่างในการแก้ไข
ปัญหาดินเปรี้ยว ดังแนวพระราชดำริในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ทีไ่ ด้พระราชทานให้แก่ข้าราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชบริพาร ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแปลงศึกษา
การเปลีย่ นแปลงความเป็นกรดของดินกำมะถัน ในหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวกับการ
พัฒนาการเกษตรไทย” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความตอนหนึ่งว่า
“...นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง ที่พูดมา ๓ ปีแล้ว หรือ ๔ ปีกว่า ต้องการน้ำสำหรับมาให้
ดินทำงานดินทำงานแล้วดินจะหายโกรธ อันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วก็มาทำที่นี่แล้วมันได้ผล...
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อันนีผ้ ลงานของเราที่ทำที่นเี่ ป็นงานที่สำคัญที่สุด เชือ่ ว่าชาวต่างประเทศเขามาดู
เราทำอย่างนี้แล้วเขาก็พอใจ...”
พระองค์มีแนวพระราชดำริแก้ปัญหาดินทรายอย่างง่ายๆ ด้วยการปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อ
ยึดดินและให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนปัญหาดินดานและดินลูกรังได้พระราชทานพระราโชบาย “ป่าไม้หมู่บา้ น”
ให้ราษฎรเป็นเจ้าของดำเนินการปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เอง


การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ด้วยวัฏจักรธรรมชาติ

โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี เป็นแนว
พระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัฏจักรธรรมชาติ โดยมีวิธีการทีเ่ รียบง่ายและประหยัด
ในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมระบบวงจรป่าไม้ในลักษณะธรรมชาติด้งั เดิม ดังพระราชดำริการปลูกป่า
โดยไม่ต้องปลูกด้วยวิธีการ ๓ วิธี จากหนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา” ความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าเลือกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านัน้ ไว้ตรงนัน้ ไม่ต้องไปทำอะไรเลย
ป่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว...”
“...ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น...”
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“...ในสภาพป่ า เต็ง รัง ป่ า
เสื่อมโทรมไม่ต้องทำอะไร เพราะ
ต อ ไ ม้ ก็ จ ะ แ ต ก กิ ่ง อ อ ก ม า อ ีก
ถึ ง แม้ ต ้น ไม้ ไ ม่ ส วย แต่ก็ เ ป็ น
ต้นไม้ใหญ่ได้...”


การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ทรงตระหนักว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
ทางการเกษตรและอาศัยน้ำฝน จึงทรงเน้น
การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำเป็นพิเศษ
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ของการพัฒนาพื้นทีต่ ้นน้ำลำธาร ก่อให้เกิดความชุ่มชื้นและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภค โดยพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check
Dam) ในศูนย์ศึกษาฯ ดังกล่าว ดังพระราชดำรัส เมือ่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๑ ณ อำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความตอนหนึ่งว่า
“...ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่าย
ในท้องถิ่น เช่ น แบบทิ้งหินคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารเล็กๆ เป็นระยะๆ เพื่อ
ใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้ำที่กกั เก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน ทำให้ความ
ชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ปอ้ งกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว
และพันธุ์ไม้ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับ...”
พระองค์ทรงยึดหลักง่ายๆ คือ “ธรรมชาติและธรรมดา” โดยใช้วัสดุราคาถูกที่หาง่ายในพื้นที่
เพือ่ จัดทำท่อส่งและลำเหมือง สำหรับเก็บน้ำไว้ในดิน เพื่อแผ่ขยายความชุ่มชื้นแก่สงิ่ แวดล้อมในพื้นที่
และเพือ่ การเพาะปลูก ดังพระราชดำรัส ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เมือ่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
ความตอนหนึ่งว่า
“...การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆ เพือ่ ช่วย
ความชุม่ ชืน้ ค่อยๆ แผ่ขยายตัวออกไป สำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ
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ในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรมต่อไป ในการนี้ควรเริ่ม
ปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้ำ ซึง่ มีความชุม่ ชืน้ มากกว่าบริเวณสันเขา จึงจะทำให้
เป็ น ผลโดยเร็ว นอกจากนัน้ ยั ง เป็ น การประหยั ด กล้ า ไม้ แ ละปลอดภั ย จากไฟป่ า
ด้วย เมื่อร่องน้ำดังกล่าวมีความชุม่ ชืน้ เพิม่ ขึน้ ลำดับต่อไปก็ควรสร้างฝายต้นน้ำ
เป็นระยะๆ เพื่อค่อยๆ เก็บกักน้ำไว้ แล้วต่อท่อไม้ไผ่สง่ น้ำออกทัง้ สองฝัง่ ร่องน้ำ อันจะเป็น
การช่วยแผ่ขยายแนวความชุ่มชื้นออกไปตลอดแนวร่องน้ำ...”
โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ โดยการปรับปรุงสภาพลำน้ำ
และใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระราชดำริให้ขุดลอกลำน้ำในบริเวณทีต่ ื้นเขิน ตกแต่งดิน
ตามลาดตลิง่ ทีถ่ ูกกัดเซาะ กำจัดวัชพืชหรือทำลายสิง่ กีดขวางทางน้ำไหล และกรณีลำน้ำมีแนวโค้งมาก
เป็นระยะไกล ทรงให้ขดุ คลองลัดเชื่อมบริเวณด้านเหนือโค้งกับด้านท้ายโค้ง ซึ่งจะทำให้น้ำไหลผ่านได้เร็วขึ้น
ซึ่งเป็นวิธีการทีง่ ่ายไม่สลับซับซ้อน เช่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้มีพระราชกระแสรับสัง่ ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องร่วมกันวางโครงการ
ขุดลอกคลองลัดโพธิ์ขึ้น เนือ่ งจากทรงเห็นว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
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มีลกั ษณะโค้งอ้อมคล้ายกระเพาะหมูเป็นระยะทาง
ถึง ๑๘ กิโลเมตร หากสามารถขยายและปรับปรุง
คลองลัดโพธิ์ทีเ่ ชื่อมต่อด้านเหนือโค้งแม่น้ำและ
ปลายโค้งแม่น้ำ มีความยาวเพียง ๖๐๐ เมตร
จะช่วยย่นระยะทางระบายน้ำได้สนั้ ลงและเร็ว
ขึ้นนั้น จะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้
นอกจากนี ้ พระองค์ ม ีพ ระราชดำริ
สร้างประตูระบายน้ำทีค่ ลองลัดโพธิเ์ พือ่ ปิด-เปิด
ในช่ ว งเวลาต่ า งๆ เช่ น ประตู ร ะบายน้ำ จะ
ปิด ในช่ ว งหน้า แล้ง เพื ่อ ป้อ งกั น น้ำ ทะเลไหล
กลับ เข้ า มาในแม่น ้ำ เจ้ า พระยาและจะเปิด
ประตูเพือ่ ระบายน้ำในช่วงน้ำหลากทีม่ นี ำ้ ไหลบ่า
มาจากทางภาคเหนือ เป็นต้น และเมือ่ วันที่
๑๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว มีพ ระราชดำริ ใ ห้ ศึ ก ษาการใช้
พลังงานน้ำทีร่ ะบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า
“...โครงการคลองลัดโพธิ์จะทำประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงานมหาศาล
จะใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองทำประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่...”
และพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ความตอนหนึ่งว่า
“...อุปกรณ์ทม่ี อี ยูแ่ ล้ว คือทีพ่ ระประแดง ทีม่ อี ปุ กรณ์ทเ่ี วลาน้ำขึน้ กักเอาไว้ แล้วก็
เวลาน้ำลง ปล่อยให้ลง... ได้ทำโครงการที่จะปล่อยน้ำออกไปได้ เวลาน้ำลง แล้วก็เวลา
น้ำขึน้ ก็ปิดเอาไว้ ตรงนัน้ คลอง ๖๐๐ เมตรเท่านัน้ เอง ถ้าเปิด มันก็ทะลักเข้ามาใน
แม่น้ำเจ้าพระยา ถ้าปิด น้ำจะอ้อมไป ถึงคลองเตย อ้อมไป อันนี้วิธีที่จะบริหารน้ำให้ดี
ก็วิธีที่ทำให้ทราบว่า เวลาไหนน้ำกำลังขึน้ ปล่อยให้ออกไป อ้อมไปที่ทางคลองเตย
กว่าจะถึงตรงปลาย น้ำก็ลง...”
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การผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตร

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว มีพ ระราชดำริ ท ีเ่ รี ย บง่ า ย ประหยัด และสร้ า งระบบนิเวศ
ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล โดยทรงให้ น ำพื ช ผลการเกษตรมาผลิต เป็น พลัง งานทดแทน เพื ่อ ให้ ค นไทย
พึ่งตัวเองได้ในด้านพลังงาน รวมทัง้ รองรับปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ ตลอดจนเป็นการนำเศษ
วัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ให้คุ้มค่าทีส่ ุด พระองค์มีพระราชดำริว่า ควรนำแกลบมาใช้งานให้เป็น
ประโยชน์ ทัง้ ด้านการทำเป็นปุย๋ สำหรับปรับปรุงสภาพดิน และทำเป็นเชื้อเพลิง โดยได้ทดลองนำวัสดุ
ต่างๆ คือ แกลบบด ผักตบชวา และขี้เลือ่ ยจากถุงเพาะเห็ดมาอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่งทีใ่ ห้ความร้อน
ได้ดี ซึ่งปัจจุบันมีจำหน่ายแก่บุคคลทัว่ ไป ดังพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนองสนม เมือ่ คราวเสด็จ
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการหนองสนม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
ความตอนหนึ่งว่า
“...ต้องเตรียมสถานที่สร้างโรงงานบริเวณขอบหนอง เพือ่ แปรสภาพผักตบชวา
ที่ใช้งานแล้ว ให้เป็นปุ๋ยหมัก เชื้อเพลิง... ช่วยประหยัดค่าขนส่งผักตบชวา”

มุ่งผลสัมฤทธิ์ : เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ราษฎรโดยทรงทุ่มเทเสียสละ
ความสุขส่วนพระองค์เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชน์สขุ และความกินดีอยูด่ ีของประชาชนที่ทรงถือเป็น
กำไรของพระองค์ แม้จะต้องใช้เงินลงทุนหรือพระราชทรัพย์มากมายก็ตาม โดยทรงยึดหลักความเรียบง่าย
และไม่ติดตำรา ด้วยการคิดค้นและดัดแปลงวิธีแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรูปแบบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปปรับใช้ได้เอง โดยไม่ตอ้ ง
พึ่งพิงหรือใช้จ่ายให้สิ้นเปลือง อันนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
167

๕. ชัยชนะแห่งการพัฒนา
ความหมายของพระราชดำริ “ชัยชนะแห่งการพัฒนา” นัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงอธิบายไว้ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น ก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญ
มั่นคง ของประเทศชาติและประชาชน. แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์
ดัง กล่ า วได้ จำเป็ น ที ่จ ะต้อ งพัฒ นาฐานะความเป็ น อยู ่ข องประชาชนให้ อ ยู ่ด ีกิ น ดี
เป็นเบื้องต้นก่อน เพราะฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนัน้ คือรากฐานอย่างสำคัญ
ของความสงบและความเจริญมั่นคง. ถ้าประชาชนทุกคน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว
ความสงบ และความเจริญ ย่ อ มจะเป็ น ผลก่ อ เกิ ด ต่อ ตามมาอย่ า งแน่น อน.
จึง อาจพูด ได้ว ่า การพัฒ นาก็ ค ือ การทำสงครามกั บ ความยากจนเพือ่ ความอยู ่ด ี
กิ น ดีข องประชาชนโดยตรง. เมื ่อ ใดก็ ต าม ที ่ป ระชาชนมี ค วามอยู ่ด ีกิ น ดีแ ละ
ประเทศชาติมี ค วามสงบ มี ค วามเจริญ เมื ่อ นัน้ การพัฒ นาจึง จะถื อ ได้ว ่า ประสบ
ความสำเร็จ เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง...”
นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือ “การทรงงานพัฒนาประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ” ว่า พระองค์รบั สั่งว่า การแก้ปญ
ั หาของประชาชนและประเทศชาติ
ไม่ใช่เรือ่ งง่ายเป็นงานยาก การเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เหมือนกับการเข้าสงคราม แต่เป็น
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การทำสงครามทีไ่ ม่ใช้อาวุธ เป็นการ
ต่อสู้กับปัญหาเพือ่ นำไปสู่ชัยชนะ
โดยใช้ก ระบวนการพัฒ นาและ
ในทัศ นะของพระองค์ การพั ฒ นา
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
หรืออะไรก็ตาม ต้องพัฒนา “คน”
ด้ ว ยการให้ ค วามสำคั ญ ในทุก มิติ
ซึ ่ง เป็น ธรรมดาทีห่ นทางไปสูก่ าร
พั ฒ นานัน้ ย่อ มจะมีป ัญ หาและ
อุป สรรคนานัป การ โดยเฉพาะการทำงานทีม่ ีร ะเบีย บแบบแผนของทางราชการทีจ่ ำเป็น ต้ อ งมี
การปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอน ซึง่ ในบางครัง้ อาจไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง ทรงให้ ก่ อ ตั ้ง
“มูลนิธิชัยพัฒนา” ขึ้นในรูปแบบขององค์กรเอกชน เพื่อให้
การดำเนินการช่ วยเหลือ ประชาชนสามารถกระทำได้ ด้ วย
ความรวดเร็วและคล่องตัว เพือ่ มุ่งสู่ชัยชนะแห่งการพัฒนา
และการกินดีอยู่ดีของประชาชน ดังพระราชดำรัสพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ อันเป็นที่มาของชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ความตอนหนึ่งว่า
“...ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานัน้ ก็คือ ความสงบ...
เป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนา ตามที่ได้ตงั้ ชือ่
มูลนิธชิ ัยพัฒนา ชัยของการพัฒนานี้มจี ุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดี
กินดี...”
และพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งว่า
“มูลนิธชิ ยั พัฒนา มิได้มหี น้าทีโ่ ดยตรงทีจ่ ะบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้มกี นิ ให้สามารถ
ที่จะดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยช่วยในการให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ หรือจะเป็นสิ่งที่
เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะทำการทำมาหากินโดยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับ
โครงการในด้านการเกษตรก็ได้ทำมาก และในด้านเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำ
เพือ่ ที ่จ ะให้ ป ระชาชนมี ค ุณ ภาพชีว ิต ดีที ่สุ ด เป้ า หมายก็ ค ือ ความเจริญ รุง่ เรือ ง
ของประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะ”
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ด้ ว ยเหตุ น ี ้ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
จึงทรงงานหนักโดยมิได้ว่างเว้นเสมอมาเพื่อต่อสูก้ ับ
ความทุก ข์ ย ากของประชาชน ดั ง คำกล่า วของ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ในการปาฐกถาพิเศษ (ทีม่ า กองสารนิเทศ
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด)
ความตอนหนึ่งว่า
“...พระองค์มเิ คยทรงดูดายกับความทุกข์
ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ไม่เ คย
ทรงว่ า งเว้ น ทีจ่ ะคิ ด หาวิ ธี ก ารอัน ทัน สมัย
มาพัฒนาการกินดีอยู่ดขี องราษฎรของพระองค์
เพื ่อ ให้ ร าษฎรได้ รั บ ประโยชน์ส ุข ทรงมี
พระราชดำรั ส อยูเ่ สมอว่ า ประชาชนไทย
ส่วนใหญ่ยังยากจน พระองค์ต้องทรงต่อสู้
กั บ ศัต รูค ือ ความยากจนของราษฎร โดยทรงหาวิธี ก ารต่อ สู ้กั บ ความทุ ก ข์ย ากอยู ่
ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ชนะความยากจนให้ได้...”
การมุง่ สู ่ “ชัย ชนะแห่ ง การพัฒ นา”
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง เป็น
การพั ฒ นาและยกระดั บ ชี วิ ต ความเป็น อยู ่
ของราษฎรให้ ม ีค วามเจริ ญ และอยูด่ ี กิ น ดี
โดย “ต่อสูก้ ับความยากจน” ของมวลราษฎร
ด้อยโอกาสในชนบททีเ่ ป็นประชากรส่วนใหญ่
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ ห้ พ้ น จ า ก ค ว า ม ท ุก ข์ ย า ก
เมือ่ ประชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก สามารถ
พึ่งตนเองได้ ก็จะมีอิสระและเสรีภาพ อันจะนำ
ไปสูก่ ารเป็น “ประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง
โดยมีแนวพระราชดำริที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
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แนวพระราชดำริ

๕.๑ การต่อสู้กับความยากจน
อาจกล่า วได้ ว่ า การทรงงานแก้ ไขปัญ หาให้ แ ก่ พ สกนิก รในทุก ๆ เรื ่อ งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หวั นับเป็นการต่อสู้กบั ความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และให้ราษฎรสามารถมีชวี ติ อยู่
ได้ตามอัตภาพอย่างมีความสุขและยัง่ ยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชน ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนส่งเสริมอาชีพและรายได้ และความรู้ ดังแนวพระราชดำริดังนี้
ทรงให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคนในชนบทเป็นหลักใหญ่ ตั้งแต่การพระราชทาน
หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการผลิตและประกอบอาชีพของประชาชน จนถึงการส่งเสริมความรู้
และอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ตามแนวพระราชดำริการต่อสู้กับความยากจน สรุปได้ดังนี้


การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการพระราชทานสิ่งจำเป็น หรือสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก ที่จำเป็นต่อการผลิต อันเป็นรากฐานนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว


โครงสร้ า งพื ้น ฐานทีส่ ำคั ญ อาทิ แหล่ง น้ำ ซึ ่ง เป็น ปัจ จั ย สำคั ญ ทีจ่ ะช่ ว ยให้ เ กษตรกร
ทีต่ ้ อ งพึ ่ง พาอาศั ย น้ำ ฝนได้ ม ีโ อกาสทีจ่ ะผลิต ได้ ต ลอดปี การผลิต ได้ ต ลอดปีเ ป็น เงื ่อ นไขข้ อ แรก
ทีจ่ ะช่วยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ในเรื่องอาหารได้ในระดับหนึง่ และเมือ่ ชุมชนเข้มแข็งแล้ว ก็อาจจะ
มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอืน่ ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อการยกระดับรายได้ของชุมชน เช่น เส้นทางคมนาคม
เพื่อการขนส่งพืชผล เป็นต้น ดังพระราชดำรัสเมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ความตอนหนึ่งว่า
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“... เรื่องน้ำนี้ ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นเอง แม้ส่งิ มีชีวิต
ทั้งหลาย ทั้งสัตว์ทั้งพืชก็ต้องมีน้ำ ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าน้ำเป็นสื่อ หรือเป็น
ปั จ จัย สำคัญ ของสิ ่ง มี ช ีว ิต แม้ สิ ่ง ไม่ มี ช ีว ิต ก็ อ าจต้อ งการน้ำ เหมื อ นกั น มิ ฉ ะนัน้
ก็จะกลายเป็นอะไรไม่ทราบ เช่ น ในวัตถุต่างๆ ในรูปผลึก ก็ต้อง มีน้ำในนัน้ ด้วย
ถ้ า ไม่ มี น ้ำ ก็ จ ะไม่ เ ป็ น ผลึ ก กลายเป็ น สิ ่ง ที ่ไ ม่ มี ร ูป ฉะนัน้ น้ำ นีก้ ็ เ ป็ น สิ ่ง สำคัญ
ที ่ก ล่ า วถึ ง ข้อ นีก้ ็ จ ะได้ใ ห้ ท ราบถึ ง ว่า ทำไมการพัฒ นาขัน้ แรกหรือ สิ ่ง แรกที ่น ึก ถึ ง
ก็ ค ือ ทำโครงการชลประทาน แล้ ว ก็ โ ครงการสิ ่ง แวดล้ อ มทำให้ น ้ำ ดี สองอย่ า งนี ้
อื่นๆ ก็จะเป็นไปได้ ถ้าหากว่าปัญหาของน้ำนี้ เราได้สามารถที่จะแก้ไข หรืออย่างน้อยที่สดุ
ก็ทำให้เรามีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ฉะนัน้ การพัฒนานัน้ สิ่งสำคัญก็อยู่ตรงนี้ นอกจากนี้
ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนือ่ ง เช่น วิชาการในด้านการเพาะปลูก เป็นต้น ตลอดจนถึงวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือการค้า หรือการคลัง อะไรพวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป”
การดูแลรักษาและส่งเสริม
สุขภาพประชาชน ด้วยทรงตระหนักว่า
หากพสกนิก รทัง้ ปวงมีส ุข ภาพแข็ ง แรง
พร้อมด้วยสุขภาพจิตทีด่ ีแล้ว ย่อมมีแรง
กำลังในการประกอบอาชีพ ยกระดับความ
เป็นอยูข่ องตนเอง ส่งผลให้เป็นบุคลากร
ทีม่ ีความพร้อมในการร่วมเสริมสร้างและ
พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
ยิง่ ขึ ้น ต่ อ ไป รวมทัง้ ขจั ด ปัญ หาสัง คม
ด้านต่างๆ ในระยะแรกๆ ของการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในส่วนภูมิภาค พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ จึงทรงมีพระราชดำริดา้ นการแพทย์ สาธารณสุข
และสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า


“...การรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคม
ที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนัน้ โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์
และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที.่ .. สุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกาย
และจิตใจนั้นเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์จรรโลงประเทศ อันจะเป็นทางขจัดปัญหา
ของสังคมส่วนสำคัญลงได้ และจะทำให้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
บรรลุถึงความสำเร็จ มั่นคง และเจริญก้าวหน้า...”
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และดังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมือ่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑
ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้า พเจ้า เห็ น ว่า เรือ่ งสุ ข ภาพอนามั ย นีเ้ ป็ น สิ ่ง สำคัญ เพราะเป็ น พืน้ ฐาน
ของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”
หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เขาก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียน
ประกอบสั ม มาอาชีพ สร้า งสรรค์ค วามเจริญ ต่า งๆ ให้ แ ก่ ช าติบ้ า นเมื อ ง ดั ง นั้ น
ถ้าเราจะกล่าวว่า “พลเมืองที่แข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคง” ก็คงจะไม่ผิด...”
นอกจากนี้ ท่านผูห้ ญิงจรุงจิตต์
ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นผูห้ นึง่
ทีไ่ ด้ ม ีโ อกาสถวายงานใกล้ชิ ด สมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้ให้
สัม ภาษณ์ถึ ง เรื ่อ งดั ง กล่า วในหนัง สือ
“สมเด็ จ พระบรมราชิ น ีน าถนัก พั ฒ นา
เพือ่ ปวงประชาสุขศานต์” ความตอนหนึง่ ว่า
173

“...สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือประชาชน โดยรับสัง่ เสมอว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงสอนว่า
การช่วยเหลือโดยการเอาของไปแจกก็เป็นเหมือนการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าให้เขาได้เท่านัน้ เราจะทำอย่างไร
ที่จะช่วยเขาได้ในระยะยาว คือให้เขายืนหยัดได้ด้วยตัวเอง จึงจะเป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และทรงปฏิ บ ัติ พ ระราชกรณีย กิ จ ด้ ว ยกั น โดยก่ อ นนีเ้ สด็ จ พระราชดำเนิน พร้ อ มกั น สองพระองค์
รวมทั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ ด้วยกันหมดทุกพระองค์
และจะทรงแบ่ ง งานกั น เช่ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว เสด็ จ ฯ ไปทอดพระเนตรแหล่ง น้ำ
ที่ทำมาหากินของชาวบ้าน และทรงสอบถามทุกข์สุขของชาวบ้าน และทรงพบกับหัวหน้าครอบครัว
ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ทรงดูแลครอบครัวเขา คือ แม่บ้านและเด็กๆ
โดยเฉพาะด้ า นสุข ภาพอนามัย เพราะทุก ครั ้ง ทีเ่ สด็ จ ฯ ออกไปจะทรงนำขบวนแพทย์ท ุก แขนง
ทีอ่ าสามาทำงาน ทัง้ แพทย์หัวใจ สมอง กระดูก อายุรกรรม แพทย์เด็ก และจักษุแพทย์ เรียกว่า
“หน่วยแพทย์พระราชทาน” เพื่อเปิดหน่วยเฉพาะกิจขึ้นในช่วงที่พระองค์เสด็จฯ...
ตอนนัน้ ทูล กระหม่อ มยัง ทรงพระเยาว์ ก็ ท รงตามเสด็ จ ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย ทุกพระองค์ทรงแบ่งกันดูแลราษฎร เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น...”
การส่งเสริมอาชีพและรายได้ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ด้วยโครงการต่างๆ
ให้ราษฎรสามารถเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง และสามารถยืนหยัดพึ่งตัวเองได้ เช่น การจัดตั้ง ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมภิ าคต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจยั
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และแสวงหาแนวทางและวิธีพัฒนาทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพ
ของราษฎรที่อาศัยในแถบนั้น การฝึกอาชีพราษฎรกับมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ และการจัดตั้งบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจำหน่ายสินค้า
ที่ผลิตจากโครงการที่ทรงส่งเสริมไว้ เป็นต้น
ดังพระราชดำรัสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานในพิธีเปิดการประชุม
และนิทรรศการเรื่อง “มรดกสิ่งทอของเอเชีย : หัตถกรรมและอุตสาหกรรม” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕ ความตอนหนึ่งว่า
“...การที่ข้าพเจ้าเริ่มงาน
ศิล ปาชีพ ขึ้น นั้น ข้ า พเจ้ า ตั้ง ใจ
จะสรรหาอาชีพให้ชาวนาที่ยากจน
เลี้ยงตัวเองได้เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้
เนือ่ งจากข้า พเจ้า ได้มี โ อกาส
ตามเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ไปเยี่ ย มราษฎร
ตามชนบทมาหลายสิบปีได้พบว่า
ราษฎรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวนา
ชาวไร่ที ่ต ้อ งทำงานหนัก และต้อ งเผชิญ อุป สรรคจากภั ย ธรรมชาติม ากมาย...
ทำให้ชาวนาชาวไร่มักยากจน การนำสิ่งของไปแจกราษฎรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เป็ น เพีย งบรรเทาความเดือ ดร้อ นเฉพาะหน้า ซึง่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู ่หั ว
มีพระราชปรารภว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืน ควรจะหาวิธีอืน่ ที่ช่วยให้ราษฎร
พึ่งตนเองได้...”
การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลนที่สำคัญคือ “ความรู”้ ทรงเห็นว่า
ชาวชนบทควรมีค วามรู ้เรื ่อ งการทำมาหากิ น การทำการเกษตรโดยใช้ เ ทคโนโลยีท เี ่ หมาะสม
ดังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ความตอนหนึ่งว่า


“...พวกเราต่อสู้กับความ ยากจน ความหิว ขาดความรู้ อย่างที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งกับนักข่าว BBC เวลาเขาถามพระองค์ท่านว่า “เสด็จมา
ทำอะไรกั น ที ่ช ายแดน มี ท หารล้ อ มหน้า ล้ อ มหลั ง จะมาสู ้กั บ คอมมิ ว นิส ต์ห รือ ?”
พระองค์ท รงรับ สั ่ง ว่า “พวกเรามาอยู ่ที ่น กี ่ ็ เ พราะที ่น ขี ่ าดน้ำ ทำกิ น เรามาสู ้กั บ
ความยากจน นานาประการ เพื่อให้คนไทย เป็นไทแก่ตนอย่างแท้จริง ให้เหมาะสมกับ
ระบอบประชาธิปไตย ที่ท่านทั้งหลายก็สนับสนุนอยู่มิใช่หรือ...”
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การนำความรูด้ ้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวบ้านอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เป็นขบวนการเดียวกัน เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ชาวบ้านรับได้ และสามารถนำไปปฏิบัติ
อย่างได้ผลจริง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงนำความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขา
วิชามาใช้ในการพัฒนาทุกแขนง ไม่ทรงปิดกั้นเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ แต่ทรงเน้นว่าจะต้องเลือก
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงใช้ได้ดีพอ เหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศ ดังพระบรม
ราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๐
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...เทคโนโลยีช่วยให้ประหยัดได้อย่างดีเลิศในการสร้างเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
แต่ก่อนเครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์ทำได้ยากยิ่งและมีราคาสูง คนส่วนน้อยเท่านัน้ ที่ได้รับ
ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าว แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยให้สร้างและผลิตได้โดยง่าย
และสะดวกด้วยราคาต่ำ อย่างเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์เวลานี้ใช้กนั ได้อย่างแพร่หลาย
ทำให้คนทั่วไปได้รับประโยชน์ในด้านข่าวสารและการบันเทิงโดยทั่วถึง ในด้านอื่นๆ เช่น
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แม้จะเป็นเพียงงานระดับชาวบ้าน เทคโนโลยีกอ็ าจจะช่วยได้
เป็ น อย่ า งดี ยกตัว อย่ า งเช่น การทำยางพารา ถ้ า ทำตามแบบพืน้ บ้ า นซึง่ ทำกั น
ตามมีตามเกิดขาดความระมัดระวังในความสะอาดเรียบร้อย ก็มกั ได้ยางที่มคี ุณภาพต่ำ
ทำให้ขายไม่ได้เต็มราคา แต่ถา้ นำเทคโนโลยีอย่างง่ายๆ มาใช้ ให้มกี ารใช้กรรมวิธที ่ถี กู ต้อง
และแน่นอนสม่ำเสมอ ก็จะได้ยางแผ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานขายได้เต็มราคา...”
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๕.๒ ประชาธิปไตย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ทรงเห็นว่า การจะสร้างความเป็นประชาธิปไตย
ให้กับประชาชนและประเทศได้นนั้ จำเป็น
จะต้ อ งต่ อ สูก้ ั บ ความยากจน เพราะหาก
ประชาชนยังต้องต่อสูเ้ พื่อความอยูร่ อดของ
ชี วิ ต จะทำให้ ข าดอิส รภาพและเสรี ภ าพ
ทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ระบบการบริหารประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
จึงจะช่วยให้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง ดังแนวพระราชดำริ ดังนี้
ประชาธิ ป ไตยในฐานะพระมหากษัต ริย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงมีแนวพระราชดำริ
ของคำว่ า “หน้า ทีข่ องพระมหากษั ตริ ย ์ภายใต้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตย” คือ ทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ ดังความ
ตอนหนึง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำรัส
ตอบคำถาม บรรษัทการกระจายเสียงแห่งอังกฤษ หรือ
British Broadcasting Corporation (BBC)
ซึ่งขอพระราชทานสัมภาษณ์เมื่อปี ๒๕๒๒ เกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า


“...การที่จะอธิบายว่า “พระมหากษัตริย”์ คืออะไรนั้น ดูเป็นปัญหาที่คอ่ นข้างยาก
พอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้า ซึ่งถูกเรียกโดยคนทั่วไปว่าเป็น พระมหากษัตริย์
แต่โดยหน้าที่ที่แท้จริงแล้ว ดูจะห่างไกลจากหน้าที่พระมหากษัตริย์ที่เคยรู้จัก หรือเข้าใจ
กันมาแต่กอ่ น หน้าที่ของข้าพเจ้าในปัจจุบนั ก็คอื อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ ถ้าจะถามว่า
ข้าพเจ้ามีแผนการอะไรบ้างในอนาคต คำตอบก็คือ ไม่มี เราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ภายภาคหน้า แต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เราก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ นั่นเป็น
แผนการที่เพียงพอแล้วสำหรับเรา...”
ประชาธิปไตยที่แท้จริง คือการที่ประชาชนพ้นจากความทุกข์ยาก มีอิสระเสรีภาพ มีความคิด
และไม่ เ บี ย ดเบี ย นกั น ดั ง พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ น ัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงดนตรี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๒
ความตอนหนึ่งว่า
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“...ประชาธิปไตยนัน้ ทีแ่ ท้กค็ อื ประเทศทีม่ ปี ระชาชนทีม่ คี วามคิด ทีม่ คี วามพิจารณา
ที่รอบคอบ เพือ่ ให้บ้านเมืองมั่นคง ให้บ้านเมืองอยู่ได้โดยไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน
แล้วก็เชื่อว่ามีทางที่จะปฏิบัติได้โดยเฉพาะเมืองไทย...”
และดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๒๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...ทีเ่ ราต้องเหนือ่ ยเช่นนี้ เพราะประชาชนชาวไทยยังยากจนอยู่ ความยากจนทำให้
ขาดอิสรภาพเสรีภาพ ถ้าประชาชนยังไม่มอี สิ รเสรีภาพ สังคมไทยก็ไม่เป็นประชาธิปไตย”
นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้กล่าวถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกีย่ วกับ
ประชาธิปไตยในการอภิปรายเรื่อง “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว” ในหลักสูตร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ว่า

“...ทรงเคยมีพ ระราชดำรั ส ว่ า สาเหตุ ท พี ่ ระเจ้ า แผ่น ดิ น ต้ อ งเหนือ่ ยยากทำงานอย่า งหนัก
จนทุกวันนี้ เพราะประชาชนยังยากจนอยู่ และเมือ่ เขายากจนอยูน่ นั้ เขาจึงไม่มีอิสรภาพ เสรีภาพ
แล้วเขาจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร จุดหมายปลายทางของพระองค์ไปไกลยิ่งกว่านั้น คือประชาธิปไตย...
ประชาธิปไตยคงไม่ต้องเขียนเป็นมาตราใดออกมา แต่คือการทีป่ ระชาชนจะอยูก่ ันอย่างเป็นสุขและ
ท้องอิม่ อย่างไรวันนัน้ คือวันทีป่ ระชาชนจะรู้จักคำว่าประชาธิปไตยจริงๆผมฟังแล้วผมขนลุก ทรงมอง
อะไรไปไกลกว่าพวกเรามาก...”
178

ประชาธิปไตยในการปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจ มีอยู่ในทุกขั้นตอนกระบวนการ ดังที่ ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล กล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระปรีชาญาณด้านการพัฒนาประชาธิปไตยของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวผ่านโครงการในพระราชดำริของพระองค์ว่า เป็นสิง่ ทีห่ ลายคนอาจจะมองไม่เห็น
หรือมองข้ามไป ในพระราชกรณียกิจต่างๆ ทีม่ ี คนส่วนใหญ่เห็นว่าทำไปตามพระราชประสงค์หรือ
ความปรารถนาของพระองค์ ซึง่ โดยแท้จริงแล้วไม่ใช่ เห็นได้จากการตัง้ ชือ่ โครงการ โดยโครงการในระยะแรกๆ
ทีเ่ กิดขึ้น เช่น โครงการหุบกะพง จะอยูภ่ ายใต้ชื่อ “โครงการตามพระราชประสงค์” ต่อมาปี ๒๕๒๔
เมือ่ มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) พระองค์ตรัสว่า


“ชื่อแบบนี้เผด็จการมาก ฉันเป็นที่ปรึกษาของชาติ ไม่ใช่สั่งอะไรไปแล้วต้องทำ
ต่อไปนี้ให้เรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
หมายความว่ารับสั่งอะไรไปแล้ว เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไปสังเคราะห์และดำเนินการ
ประชาธิปไตยในการปกครอง ทรงยึดหลักความ
ถู ก ต้ อ งและยุติธ รรม โดยทรงปฏิบ ัติและดำรงพระองค์ ใน
ทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัด ซึ่งตรงกับ “ธรรมาภิบาล”
หรือ “Good Governance” ตามหลักสากลในปัจจุบัน
โดย ดร.สุเมธ ได้กล่าวถึงเรื่องประชาธิปไตยในการปกครอง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ว่า “ตลอดเวลาที่ผมได้รบั ใช้
ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระองค์ทรงยึดหลัก ต้องถูกต้องทุกอย่าง
แม้ก ระทัง่ ชาวบ้า นและเอกชนถวายเงิ น โดยเสด็ จ ตาม
พระราชกุ ศ ล ซึ ่ง บางครั ้ง เราเห็ น ว่ า มีเ งิ น นีอ้ ยูจ่ ะนำไปทำ
โครงการพระองค์จะไม่ทรงอนุญาต ทรงตรัสว่าคนเขาให้ทำบุญ
อย่างเดียว พระองค์จะทรงเคร่งครัดมาก


สำหรับปัญหาเรื่องการเมืองการปกครอง พระองค์
จะทรงรักษาความเป็นกลาง หากตราบใดทุกอย่างยังดำเนินการ
ไปได้โดยกลไกทีม่ ีอยู่ จะไม่ทรงเข้าไปยุง่ เกี่ยว แม้แต่โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา พระองค์ทรงเตือน
ให้ ร ะวั ง อยูเ่ สมอ ไม่ใ ห้ ไ ปซ้ ำ ซ้ อ นกั บ งานของรั ฐ บาล ในส่ว นไหนทีร่ ั ฐ บาลเข้ า ไปดู แ ลแล้ว มูล นิธิ
ก็ไม่จะเข้าไปอีก และเมือ่ ครั้งทีผ่ มเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ และเป็นเลขาธิการ สำนักงาน กปร. ด้วย
พระองค์ จ ะทรงให้ตรวจสอบอยูต่ ลอดว่ าโครงการนีร้ ั ฐ บาลทำหรื อ ยัง เพื ่อ ไม่ให้ เ กิ ด ความซ้ ำ ซ้ อ น
โดยเด็ดขาด ยึดหลักว่า ไม่ซ้ำซ้อน ไม่แย่ง ไม่แข่ง แต่จะเป็นทีมเสริม สถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
ในยามเกิดวิกฤตก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือบางอย่างที่ทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้”
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ตัวอย่างพระราชกรณียกิจ
การต่อสูก้ บั ความยากจนตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริด้านต่างๆ มากมาย เพื่อให้ประชาชน
ของพระองค์หลุดพ้นจากความยากจนและความความทุกข์ยาก และพึ่งตนเองได้ อันจะนำไปสูก่ ารมี
อิสระและเสรีภาพที่จะนำพา “ประชาธิปไตย” มาสู่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง
พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริทีม่ ุง่ ต่อสูใ้ ห้ประชาชนของพระองค์
หลุด พ้ น จากความทุก ข์ ย ากดั ง กล่า ว มีตั ้ง แต่ ก ารแก้ ป ัญ หาเกษตรกรไม่ม ีท ดี ่ ิ น ทำกิ น ของตนเอง
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและรักษาพยาบาล การส่งเสริมอาชีพและรายได้ รวมทั้งการนำความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร อาทิ การปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวจัด
และการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืช โดยจะทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการทรงงานทุกโครงการ
ในทุกลำดับขั้นตอน เริ่มจากต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง โดยการ
สอบถามและระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงทรงใช้พระราชอำนาจภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ตามหน้าทีแ่ ละสิทธิของพระมหากษัตริย์ทัว่ โลกคือ หน้าทีแ่ ละสิทธิในการให้คำแนะนำ
เป็นที่ปรึกษา และตักเตือน ดังโครงการและตัวอย่างพระราชกรณียกิจ ดังนี้


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง

เมือ่ ปี ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงมีพระราชดำริจัดหาทีด่ ินให้แก่เกษตรกร
ในการเพาะปลูกเพื่อให้มีรายได้พอเพียงเลีย้ งครอบครัว เนือ่ งจากเกษตรกรแต่ละรายในขณะนัน้
มีท ดี ่ ิ น ทำกิ น น้อ ยมาก และเป็น ดิ น ด้ อ ยคุ ณ ภาพ กอปรกั บ น้ำ แล้ง ไม่เ พี ย งพอต่ อ การเพาะปลูก
โดยทรงริเริ่มโครงการจัดพัฒนาทีด่ ินตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
จั ง หวั ด เพชรบุรี เพื ่อ ช่ ว ยเหลือ เกษตรกรกลุม่ สวนผัก ชะอำจำนวน ๘๓ ครอบครั ว ทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย์และไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง
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ต่ อมา พระองค์ไ ด้ พ ระราชทานทีด่ ิน ทรั พ ย์ส ินส่วนพระมหากษั ตริ ย ์ จำนวน ๕๑,๙๖๗ ไร่
๙๕ ตารางวา ในพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี
สระบุรี และฉะเชิงเทรา ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๑๘ เพื่อนำไปจัดสรรที่ดินให้แก่ชาวนาที่ยากจนไม่มีที่ดิน ได้ใช้เป็นที่ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพต่อไป


โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้ประชาชนคนไทย
มีสุขภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง อาทิ การส่งเสริมสุขภาพ ทรงส่งเสริมการเลีย้ งปลาเพื่อเป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนให้กับราษฎร รวมทัง้ ทรงทดลองเลีย้ งโคนมในบริเวณสวนจิตรลดา ซึ่งต่อมาทรงส่งเสริม
ให้ ม ีก ารเลีย้ งโคนมอย่า งกว้ า งขวาง ด้ ว ยทรงตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของนมและทรงปรารถนาให้
คนไทยได้ บ ริ โ ภคนมอย่า งเพี ย งพอ สำหรั บ การป้อ งกั น โรค การป้ อ งกั น โรค เช่ น เมือ่ ปี ๒๕๐๑
เกิ ด อหิ ว าตกโรคระบาดในกรุ ง เทพฯ และอีก ๓๕ จั ง หวั ด พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดตั้ง “ทุนปราบอหิวาตกโรค” ขึ้น และพระราชทานเครื่องฉีดยา
ป้องกันแบบใหม่ท่ที ันสมัยและฉีดได้รวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ผลิตวัคซีนแก่สภากาชาดไทย และทรงให้จดั ตั้ง
“หน่วยยุวพุทธสงเคราะห์” ขึน้ เพือ่ จัดอบรมเยาวชนให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจพิษภัยของยาเสพติด เป็นต้น
สำหรับการรักษาพยาบาล ทุกครั้งทีเ่ สด็จฯ เยีย่ มราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดาร จะพระราชทาน
แพทย์หลวงให้รักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยทรงให้จัดตั้ง “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน” ซึ่งมีการ
จัดบริการอย่างเป็นระบบเสมือนเป็นโรงพยาบาลเคลือ่ นที่ โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล และหาก
มีผ้ใู ดเจ็บป่วยอาการร้ายแรง จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และ “โครงการแพทย์หลวง
เรือ เวชพาหน์” เป็น อีก โครงการหนึง่ ทีท่ รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชทรั พ ย์
ให้สภากาชาดไทยจัดหาเรือใช้เป็นพาหนะนำหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีไ่ ปรักษาราษฎรทีม่ ีบ้านเรือนอยูต่ าม
ลำน้ำและเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในเมืองลำบาก เป็นต้น
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นอกจากนั้น เพื่อให้ราษฎรได้รบั บริการด้านการแพทย์เป็นการถาวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
จึ ง พระราชทานพระราชดำริ “โครงการหมอหมู ่บ้ า น” โดยคั ด เลือ กคนหนุม่ สาวในหมูบ่ ้า น
มารั บ การอบรมให้ ม ีค วามรู ้ สามารถให้ ย าและรั ก ษาพยาบาลเบือ้ งต้ น เมือ่ คนในหมูบ่ ้า นเจ็ บ ป่ว ย
และติดต่อส่งตัวผู้ป่วยไปรักษา ณ โรงพยาบาลเมื่อจำเป็น รวมทั้งให้ความรู้ดา้ นบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย
แก่คนในหมูบ่ ้าน และ “คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา” ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยไม่มุง่
ผลกำไร โดยแพทย์ผชู้ ำนาญจากโรงพยาบาลต่างๆ หมุนเวียนมาปฏิบตั งิ าน โดยระยะแรกพระองค์พระราชทาน
พระราชทรัพย์จำนวนหนึ่งจัดตั้งบริษัทขึ้นบริหารงาน ต่อมาได้โอนเป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จ พระนางเจ้า สิ ร ิกิ ต ิ ์
พระบรมราชินีนาถ


ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตร
เห็ น ชาวบ้า นทีม่ าเฝ้า ฯ รั บ เสด็ จ
แต่ ง ตั ว ด้ ว ยผ้า พื ้น เมือ งทีส่ วยงาม
จึ ง ทรงตระหนัก ว่ า คนเหล่า นี ้
แม้จะยากจน แต่มีความรู้และฝีมือ
ในการทำงานศิลปหัตถกรรม เช่น
การทอผ้า ไหม การสานกระเป๋า
การปักผ้า การทำเครื่องปัน้ ดินเผา จึงทรงส่งเสริมให้ราษฎรได้ทำงานฝีมือทีค่ ุ้นเคยเป็นอาชีพเสริม
เพื ่อ เพิ ่ม พู น รายได้ ใ ห้ กั บ ครอบครั ว จั ด ทำเป็น โครงการศิ ล ปาชี พ ซึ ่ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้า ฯ
ให้จัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยทรงรับเป็นประธานมูลนิธิ
และให้อยูใ่ นพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทัง้ พระราชทานทุนเริ่มแรกเป็นเงิน ๑ ล้านบาท ต่อมารัฐบาล
ได้จัดตั้งกองศิลปาชีพ ในสำนักราชเลขาธิการ ภายหลังได้เปลีย่ นชื่อเป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
วัตถุประสงค์สำคัญของมูลนิธสิ ่งเสริมศิลปาชีพฯ คือ เพื่อหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ทีป่ ระสบปัญหาในการเพาะปลูก หรือประชาชนทีว่ ่างจากฤดูกาลเพาะปลูก ให้ได้มีงานทำอยูก่ ับบ้าน
ซึ่งจะส่งผลให้ราษฎรไม่ตอ้ งละทิ้งถิ่นฐานของตนเพื่อไปทำงานในเมืองใหญ่ๆ อันจะก่อให้เกิดปัญหาชุมชน
แออัดตามมา นับว่าเป็นการช่วยราษฎรผูม้ ีรายได้น้อยเหล่านีไ้ ด้อีกทางหนึง่ และสำหรับชาวไทยภูเขา
ซึ่งเคยมีอาชีพปลูกฝิน่ ก็ทรงส่งเสริมให้หันไปประกอบงานฝีมือทีม่ ีความชำนาญอยูแ่ ล้ว คือการเย็บปัก
ถักร้อย และการเป็นช่างเงินหรือช่างทองแทน นับได้ว่าลดปัญหายาเสพติดได้ระดับหนึ่ง
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เป้าหมายทีส่ ำคัญยิง่ อีกประการหนึง่
คื อ การธำรงรั ก ษา และฟื ้น ฟู หั ต ถกรรม
แบบไทยโบราณซึ ่ง กำลัง จะเสือ่ มสูญ
ให้สามารถกลับมาแพร่หลาย เช่น การทอผ้า
ไหมมัดหมี่ลวดลายโบราณ การทอผ้าแพรวา
การจักสานย่านลิเภา การทำเครื่องถมเงิน
ถมทอง และการทำครั่ง เป็นต้น เนือ่ งจาก
ศิลปหัตถกรรมประเภทนีต้ ้องใช้ฝีมือ เวลา
และความอดทน ทำให้หาผูส้ นใจจะสืบทอด
วิชาเหล่านี้เป็นอาชีพได้ยากยิ่ง
นอกจากนี้ ทรงให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้น ภายในเขตพระราชฐานสวนจิตรลดา
เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆ และเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์
ศิลปาชีพจากราษฎรทัว่ ประเทศ โดยสมาชิกรุ่นแรกคัดเลือกมาจากครอบครัวของข้าราชบริพารจำนวน
๑๐ คน มาฝึกหัดการทอจกและจักสานไม้ไผ่ ต่อมา จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า
๗๐๐ คน ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
โรงฝึกศิลปาชีพ เปิดสอนงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ ๒๖ แผนก ได้แก่ แผนกถมเงินและถมทอง
เครื่องเงินและเครื่องทอง คร่ำเงินและคร่ำทอง จักสานย่านลิเภา จักสานไม้ไผ่ สานเสื่อกระจูด แกะสลักไม้
แกะสลักหิน แกะสลักหนัง ทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย ทอผ้าจก ทอผ้าไหมแพรวา ปักซอยแบบไทย ตัดเย็บ
ทอพรม งานปั้น ตุ๊กตาไทย เขียนลาย เครื่องปั้นดินเผา ประดับมุก ตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ ดอกไม้ประดิษฐ์
ช่างไม้และช่างหวาย และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้ผลิตผลงานออกมามากมาย
ต่ อ มาจึ ง ได้ ม ีก ารตั ้ง ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ ในภาคต่ า งๆ ทัว่ ประเทศ อาทิ ศู น ย์ศิ ล ปาชี พ บางไทร
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศลิ ปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม
จังหวัดลำปาง ศูนย์ศลิ ปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ศลิ ปาชีพ
เครื่องปัน้ ดินเผาทักษิณราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น


การปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวจัด

ดิ น เปรี ้ย วจั ด ของประเทศไทยมีก รดกำมะถั น อยูม่ ากจนเป็น พิ ษ ต่ อ พื ช สภาพกรดทีร่ ุ น แรง
ยัง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปัญ หาสืบ เนือ่ งอีก ด้ ว ย กล่า วคื อ มีก ารปลดปล่อ ยไอออนของโลหะทีเ่ ป็น พิ ษ ต่ อ พื ช
และธาตุอาหารบางอย่างอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์น้อยต่อพืช ปัญหาดินเปรี้ยวจัดจึงสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง
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แต่ด้วยพระปัญญาอันลึกซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงรอบรู้เป็นอย่างดีว่า การขังน้ำย่อมสร้าง
ดุลยภาพทางเคมีขึ้นใหม่ในดินดังกล่าว โดยดินจะปลดปล่อยกรดและไอออนอันเป็นพิษออกมาสูน่ ้ำ
มากขึ้น การระบายน้ำในช่วงเวลาถัดไปทีเ่ หมาะสมจึงย่อมจะช่วยลดสภาพอันไม่พึงประสงค์นลี้ งได้
ด้วยกลไกธรรมชาติภายใต้การควบคุมน้ำดังกล่าวสภาพกรดในดินก็ค่อยๆ ลดความรุนแรงลง และ
ข้าวทีป่ ลูกก็ค่อยๆ ให้ผลผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ การใส่ปูนในปริมาณและจังหวะทีเ่ หมาะสมก็จะช่วยให้
กระบวนการปรับปรุงดินเปรี้ยวบรรลุผลได้รวดเร็วขึ้น
ประเทศไทยมีพื ้น ทีด่ ิ น เปรี ้ย วจั ด ไม่ ต่ ำ กว่ า ๘ ล้า นไร่ โ ดยประมาณ ดิ น เปรี ้ย วจั ด โดยมาก
จะพบตามพื้นทีพ่ รุ บริเวณทีร่ าบลุม่ ชายทะเล และบริเวณทีร่ าบลุม่ ภาคกลางซึ่งโดยทัว่ ไปทีใ่ ช้ทำนา
แต่มักให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ หากปลูกโดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพดิน
ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส ในปี ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้มีพระราชดำริให้พจิ ารณาปรับปรุงพื้นที่พรุ
ดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งความว่า
“...ด้ว ยพืน้ ที ่จ ำนวนมาก
ในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำ
ขังตลอดปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ก สิ ก ร จ ำ น ว น ม า ก ไ ม่ มี ที ่ท ำ กิ น
แม้ ร ะบายน้ำ ออกหมดแล้ ว ยั ง ยาก
ที ่จ ะใช้ป ระโยชน์ท างการเกษตร
ให้ได้ผล ทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารไพไรท์
ทำให้ เ กิ ด กรดกำมะถั น เมื ่อ ดิน แห้ ง
ทำให้ ด ิน เปรีย้ วควรปรับ ปรุง ดิน
ให้ ดี ขึ้ น ดัง นัน้ จึง เห็ น ควรที ่จ ะมี
การปรับ ปรุง พัฒ นาโดยให้ มี ห น่ว ยงานต่า งๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ งเข้า มาดำเนิน การศึก ษา
และพัฒนาพืน้ ที่พรุร่วมกันแบบผสมผสาน และนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่พรุอื่นในโอกาสต่อไป...”
จากผลการดำเนินการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดดังกล่าว การพัฒนาดินเปรี้ยวจึงประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และทรงถือเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนา ดังทีท่ รงมีพระราชกระแสรับสัง่ เมือ่ คราว
เสด็จพระราชดำเนินบ้านโคกอิฐ-โคกใน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมือ่ ปี ๒๕๓๕ ความตอนหนึง่ ว่า
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“...เราเคยมาโคกอิฐ-โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้นๆ เขาทำแต่ว่าเขาได้เพียง ๕-๑๐ ถัง
แต่ตอนนี้ได้ข้นึ ไปถึง ๔๐-๕๐ ถัง ก็ใช้ได้แล้ว ต่อไปดินก็จะไม่เปรี้ยวแล้ว เพราะว่าทำให้
เปรี้ยวเต็มที่แล้ว โดยที่ขุดอะไรๆ ทำให้เปรี้ยวแล้วก็ระบายรู้สึกว่านับวันเขาจะดีขึ้น...
อัน นีส้ ิ เ ป็ น ชัย ชนะที ่ด ีใจมากที ่ใช้ง านได้ แล้ ว ชาวบ้ า นเขาก็ ด ีข นึ ้ แต่ก่ อ น
ชาวบ้านเขาต้องซื้อข้าว เดี๋ยวนี้เขามีข้าวอาจจะขายได้...”



โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงเน้นเรื่องการค้นคว้า ทดลอง และวิจัย เพื่อนำความรู้
ทีไ่ ด้เผยแพร่แนะนำให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ด้วยราคาถูกและใช้เทคโนโลยีทงี่ ่ายๆ ไม่ซับซ้อน
โดยเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง อาทิ ด้านการเกษตร พระองค์ทรงมีพระราชดำริเสริมสร้าง
สิ่งที่ชาวบ้านชนบทขาดแคลนและต้องการในด้านเกษตรกรรมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่เี หมาะสม
รวมทัง้ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช
การศึกษาสภาพของดินและพัฒนาให้สามารถทำการเกษตรได้ ดังนี้
ด้านพลังงานทดแทน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงห่วงใยเรื่องน้ำมันในโลกซึ่งนับวันจะ
ค่อยๆ หมดไป จึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกีย่ วกับพลังงานทดแทน ก่อนทีจ่ ะเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน
ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งพลังงานทดแทนทีจ่ ะนำมาใช้ภายในประเทศ และช่วยเหลือ
ให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งสามารถผลิตพลังงานขึ้นมาใช้ได้เอง ดังพระราชดำรัสพระราชทาน
แก่เอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ไทยทัว่ โลกทีเ่ ข้าเฝ้าฯ เนือ่ งในโอกาสประชุมประจำปี เมือ่ วันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ความตอนหนึ่งว่า
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“...การที่น้ำมันแพงขึ้น คนซื้อก็ตกใจ เพราะว่าน้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทำมา
หากินได้ และถ้าน้ำมันแพงแล้วค่าตอบแทนในอาชีพมันคงที่ หรือค่าใช้จ่ายมากขึน้
แต่รายได้น้อยลง อย่างนี้บางคนเกือบจะอยู่ไม่ได้ ฉะนั้น จะต้องค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิง
ทดแทนที่ราคาถูก... เรือ่ งพลังงานทดแทนนัน้ เป็นการนำพืชมาทำพลังงานทดแทน
และมีหลายชนิดศึกษามาหลายสิบปี ไม่ใช่เพิง่ จะมาทำตอนน้ำมันแพงขึน้ ครัง้ ละ
๔๐ สตางค์…. สำหรับเชือ้ เพลิงที่จะได้จากดินโดยการปลูกนัน้ ก็ต้องให้สามารถปลูก
ในราคาที่ประหยัด...”
พ ร ะ อ ง ค์ จึ ง ท ร ง ริ เริ ่ม
การศึกษาวิจยั เรือ่ งพลังงานทดแทน
รู ป แบบต่ า งๆ ผ่า นโครงการ
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา อย่างเป็น
รู ป ธรรม มาอย่า งต่ อ เนือ่ งกว่ า
๓๐ ปี โดยมีพระราชดำริให้นำ
พื ช ผลการเกษตรมาผลิต เป็น
พลังงานทดแทน เพื่อให้คนไทย
พึ่งตัวเองได้ในด้านพลังงาน รวมทั้ง
รองรับปัญหาราคาพืชผลเกษตร
ตกต่ำ ตลอดจนเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ให้คุ้มค่าทีส่ ุด และสร้างระบบนิเวศให้เกิด
ความสมดุล อาทิ ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค ทัง้ ด้านการทำเป็นปุย๋ สำหรับปรับปรุงสภาพดิน และทำเป็น
เชื้อเพลิง โดยได้ท ดลองนำวั สดุต่างๆ อาทิ แกลบบด ผัก ตบชวา และขี ้เ ลือ่ ยจากถุ ง เพาะเห็ ด มา
อัดเป็นเชือ้ เพลิงแท่งที่ให้ความร้อนได้ดี ซึง่ ปัจจุบันมีจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งผลิตแก๊สชีวภาพจาก
มูลโคนม ได้ก๊าซมีเทนกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และก๊าซอื่นๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
การวิจยั และพัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน
หรือไบโอดีเซล พระองค์ทรงค้นพบว่า ปาล์มน้ำมัน
เป็นพืชทีใ่ ห้ปริมาณน้ำมันสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดใดๆ
ในโลก จึงมีพระราชดำริให้ทำการวิจัยและพัฒนา
โรงงานแปรรู ป ปาล์ม น้ำ มัน โดยทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำการ
วิจัยและพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก
ให้ กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อย และจัดสร้าง
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โรงงานทดลองขึน้ ทีส่ หกรณ์นคิ มอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และได้พฒ
ั นาปรับปรุงเครือ่ งจักรหลายครัง้ จนกระทัง่ ปี
๒๕๓๑ ได้รับสัง่ ให้สร้างโรงงานแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กครบวงจรทีศ่ ูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และในปี ๒๕๔๓ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เริ่มการทดลองใช้น้ำมันปาล์ม
เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดเี ซล และจากการทดสอบพบว่า น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
สามารถใช้ เ ป็น น้ำ มัน เชื ้อ เพลิง สำหรั บ เครื ่อ งยนต์ ดี เซล โดยไม่ต้ อ งผสมกั บ น้ำ มัน เชื ้อ เพลิง อืน่ ๆ
หรืออาจใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลได้ตั้งแต่ ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์
จากการจุดประกายความคิดการพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว ประกอบกับเมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนคลองท่าด่านจังหวัดนครนายก
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ รถยนต์พระที่นั่งติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถว่า “รถคันนี้ใช้น้ำมันปาล์ม ๑๐๐ %”
ทำให้มีการเคลือ่ นไหวและตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าทดลอง และทำวิจัยเกี่ยวกับการนำน้ำมันพืช
มาใช้เป็นเชือ้ เพลิงกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เป็นการนำน้ำมันพืชและน้ำมันมะพร้าวมาใช้ในเครื่องยนต์
และเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จากน้ำมันพืชนี้รวมๆ ว่า “ไบโอดีเซล”
ในปี ๒๕๔๗ จึ ง ได้ เ ริ ่ม มีก ารศึ ก ษาเกี ่ย วกั บ การผลิต ไบโอดี เซลจากน้ำ มัน พื ช ทีใ่ ช้ แ ล้ว
โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ดำเนินการสร้างอาคาร
และอุปกรณ์ผลิตไบโอดีเซลขึ้น ในบริเวณงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงโครงการส่วนพระองค์ฯ
และปีถดั มาบริษทั บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซลเพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพดีข้นึ ตลอดจนกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้สนองพระราชดำริด้วยการให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนทไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อใช้เติมเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วย
ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงาน
มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดทำโครงการเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและ
พืชพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซล โครงการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขัน โครงการวิจัยการทดสอบใช้น้ำมันปาล์มดิบ
และไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซล และโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมัน สำหรับใช้ในการศึกษาทดลองการผลิตน้ำมันทีจ่ ะใช้เป็นพลังงานทดแทนจากพืช และผลิต
น้ำมันไบโอดีเซลแบบครบวงจรจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว และน้ำมันพืชพลังงานชนิดต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง
ให้แก่ชุมชนในโอกาสต่อไป
ปัจจุบนั มีผู้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
ครบวงจรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและนำไปเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนขนาดเล็กได้ใช้เป็นตัวอย่าง
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นอกจากนี้ จากบันทึกข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการในการเข้าเฝ้าฯ ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และ ดร.รอยล จิตรดอน
กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ พระองค์ได้รับสัง่ เรื่องน้ำมันปาล์ม
หรือการทำไบโอดีเซลว่า จะต้องคิดให้รอบด้าน ไม่เช่นนัน้ จะเป็นการนำน้ำมันดีเซลมาทำไบโอดีเซล
เนื่องจากต้องนำดีเซลมาใช้เติมรถเพื่อขนไบโอดีเซล การนำไบโอดีเซลให้มาใช้ประโยชน์ได้จริงควรทำเพื่อ
รองรับการใช้งานในพื้นที่ เพื่อไม่ต้องขนส่ง ตลอดจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเคยเล่าถวายว่า ได้ให้ทำวิจัยส่วนอื่นประกอบด้วย เพื่อเป็นผลผลิตข้างเคียง อาทิ กลีเซอรีน มาการีน
และถ่าน หากทำได้ครบอย่างนี้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้

“แก๊สโซฮอล์” พลังงาน ทดแทนน้ำมันเบนซิน สำหรับ พลังงาน ทดแทนน้ำมันเบนซิน พระองค์มี
พระราชดำริให้ศกึ ษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากอ้อย เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดภาวะ
น้ำมันขาดแคลนหรือราคาอ้อยตกต่ำ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ การนำอ้อยมาแปรรูปเป็นเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทน จึงเป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา ซึง่ แม้วา่ ในช่วงปี ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐ น้ำมันเบนซินยังคงมีราคาถูก
แต่พระองค์ยังทรงให้ศกึ ษาวิจยั ปรับปรุงและพัฒนาเอทานอลอย่างต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤต
ราคาน้ำมันขึ้นสูง จึงได้มีการนำผลการศึกษาวิจัยพลังงานทดแทนตามพระราชดำริมาต่อยอดขยายผล
ในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว
ทัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานเงินทุนวิจัยสำหรับการดำเนินงานเพื่อใช้
จัดสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นต้น โดยในปี ๒๕๔๐ โครงการส่วนพระองค์ฯ ร่วมกับ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของเอทานอลที่ใช้เติมรถยนต์ โดยสามารถ
กลั่นเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ ๙๙.๕ แล้วนำกลับมาผสมกับน้ำมันเบนซินธรรมดาในอัตราส่วน
๑ : ๙ ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนเทียบเท่าน้ำมันเบนซิน ๙๕
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ต่อมา บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์
ซึ่งเปิดจำหน่ายแก่ประชาชนทัว่ ไป และภายในเวลาไม่กี่ปี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้รับความนิยมในหมู่
ประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นพลังงานสำคัญในปัจจุบนั ซึง่ นอกจากช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้สว่ นหนึง่ แล้ว
ยังช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ ล้วนทรงศึกษาและทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้
ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง อาทิ โครงการเขือ่ นขุนด่านปราการชลอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ทีบ่ ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับ
โครงการดังกล่าว ในโอกาสทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ขอเข้าเฝ้าฯ และ
พระราชทานพระราชดำริเพื่อนำความกราบบังคมทูลเชิญเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ความตอนหนึ่งว่า
“โครงการขุนด่าน เป็นโครงการที่
น่าสนใจ ถือว่าเป็นเขือ่ นทีม่ คี วามก้าวหน้า
สร้างขึน้ มาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ใหม่ทส่ี ดุ
ที่มีอยู่ในเมือง นับว่าเป็นโครงการใหญ่
ที ่เ ป็ น ประโยชน์กั บ การชลประทาน
ในภาคกลาง ซึ่งไม่เคยมีใหญ่โตขนาดนี้
ใกล้ ก รุง เทพฯ ถื อ ว่า เป็ น โครงการที ่
เรียกว่าแหวกแนว เราเลยสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
ทันทีเลยซึง่ ตามปกติโครงการในภาคกลางนีส้ ร้างยาก เพราะว่าหาที่ยาก และสถานที่
ที ่ส ร้า งเป็ น ที ่จ ำกั ด แต่น นี ่ ับ ว่า เป็ น โครงการที ่น ่า ดู แล้ ว ก็ โ ครงการที ่มี ป ระโยชน์
อย่างมากสำหรับหลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดพระนคร ซึ่งต้องการโครงการชลประทาน
อย่างยิ่ง ที่โครงการชลประทานในภาคกลาง ใกล้กรุงเทพฯ ฝ่ายชลประทานน่าจะ
อธิบายกับประชาชนได้ว่าเป็นโครงการที่ทายาก และเป็นโครงการที่สำเร็จขึน้ ได้
โดยนับว่าเร็ว จึงเป็นโครงการที่น่าสนใจ ชาวบ้านในเขตโครงการนัน้ ย่อมทราบดี
ความสำคัญของโครงการนี้ เพราะว่าครัง้ แรกที่ไปเขตนัน้ ได้คุยกับชาวบ้าน ชาวบ้าน
เขายิ น ดีม าก เขาสนับ สนุน โครงการนีอ้ ย่ า งยิ ่ง ซึง่ ตามปกติโ ครงการแบบนีจ้ ะมี
การคัดค้านมาก เพราะว่าจะต้องมีปญ
ั หาเรื่องที่ดิน มีปญ
ั หาเรื่องที่ของชาวบ้าน แต่น่ไี ม่มี
ปัญหา เขาเห็นด้วย และเขาอยู่ในท้องที่นนั้ เขาเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำ
โครงการ และโครงการมีประโยชน์จริงๆ”
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และดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
“...มี ค นบอกว่า โครงการพระราชดำริแ ตะต้อ งไม่ ไ ด้ ข้อ นีเ้ ป็ น ความคิด
ที่ผิดหรือเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะหากโครงการพระราชดำริแตะต้องไม่ได้
เมืองไทยไม่เจริญ...”
รวมทัง้ การบอกเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในการบรรยายเรื่อง
“การน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติเพื่อให้บ้านเมืองมีความมัน่ คงเป็นปกติสุข” ในการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการปลัดจังหวัดและนายอำเภอ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ ๒
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ความตอนหนึ่งว่า
“ในการดำเนินโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจะทรงทำประชาพิจารณ์ทุกโครงการ
และทำอย่างแท้จริง ไม่ใช่รปู แบบที่เราชอบทำ ทรงทำตั้งแต่วนั แรกที่ทรงคิดโครงการ เสด็จพระราชดำเนิน
ไปหาประชาชน กางแผนทีอ่ ยูท่ ่ามกลางประชาชน นายอำเภอ หรือข้าราชการทีไ่ ด้เคยตามเสด็จฯ
จะเป็น พยานได้ ดี ทรงทำประชาพิ จ ารณ์ แล้ว ตรั ส ด้ ว ยถ้ อ ยคำธรรมดา อธิ บ ายว่ า ทำอย่า งไร
แล้วทรงถามประชาชนว่า เห็นด้วยไหม บางแห่งประชาชนก็เสนอความเห็นที่ตา่ งไป เพราะรู้จกั พื้นที่ดกี ว่า
พระองค์กท็ รงรับฟัง เป็นการทำประชาพิจารณ์รอบวง พอประชาชนเกลี่ยประโยชน์ได้ครบถ้วนหมดแล้ว
ก็กลับมาทีฝ่ ่ายปฏิบัติ คือนายอำเภอ ป่าไม้ ชลประทานจังหวัด ว่า ประชาชนพร้อมแล้วพวกท่าน
พร้อมหรือไม่ ทรงถามหมดเลยแต่ละโครงการ บางโครงการในภาคใต้ ประชาชนไม่เห็นด้วย พระองค์
ก็ทรงยกเลิกโครงการพระราชดำรินั้น ทรงเป็นประชาธิปไตยจริงๆ”
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การใช้พระราชอำนาจในการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานรัฐธรรมนูญซึง่ เป็นกฎหมายสูงสุดขึน้
จำกัดพระราชอำนาจของพระองค์เอง โดยทรงอยูภ่ ายใต้รัฐธรรมนูญ และพระราชทานอำนาจสูงสุด
ไปสูป่ วงชนชาวไทย ในฐานะองค์ พ ระประมุข อัน เป็น ทีเ่ คารพสูง สุด ทรงอยูเ่ หนือ การเมือ งและ
การล่วงละเมิดทั้งปวง
พระองค์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยตรากฎหมายต่างๆ นั้น เมื่อทรงลงประปรมาภิไธย
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงให้ใช้บงั คับเป็นกฎหมายได้ นอกจากนัน้ ยังทรงไว้ซง่ึ พระราชอำนาจ
ในการตราพระราชกฤษฎีกาต่างๆ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
นอกจากนี้ พระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจตามบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของพระมหากษัตริย์
ทั่วโลก ดังคำกล่าวของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในการบรรยายเรื่อง “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับความเป็นประชาธิปไตยทีย่ ัง่ ยืน” การอบรมหลักสูตรพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๔ ณ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...ความจริงพระมหากษัตริย์ทั่วโลกมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ ๓ ประการด้วยกัน ประการแรก
คือ The Right to Advice หน้าที่และสิทธิในการให้คำแนะนำ ซึ่งหากรัฐบาลเห็นด้วยก็นำไปปฏิบัติ
และหากไม่เ ห็ น ด้ ว ยก็ ไ ม่ต้ อ งนำไปปฏิ บ ัติ ซึ ่ง ไม่ถื อ ว่ า มีค วามผิด ดั ง ตั ว อย่า งทีพ่ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หวั พระราชทานแนวพระราชดำริและคำแนะนำ เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำ” ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘
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โดยทรงให้รายละเอียดการบริหารจัดการ เช่น
พื้นทีต่ รงไหนควรทำ Flood way เป็นต้น
แต่ไม่มีผใู้ ดตระหนักถึงความสำคัญของแนว
พระราชดำริ ดั ง กล่า ว จนเกิ ด เหตุ ก ารณ์
มหาอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ต่างจึงระลึกได้ว่า
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงแนะนำ
มาเป็นเวลาล่วงหน้าถึง ๑๖ ปีแล้ว
ประการที่สอง คือ The Right to
be Consult หน้าที่และสิทธิในการทรงเป็น
ที่ปรึกษา โดยใครมาขอพระราชทานคำปรึกษา พระองค์ก็จะพระราชทานให้ทุกครั้ง ดังที่นายกรัฐมนตรี
ขอเข้ า เฝ้า ฯ ถวายรายงานเรื ่อ งน้ำ และขอพระราชทานคำปรึ ก ษา ก็ พ ระราชทานคำปรึ ก ษาให้
หรือแม้แต่ลุงมี ลุงมาที่อยู่หัวไร่ปลายนาเขียนจดหมายมา พระองค์ยังทรงตอบ โดยพระองค์ทรงยึดถือว่า
ใครเขาถามหรือมาปรึกษาอะไร ต้องตอบ โดยเฉพาะฎีกาที่ชาวบ้านร้องเรียนมา หรือขอคำแนะนำเรื่องน้ำ
ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรือตัวเองต้องทนทุกข์อะไร ต้องตอบพร้อมทั้งหาทางแก้ไขให้เขาด้วย
ประการสุดท้าย คือ The Right to Warn หน้าที่และสิทธิในการตักเตือน เมือ่ ทรงมี
พระบรมราชวินิจฉัยว่าจะมีภัยอันตรายจะมาสูป่ ระเทศ พระองค์จะทรงเตือน ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชัดคือ
“เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ” และ “พฤษภาทมิฬ”... ขอให้สังเกตว่าทัง้ ๒ เหตุการณ์ทพี่ ระองค์ทรงมี
พระราชดำรัสนัน้ จะไม่เคยทรงระบุเลยว่าใครผิดใครถูก พระองค์รับสัง่ กับผมว่า ไม่ทรงมีอำนาจทีจ่ ะไป
ชี้ว่าใครผิดใครถูก มีขบวนการทางกฎหมายอยูแ่ ล้ว เพียงแต่พระองค์ทรงเรียกสติของผูท้ เี่ กี่ยวข้อง
กลับคืนมา พระองค์ไม่ทรงเข้าไปยุ่งเกี่ยว ทรงระวังพระองค์มาก”


การสร้างความมั่นคงเพื่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ

เมือ่ ศึ ก ษาถึ ง พระราชกรณีย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทีท่ รงปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว จะพบว่าสิง่ ที่
พระองค์คำนึงถึงตลอดเวลา คือ ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศและสังคมไทย ดังที่ ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวไว้ในการบรรยายเรื่องเดียวกันในข้างต้น ความตอนหนึ่งว่า
“บทบาทของพระองค์ในการสร้างความมั่นคงของประเทศ จะไม่ทรงลงไปรบ แต่พระองค์ทรงไป
ชี้แนะ จึงเป็นที่มาของแนวพระราชดำริการจัดสรรที่ดนิ ส.ป.ก. (สำนักงานการปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรม
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ผกู้ ่อการร้ายทีม่ ามอบตัวได้มีทที่ ำกินในพื้นทีป่ ่าเสือ่ มโทรม
โดยทรงเห็นว่ารัฐน่าจะดำเนินการตามความเหมาะสมของสภาพพื้นทีน่ นั้ ๆ เพื่อให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎร
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ได้ทำกินอย่างถูกกฎหมาย แต่มิได้เป็นการออกโฉนดทีจ่ ะสามารถนำไปซื้อขายได้ เพียงแต่ให้ออก
ใบสัญญารับรองสิทธิทำกิน (สทก.) แบบมรดกตกทอดแก่ทายาทให้สามารถทำกินได้ตลอดไป และด้วย
วิธีการนีไ้ ด้ช่วยให้ราษฎรมีกรรมสิทธิท์ ดี่ ินเป็นของตนเองและครอบครัว โดยไม่อาจนำทีด่ ินนัน้ ไปขาย
และไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอื่นๆ”
นอกจากนี้ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในหนังสือ พระมหากษัตริย์
นักวิทยาศาสตร์ ความตอนหนึ่งว่า “เมื่อติดตามถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัตติ ลอดระยะเวลา
ที่ยาวนาน พบว่าสิ่งที่พระองค์ทรงคำนึงถึงตลอดเวลา ๓ ประการ คือ ประการแรก ความสงบของสังคมไทย
ไม่วา่ จะเป็นพระราชกรณียกิจในเรื่องโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ ซึ่งเมื่อมองผิวเผินแล้วจะเห็น
ว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือต่อเกษตรกร แต่แท้ท่จี ริงแล้วเป็นโครงการเสริมสร้างความมั่นคง เสถียรภาพ
ของประเทศให้อยู่ดกี นิ ดี ประการที่สอง ทรงเน้นเตือนสติคนไทยให้ร้รู ักสามัคคี บ้านเมืองไทยไม่มีปัญหา
ในเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติ ดินแดน ศาสนา พระองค์จึงทรงปลูกฝังให้คนไทยรู้จักปฏิบัติตนในหน้าที่
ให้ถูกต้อง ใครมีปญ
ั หาก็ให้แก้ไขกันไป ใครมีหน้าทีอ่ ะไรก็ปฏิบัติกันไป ส่วนประการสุดท้าย พระองค์
ทรงให้ความช่วยเหลือต่อผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุม่ เกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ได้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้”

ชัยชนะแห่งการพัฒนา : เพื่อความผาสุกและประชาธิปไตยของชาวไทย
ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรง “ต่อสู้กับ
ความยากจน” ด้วยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขสูงสุด
ช่วยให้ราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีห่ ่างไกลความเจริญและยากไร้ ได้กินดีอยูด่ ีและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดขี ้นึ อาทิ ทรงดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนด้วยการพระราชทาน
สิง่ จำเป็นหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักทีจ่ ำเป็นต่อการผลิต ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ฯลฯ ทัง้ นี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และเมือ่ พึ่งตนเองได้ก็จะมีอิสระและเสรีภาพ อันนำไปสูก่ ารเป็น
“ประชาธิปไตย” อย่างแท้จริง
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“...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า
มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ.
แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทำให้มีความสุข
ถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติ.
อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง
คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข...
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น. ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่ความสุขอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นำสู่ความสุขอย่างยั่งยืน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยทรงมองเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้น
กับสังคมไทยในอนาคต อันเนือ่ งมาจากการพัฒนาทีข่ าดความสมดุล ทีเ่ น้นการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และความเจริญทางวัตถุ โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ แต่สุดท้ายความเจริญ
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกระจายไปสู่คนในชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้อย่างทั่วถึง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศทีน่ ำสู่
ความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นว่า การพัฒนาประเทศนั้น
จำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น และต้องสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่กอ่ น
จากนัน้ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอเพียงอย่างต่อเนือ่ งแต่ผคู้ นส่วนใหญ่ยังคงหลงอยูก่ ับ
ความเจริญทางวัตถุ ทำให้มิได้นำมาไตร่ตรองและปฏิบัติเท่าที่ควร
จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสดังกล่าว จึงได้เชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกันกลัน่ กรองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปเป็นนิยามความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และทูลเกล้าฯ
ถวาย เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขและ
พระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้ สศช. นำไปเผยแพร่ เ พื ่อ เป็น แนวทางปฏิ บ ัติ ข องทุก ฝ่า ย
ทีเ่ กี ่ย วข้ อ งและประชาชนในทุก ระดั บ ตั ้ง แต่ ร ะดั บ ครอบครั ว ระดั บ ชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ รั ฐ ทัง้ ใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ซึ ่ง นับ แต่ น นั ้ มา สศช. ได้ อ ัญ เชิ ญ “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง” มาเป็น ปรั ช ญานำทาง
ในการกำหนดยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศตั ้ง แต่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ในปัจจุบัน
ภายในส่วนนีจ้ ึงนำเสนอองค์ประกอบของความพอเพียงและตัวอย่างของประชาชนกลุม่ ต่างๆ
ที่น้อมนำไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์สุขอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่

๑. ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี ประกอบด้วย “พอเพียง
พออยู่พอกิน” รู้จัก “พึง่ ตนเอง” เน้นความคุ้มค่า “ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” มีการ
“ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” รวมทั้งเน้นการ “แก้ปัญหาจากจุดเล็ก”
๒. ใช้หลักวิชาความรู้ มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร ประกอบด้วยการใช้ “หลักวิชา
อันถูกต้อง” มีความ “ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน” ตลอดจน “มีความเพียรดังพระมหาชนก”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางการพัฒนาทีค่ รอบคลุมทุกมิติการพัฒนาบนวิถี
แห่งความมั่นคงยั่งยืน และเอื้อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง จนนานาประเทศต่างยกย่อง
และน้อมนำมาส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระองค์อย่างกว้างขวาง
ตัวอย่างของผูท้ นี่ ้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติต่างได้พบกับความสุขในชีวิต
อย่างยัง่ ยืน หากประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
ตนเอง จนถึงระดับประเทศ บนพื้นฐานของการ รู้ รัก สามัคคี จะทำให้ประเทศไทย มีความก้าวหน้า
อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ
สังคม สิง่ แวดล้อม วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี นำมาซึ่งความสุขของคนในสังคมไทย
อย่างยั่งยืนตลอดไป

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถดำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
จากหลายสาขาวิชามาร่วมกันประมวลและกลัน่ กรองพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย บทความ
เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบทความดังกล่าว
ไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ สศช. และทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ ไป
สำนัก ราชเลขาธิ ก ารได้ น ำความกราบบัง คมทูล พระกรุ ณ าทราบฝ่า ละอองธุ ล ีพ ระบาทแล้ว และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ให้ สศช.
นำไปเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ดังนี้
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยูแ่ ละปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเ หตุผล
รวมถึงความจำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดพี อสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ
อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู ้
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่เี หมาะสม ดำเนินชีวติ ด้วยความอดทน
ความเพี ย ร มีส ติ ปัญ ญาและความรอบคอบ เพื ่อ ให้ ส มดุ ล และพร้ อ มต่ อ การรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
สศช. ได้ อั ญ เชิ ญ ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาเป็ น
ปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศในการจัดทำแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)
ซึ่งนับเป็นการเผยแพร่ปรัชญาฯ สู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ทั้งนีห้ าก
พิจารณานิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้างต้น จะพบว่า
การพัฒนาประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ คือการพัฒนา
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดย
คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัว
ที ่ดี ตลอดจนใช้ ห ลั ก วิ ช าความรู ้ มี คุ ณ ธรรม ดำเนิน ชี วิ ต ด้ ว ย
ความเพียร อย่างรอบคอบ ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ
และในการกระทำ ทำงานอย่างมีความสุข รู้ รัก สามัคคี ก็จะ
นำไปสู ่ค วามก้ า วหน้า อย่ า งสมดุ ล มั ่น คง ยั ่ง ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่หั ว ทรงเน้น ย้ ำ ว่ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น เสมื อ นรากฐานของชี วิ ต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน ดังพระราชดำรัสจากวารสารชัยพัฒนา ฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
ความตอนหนึ่งว่า
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“...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมัน่ คงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารได้นนั่ เอง สิ่งก่อสร้างจะ
มัน่ คงได้กอ็ ยูท่ เ่ี สาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป...”

๑. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
เศรษฐกิจพอเพียง หรือความพอเพียงนัน้ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ซึ่งดำเนินไปพร้อมๆ
กันได้แก่
“ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดีต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง
สังคม สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ้ ืน่ และเป็นการบริหารทรัพยากรให้เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ุด ซึ่งเมือ่ พิจารณา
จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย จะพบว่า ความพอประมาณนัน้ นับเป็นแนวปฏิบตั ิทมี่ ีมายาวนาน
แล้ว สังเกตได้จากการดำเนินชีวติ ของคนไทยที่เรียบง่าย “พออยู่ พอกิน” “พึ่งตนเอง” “ประหยัด เรียบง่าย
และได้ประโยชน์สูงสุด”
“ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียง และการดำเนินการอย่างพอเพียง
นัน้ ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการหลักกฎหมาย
หลักคุณธรรม และวัฒนธรรมทีด่ ีงามโดยคำนึงถึงปัจจัย
ทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ ถ้วนถี่ “รู้จดุ อ่อน จุดแข็ง
โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นอย่าง
รอบคอบ “รู้เขา รู้เรา รู้จักเลือกนำสิ่งที่ดีและเหมาะสม
มาประยุก ต์ ใช้ ” ทัง้ นี ้ ความมีเ หตุ ผ ลในปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายทีส่ ะท้อนถึงความเข้าใจ
ถึงผลทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการกระทำ ณ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ โดยความมีเหตุผลจะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยการสัง่ สมความรู้และประสบการณ์มาอย่างต่อเนือ่ ง มีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
รู้วิธีประมวลปัจจัยทีซ่ ับซ้อนมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ เพื่อให้ความคิดและการกระทำอยูใ่ นกรอบ
ที่ถกู ต้องตามหลักเหตุผล ดังนั้น ความมีเหตุผลในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการตัดสินใจและ
การปฏิบัติบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์
“การมีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี” หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้
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สามารถบริหารความเสี่ยง ปรับตัว และรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่ า งๆ ทีค่ าดว่ า จะเกิ ด ขึ ้น ในอนาคตทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ นี ้ การมีภู ม ิคุ ้ม กั น ในตั ว ทีด่ ี
อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากความไม่ประมาท ซึ่งต้องดำเนินไปพร้อมๆ กับความมีเหตุผล
และความพอประมาณ หลีกเลีย่ งความต้องการทีเ่ กินพอดีของแต่ละบุคคล เป็นการสร้างวินัยในตัวเอง
ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล เพื่อปกป้องตัวเองจากกระแสบริโภคนิยม หรือความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้น
จากกระแสโลกาภิวัตน์ต่างๆ เป็นกลไกการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ โดยดำเนินการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากการ “แก้ไขปัญหาที่จุดเล็ก” หรือ คิด Macro ทำ Micro

แนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว มีแ นว
พระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละ
เรื่อง พอเพียง พออยู่พอกิน พึ่งตนเอง ประหยัด
เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด และศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาที่จดุ เล็ก (คิด Macro
ทำ Micro) ตลอดจนมีตวั อย่างการดำเนินโครงการ
ตามแนวพระราชดำริและตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ตามแนวพระราชดำริ ดังนี้

๑.๑ พอเพียง พออยู่พอกิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและพออยูพ่ อกิน
ว่าเป็นพื้นฐานทีส่ ำคัญต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือทีท่ รงใช้คำ
ภาษาอังกฤษว่า “Sufficiency Economy” ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน
และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ดังแนวพระราชดำริ ดังนี้
เป้าหมายของการพัฒนา คือ การทำให้ประชาชนพออยู่พอกิน และประเทศมีความสงบ
ซึ่งหากสามารถรักษาไว้ได้ ก็จะมีส่วนนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และทรงใช้คำว่า “พออยู่พอกิน” เป็นครั้งแรก
เมือ่ ปี ๒๕๑๗ ดังพระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
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“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทย
ไม่มสี งิ่ ทีส่ มัยใหม่ แต่เรา พอมีพอกิน และขอให้ทกุ คนมีความปรารถนาทีจ่ ะให้เมืองไทย
พออยู่พอกิน มีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธาน ในทางนี้ท่จี ะให้เมืองไทย
อยู ่แ บบพออยู ่พ อกิ น ไม่ ใช่ว ่า จะรุง่ เรือ งอย่ า งยอด แต่ว ่า มี ค วามพออยู ่พ อกิ น
มีความสงบเปรียบเทียบกับ ประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษา ความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะ
ยอดยิ่งยวดได้ ประเทศต่างๆ ในโลกนี้กำลังตก กำลังแย่ กำลังยุ่งเพราะแสวงหาความ
ยิ่งยวด ทั้งในอำนาจ ทั้งในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ
ฉะนัน้ ถ้าทุกท่านซึง่ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทำให้ผู้อนื่
ซึง่ มีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้ำ พอควร
พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัติน้จี ากเราไปได้กจ็ ะเป็นของขวัญ
วันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล...”
ในระยะต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงหรือความ
พออยู่พอกินว่า เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนิน
ชี วิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยทรงเตื อ นสติ ป ระชาชนให้ ม ีค วามพอเพี ย ง
พออยูพ่ อกิ น พอดี พอเหมาะตามอัต ภาพ
ด้วยทรงชี้ให้เห็นว่าความพอมีพอกินพอใช้ของ
ประชาชนเป็น จุ ดทีค่ วรเริ ่ม ต้ นก่ อ น และเมือ่ มี
พื ้น ฐานมัน่ คงแล้ว จึ ง สร้ า งความเจริ ญ และ
ฐานทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงการทำให้ประชาชนในชนบทที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
พอมี พอกิน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งก่อนที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆ ต่อไป ดังพระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...การช่วยเหลือ สนับสนุนให้ประชาชนในการประกอบอาชีพและตัง้ ตัวให้มี
ความพอกินพอใช้ก่อนอืน่ เป็นพืน้ ฐานนัน้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพ
และฐานะเพียงพอที่จะพึง่ ตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึน้
ต่อไปได้โดยแน่นอน… ในการสร้างความเจริญก้าวหน้านีค้ วรอย่างยิ่งที่จะค่อยสร้าง
ค่อยเสริมทีละเล็กทีละน้อยให้เป็นลำดับ ให้เป็นการทำไปพิจารณาไปและปรับปรุง
ไป ไม่ทำด้วยอาการเร่งรีบ ตามความกระหายที่จะสร้างของใหม่เพือ่ ความแปลกใหม่
เพราะความจริง สิ่งที่ใหม่แท้ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่า และ
ต่อไปย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า…”
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การปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงนัน้
คือ การปฏิบัติอย่างพอมีพอกิน ทั้งในระดับบุคคล
และประเทศ โดยระดับบุคคลนัน้ คือ ให้แต่ละคน
พอมีพอกิน ส่วนในระดับประเทศนั้น ต้องมีนโยบาย
ทีจ่ ะทำเศรษฐกิจ พอเพี ยงให้ท ุก คนมีพ อเพี ย งได้
คือ มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย แม้บางอย่างจะดูหรูหรา
แต่ ถ้ า ทำให้ ม ีค วามสุข และไม่เ บีย ดเบีย นคนอืน่
ก็สามารถปฏิบัติและใช้การได้ ดังพระราชดำรัส
พระราชทานเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า
l

“...คำว่าพอเพียงมีความหมายอีก
อย่างหนึง่ มีความหมายกว้างออกไปอีก. ไม่ได้
หมายถึ ง การมี พ อสำหรับ ใช้เ องเท่ า นัน้
แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน. พอมีพอ
กินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้. เมื่อปี ๒๕๑๗... วันนั้นได้พูดถึงคำว่า เราควรปฏิบัติ
ให้พอมีพอกินพอมีพอกินนีก้ ็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เอง. ถ้าแต่ละคนพอมี
พอกิน ก็ใช้ได้. ยิ่งถ้าประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี. สมัยก่อนนี้ พอมีพอกิน มาสมัยนี้
ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ที่จะให้ทุกคนมี
พอเพียงได้ให้พอเพียงนี้กห็ มายความว่า มีกนิ มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา ก็ได้แต่ว่าพอ.
แม้ บ างอย่ า งอาจจะดูฟ มุ ่ เฟือ ยแต่ถ้ า ทำให้ มี ค วามสุ ข ถ้ า ทำได้ ก็ ส มควรที ่จ ะ
ทำสมควรที่จะปฏิบัติ. อันนีก้ ็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง...
พอเพียงนีอ้ าจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่วา่ ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ .
ต้อ งให้ พ อประมาณตามอัต ภาพ พูด จาก็ พ อเพีย งทำอะไรก็ พ อเพีย งปฏิ บั ต ิต น
ก็พอเพียง...”
ในเรื่องของการพัฒนา ประเทศนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเน้นย้ำให้ประเทศไทย
มีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน คือ ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยที่ไม่ได้ปิดประเทศหรือไม่ตดิ ต่อกับสังคม
ภายนอก ดังพระราชดำรัสพระราชทานเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๔๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า
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“...การจะเป็นเสือนัน้ ไม่สำคัญ. สำคัญอยูท่ เ่ี รามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน. แบบพอมี
พอกินนัน้ หมายความว่า อุม้ ชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง. อันนีก้ ็เคยบอกว่า
ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง
จะต้อ งทอผ้ า ใส่ เ อง. อย่ า งนัน้ มั น เกิ น ไป แต่ว ่า ในหมู ่บ้ า นหรือ ในอำเภอจะต้อ งมี
ความพอเพียงพอสมควร. บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้
แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ทรงใช้ ภ าษาอั ง กฤษแทนคำ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ว่ า
“Sufficiency Economy” และคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” นี้มคี วามหมายที่ครอบคลุมความพอเพียง
ที่มากกว่าการพออยู่พอกินสำหรับตนเอง แต่ครอบคลุมไปจนถึงระดับองค์กร ชุมชน และประเทศด้วย
โดยแบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ดังนี้


๑) แบบแรก เศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ ฐาน คือ ความพอเพียงในระดับบุคคลและระดับ
ครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานซึ่งเทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ คือ
มุ่งแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ หรือมีความเสี่ยงจากการที่น้ำไม่พอ จึงเน้นเพาะปลูก
หรือบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรพออยูพ่ อกิน หรือเพื่อสนองความต้องการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือนเท่านั้น แต่หากมีเหลือจากการบริโภคก็สามารถนำไปขาย เพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ นับเป็นการสร้างภูมิคุมกันในตัวให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว
๒) แบบที่สอง เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ ความพอเพียงในระดับชุมชน/องค์กร
และความพอเพียงในระดับประเทศ ซึ่งเทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ และ ๓ มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑) ความพอเพียงในระดับชุมชน/ องค์กร ซึ่งตรงกับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ เป็นเรื่องของ
การสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการที่ธรุ กิจต่างๆ รวมตัวกันในลักษณะ
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เครือข่ายวิสาหกิจ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกแต่ละครอบครัว
หรือองค์กรมีความพอเพียงขั้นพื้นฐานในเบื้องต้นแล้ว
ก็จะรวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม
และส่วนรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกัน
มีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังและ
ความสามารถของแต่ ล ะคน ทำให้ ชุ ม ชนหรื อ
เครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ มีค วามพอเพี ย งในวิ ถี ป ฏิ บ ัติ ไ ด้
อย่างแท้จริง
๒.๒) ความพอเพียงในระดับประเทศ ซึ่งตรงกับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในประเทศ เช่น บริษทั ขนาดใหญ่ ธนาคาร
สถาบันต่างๆ เป็นต้น โดยการสร้างเครือข่ายในลักษณะนีเ้ ป็นประโยชน์ต่อการสืบทอดภูมิปัญญา
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือเกิดการร่วมกันพัฒนาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศอันเป็นสังคมใหญ่ ที่ประกอบด้วย ชุมชน องค์กรและธุรกิจต่างๆ
ดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงทีเ่ ชื่อมโยงกันด้วยหลักคุณธรรม คือ
ไม่เบียดเบียนกัน แต่มีการแบ่งปันและช่วยเหลือกันและกันได้ในที่สุด
พระราชดำรัสพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๔๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า


“...เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy โดยเขียนเป็นตัวหนาในหนังสือ
เสร็จแล้ว เขาก็มาบอกว่า คำว่า Sufficiency Economy ไม่มใี นตำรา เศรษฐกิจจะมีได้อย่างไร
เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ เป็นตำราใหม่... เศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่ว่าต้องดูว่า
เศรษฐกิจพอเพียงที่จะมาบอกว่าให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง ๑๐๐ % เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้
จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกันแลกเปลี่ยนไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง
แต่วา่ พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คอื สามารถที่จะดำเนินงานได้... ขอให้ทกุ คนมีความปรารถนา
ที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้
เมื อ งไทยอยู ่แ บบพออยู ่พ อกิ น ไม่ ใช่ ว่ า จะรุ ่ง เรื อ งอย่ า งยอดแต่ ว่ า มี ค วามพออยู ่พ อกิ น
มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอด
ยิ่งยวดได้... ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทำให้ผู้อื่น
ซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดกี นิ ดีพอสมควร ขอย้ำพอควร พออยู่พอกิน
มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่ง คุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร
ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล...”
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๑.๒ พึ่งตนเอง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงให้ ค วามสำคั ญ กั บ การพึ ่ง ตนเองให้ ช่ ว ยเหลือ ประชาชน
ในพื้นทีใ่ ห้มีความเข้มแข็งเพียงพอทีจ่ ะพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน โดยหลักการพึ่งตนเองนีค้ วรครอบคลุม
ทัง้ ๕ ด้ า น ได้ แ ก่ จิ ต ใจ สัง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิง่ แวดล้อ มเทคโนโลยีแ ละเศรษฐกิ จ
ดังแนวพระราชดำริ ดังนี้
ตามแนวพระราชดำริ หลักการพึง่ ตนเอง ถือเป็นพืน้ ฐานสำคัญของหลักการพัฒนา
เพือ่ แก้ ไขปั ญ หาในเบื ้อ งต้น คื อ ช่ ว ยเหลือ สนับ สุน นประชาชนในพื ้น ทีใ่ ห้ ม ีค วามพอกิ น พอใช้
และมีความเข้มแข็งเพียงพอทีจ่ ะพึ่งพาตนเองให้ได้ก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานอันมัน่ คงให้มีความพร้อมทีจ่ ะ
รับมือกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นอย่างหลากหลาย และให้อยูร่ อดได้อย่างสมดุล
มั่นคง และยั่งยืน


ดังจะเห็นได้ว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยง
อัน เกิ ด จากความเปลีย่ นแปลงในหลากหลายด้ า นทัง้ ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก โดยเฉพาะ
ความผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกว้าง แม้ในภาพรวมสังคมไทยจะมีภมู ิค้มุ กันมากขึ้น และมีความแข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั้งในระดับ
ปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและสังคม แต่กย็ ังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลากหลายมิติ ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
การบริหารภาครัฐที่อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สามารถรองรับการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ความเสี่ยง
จากความเสือ่ มถอยของค่านิยมทีด่ ีงาม ความเสือ่ มโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และความเสี่ยงจากความมั่นคงของประเทศ
206

นอกจากนี้ การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมไทยต้องเตรียมศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจ่ ะทำให้เกิดการ
ไหลเวียนของวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ อันรวมถึงประเทศสมาชิก
ในประชาคมอาเซียน และเกิดการไหลบ่าของข้อมูลทัง้ ในเชิงลบและ
เชิงบวกเข้ามาในประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อจะรับมือกับสถานการณ์ข้างต้น สังคมไทยจำเป็น
จะต้ อ งเร่ ง กำหนดทิศ ทางการบริ ห ารจั ด การประเทศทีอ่ ยูบ่ นฐาน
ของการพึ ่ง ตนเอง พั ฒ นา
ศั ก ยภาพของคนในประเทศให้ ใช้ ส ติ แ ละปัญ ญา โดยแต่ ล ะ
บุค คลจะต้ อ งปรั บ เปลีย่ นวิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารดำเนิน ชี วิ ต ให้ ม งุ ่
พึ ่ง ตนเองให้ ไ ด้ รั บ ผิด ชอบตนเองให้ ไ ด้ แล้ว จึ ง ช่ ว ยคนทีย่ ัง
อ่อนแอกว่าให้เขาพึ่งตนเองได้ โดยการให้ความรู้ เสริมสร้าง
ทักษะ พัฒนาอาชีพ และสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
เพื่อให้เขายืนอยู่บนขาของตัวเองได้
โดยเฉพาะในกลุม่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้อง
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเป็นผู้ให้บริการแก่สังคม
ร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการอยูร่ ่วมกันของคน
ในสังคม โดยไม่ควรเข้าไปสั่งการหรือชี้นำประชาชน หรือชุมชนมากเกินไป แต่ควรสนับสนุนให้ประชาชน
หรือชุมชนสามารถช่วยตนเอง กำหนดทิศทางการพัฒนาหรือแผนงาน กิจกรรมทีย่ ืนอยูไ่ ด้บนขาของ
ตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ โดยมีขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้กจิ กรรมต่างๆ เป็นจริงขึ้นมา
ตามหลักการพัฒนาที่ว่ามุ่งช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชนให้เขาช่วยตนเองได้
การพึ่งตนเองนี้ถอื เป็นแนวคิดพื้นฐานในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกระดับให้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นวิถี
ปฏิ บ ตั ิ น ำสูค่ วามสมดุ ล เพื ่อ ผลแห่ ง ความสุข อย่า งยัง่ ยืน โดยปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนัน้
มีความหมายที่กว้างกว่าการพึ่งตนเองหรือที่เรียกว่า Self-sufficiency คือ ผลิตอะไรให้พอมีพอใช้ ไม่ตอ้ งไป
ขอซื้อจากผูอ้ นื่ แต่พอเพียงนีใ้ ห้มีความหมายรวมถึง ความพอเพียงทางความคิดและการกระทำ ทีม่ ี
ความโลภน้อยและไม่เบียดเบียนผู้อ่นื ด้วย ดังพระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า
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“...เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปล
เป็น Self-suficiency. (พึง่ ตนเอง) ถึงได้บอกว่า พอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริง
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ กว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency
นัน้ หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอซือ้ คนอืน่ อยู่ได้ด้วยตนเอง
(พึ่งตนเอง)... บางคนแปลจากภาษาฝรั่งว่า ให้ยนื บนขาตัวเอง. คำว่ายืนบนขาตัวเองนี่
มีคนบางคนพูดว่าชอบกล. ใครจะมายืนบนขา. คนอืน่ มายืนบนขาเรา เราก็โกรธ
แต่ต ัว เอง ยื น บนขาตัว เองก็ ต ้อ งเสี ย หลั ก หกล้ ม หรือ ล้ ม ลง. อัน นีก้ ็ เ ป็ น ความคิด
ที ่อ าจจะเฟือ่ งไปหน่อ ย. แต่ว ่า เป็ น ตามที ่เขาเรีย กว่า ยื น บนขาของตัว เอง
(ซึง่ แปลว่าพึง่ ตนเอง). หมายความว่าสองขาของเรานี่ ยืนบนพืน้ ให้อยู่ได้ไม่หกล้ม.
ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอืน่ มาใช้สำหรับยืน. แต่พอเพียงนีม้ ีความหมายกว้างขวาง
ยิ ่ง กว่า นีอ้ ีก คือ คำว่า พอก็ เ พีย งพอ เพีย งนีก้ ็ พ อดัง นัน้ เอง. คนเราถ้ า พอใน
ความต้อ งการ ก็ มี ค วามโลภน้อ ย เมื ่อ มี ค วามโลภน้อ ย ก็ เ บี ย ดเบี ย นคนอืน่ น้อ ย.
ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนีไ้ ม่ใช่เศรษฐกิจ” มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”
หลัง จากทีไ่ ด้ ท อดพระเนตรเห็ น ความเสีย่ งของเศรษฐกิ จ และสัง คมไทยทีพ่ ึ ่ง พิ ง ปัจ จั ย
ภายนอกมากเกินไป ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว จึ ง ทรงเตื อ นพสกนิก รให้ ต ระหนัก ถึ ง ความสำคั ญ ของปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ ่ง นำสูก่ ารพั ฒ นาทีย่ ัง่ ยืน และทรงเน้น ย้ำ ว่ า การพั ฒ นาต้ อ งเริ ่ม จาก
การพึง่ ตนเอง สร้างพื้นฐานให้พอมี พอกิน พอใช้ ด้วยวิธีการประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชา
ให้คนทีเ่ ราจะเข้าไปพัฒนาให้เข้มแข็งและมีความพร้อมก่อนดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง และทำตามลำดับขั้นตอน สูก่ ารร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน ต่อเมือ่ พัฒนาตนเองและ
ชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว จึงได้พัฒนาเครือข่ายเชื่อมสูส่ ังคมภายนอกอย่างเข้มแข็ง มัน่ คง และยัง่ ยืนต่อไป
ดั ง ที ่ ดร.สุเ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล ได้ ก ล่า วถึ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริ ในหนัง สือ
ใต้เบือ้ งพระยุคลบาทไว้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดำรงชีวิตให้สามารถพึ่งตนเองได้
โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง ๕ ประการ ได้แก่
ประการแรก ด้านจิตใจ คือ การทำตนให้เป็นทีพ่ ึ่งของตนเอง มีจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง มีจิตสำนึกทีด่ ี
สร้างสรรค์ตนเองและสังคมโดยรวม และเป็นจิตใจทีเ่ อือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่ ประนีประนอมกัน ซื่อสัตย์สุจริต
และเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ประการที่สอง ด้านสังคม คือ แต่ละคนในชุมชนและสังคมจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเครือข่าย
ชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ
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ประการที ่ส าม ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้ อ ม คื อ ต้ อ งรู ้จั ก ใช้ แ ละจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด พร้อมทัง้ เพิ่มมูลค่าโดยยึดหลักการของความยัง่ ยืนและให้คุ้มค่า
เกิดประโยชน์สูงสุด
ประการที่ส่ี ด้านเทคโนโลยี คือ จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ทัง้ ทีด่ ีและไม่ดีไหลบ่าเข้ามาอย่างมาก ชุมชนจึงต้องแยกแยะ โดยเลือกใช้เฉพาะทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมปิ ระเทศและสภาพสังคม รวมทัง้ พิจารณาจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้วย
ประการที่ห้า ด้านเศรษฐกิจ คือ ต้องสนับสนุนให้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศใหม่ มุง่ ลด
รายจ่ายและยึดหลักความพออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ ก่อนเป็นสำคัญให้สามารถอยูไ่ ด้ด้วยตนเองก่อน
เป็นลำดับแรก

๑.๓ ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชจริยวัตรที่พอเพียง ประหยัด และมัธยัสถ์โดยได้ทรง
แนะแนวทางปฏิบตั ติ นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดว่าป็นพืน้ ฐานและหลักประกัน
สำคัญในการสร้างความสมบูรณ์และมั่นคงให้กับผู้ประหยัดและครอบครัวด้วยดัง แนวพระราชดำริ ดังนี้
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสอนพระราชโอรส พระราชธิดาให้ดำเนินชีวิต
และบริโภคด้วยปัญญา โดยทรงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างสามัญชน มัธยัสถ์อดออม ใฝ่หาความรู้ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว
ั ทรงมีพระราชจริยวัตรที่พอเพียง ประหยัดและมัธยัสถ์มาตั้งแต่
ทรงพระเยาว์ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาพระราชประวัติและพระราชจริยวัตร พบว่า เมือ่ ครั้งยังทรง
พระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเก็บออมเงินทีเ่ หลือจากค่าขนม เพื่อนำไปซื้อของเล่น
ตามพระราชประสงค์ หรือไม่ทรงซื้อของเล่นทีม่ ีราคาสูงกว่าทรัพย์ทีม่ ี รวมทัง้ ทรงมีพระราชจริยวัตรที่
พอเพียง อาทิ ทรงจักรยานไปโรงเรียนแทนการเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
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เมื ่อ ทรงเป็ น พระมหากษัต ริย์ ก็ ยั ง
ทรงประหยั ด ในเรือ่ งส่ ว นพระองค์ อาทิ
หลอดยาสีพ ระทนต์ ทรงใช้ อ ย่า งคุ ้ม ค่ า
หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยูเ่ ป็น
เวลานาน และในยามปฏิบัติพระราชภารกิจ
ทรงใช้ ดิ น สอไม้ร าคาไม่แ พง มีย างลบ
ติดอยูต่ รงปลายดินสอเพื่อลบคำทีเ่ ขียนผิด
ออกได้งา่ ย ไม่เปลืองกระดาษเหมือนใช้ปากกา
และจะทรงเหลาดิ น สอด้ ว ยพระองค์ เ อง
เหน็บ ไว้ ท กี ่ ระเป๋า ฉลองพระองค์ เ ดื อ นละ
หนึง่ แท่งใช้จนกุดสัน้ ทรงถ่ายรูปจนสุดม้วน
ฟิ ล ์ม และทรงเลือ กใช้ ย านพาหนะทีไ่ ม่ใช้
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ยามน้ำมันมีราคาสูง
ตลอดจนทรงชี ้แ นะให้ ย ึด แนวคิ ด ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการดำเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ
ดร. สุเ มธ ตั น ติ เวชกุ ล เลขาธิ ก าร
มูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวถึงพระราชดำริและ
พระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวตลอดระยะเวลาทีท่ รงครองราชย์มากว่า ๖๗ ปี
ว่าทรงเป็น ต้นแบบแห่งความพอเพียง ดำเนินชีวิตอย่างประหยัด เรียบง่ายว่า
“...กองงานในพระองค์ โดยท่านผูห้ ญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปีหนึง่ พระองค์ทรงเบิกดินสอ
๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทัง่ กุด ใครอย่าไปทิง้ ของท่านนะจะกริ้วเลยโดยทรงประหยัดทุกอย่าง
เป็นต้นแบบทุกอย่าง ทุกอย่างนีม้ ีค่าสำหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง
จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...”
และ “...หากนำพระบรมฉายาลัก ษณ์เ ก่ า ๆ มาเปรี ย บเทีย บกั น ในระยะเวลาห่ า งกั น สิบ ปี
ยีส่ ิบ ปี จะสัง เกตเห็ น ได้ ว่ า ฉลองพระองค์ แ ละสนับ เพลาหลายองค์ ก็ ย ัง ทรงใช้ อ ยู ่ ดั ง เช่ น
ฉลองพระบาทใบ (ร้องเท้าผ้าใบ) ก็ยังทรงใช้แบบเดิม ราคาไม่กี่ร้อยบาท หรือเวลาเสวยเครื่องเสวย
ก็เรียบง่าย ธรรมดา ไม่ทรงใส่พระราชหฤทัยว่า บนโต๊ะเสวยมีอะไรบ้าง ไม่ทรงเคยปรุงหรือแต่งเติม
อะไร ทรงเหมือนพระ ละซึ่งสิง่ ต่างๆ แล้ว เสวยของทีเ่ รียบง่าย และด้วยวิถีแห่งพระชนม์ชีพแล้ว
ก็ถอื ว่า ทรงดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย เวลามีปญ
ั หาอะไรก็ทรงค้นพบวิธกี ารที่เรียบง่ายเสมอในการหา
ทางออก ทรงใช้ความเรียบง่ายหรือศิลปะชั้นสูงของสติปัญญาในการแก้ไข...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงแนะแนวทางปฏิบตั ติ นให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัด
ว่าเป็นพื้นฐานและหลักประกันสำคัญ
ในการสร้ า งความสมบูร ณ์และมัน่ คง
ให้กบั ผูป้ ระหยัดและครอบครัว เพือ่ เตรียม
ความพร้อมรับมือกับผลที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสภาวะที ่ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ
กับการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ดังพระราชดำรัส
พระราชทานแก่ ป วงชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๐๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ความตอนหนึ่งว่า


“...การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของ
ผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัด
ดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านัน้ แต่ยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
ชาติด้วย...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้ทรงเตือนสติให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญ
ของการประหยัดว่าเป็นพืน้ ฐานความประพฤติที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า
l

“...การประหยัด เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งในทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ... ขอให้
คำนึงถึงผลที่เกิดขึน้ จากการประหยัดนีใ้ ห้มาก... การประหยัดนี้ ควบคูไ่ ปกับหลักการ
พออยู ่ พอกิ น พอใช้ จึง ใช้ไ ด้ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย และเป็ น ไปตามแนวทางปฏิ บั ต ิต น
ตามเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้...”
การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ได้ประโยชน์สูงสุด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาวัสดุได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มี
อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องลงทุนสูง และใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ทรงเน้นเรื่อง
ความคุ้มค่าและคุ้มทุน แต่ไม่ใช่เป็นการขาดทุนหรือกำไร ดังเช่นที่หลักวิชาการสมัยใหม่ยึดถือ


การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้มิได้หมายความว่า จะต้องใช้
ชีวิตอย่างขีเ้ หนียวหรือตระหนี่ หรือปิดประเทศ และปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ หากแต่เป็นการ
ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจและเข้าถึงตนเอง รูศ้ ักยภาพและความสามารถของตนเอง ตลอดจนเข้าใจบริบทและ
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สถานการณ์ในประเทศ สามารถพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับตลาดหรือสถานการณ์ภายนอกได้เป็น
อย่างดี ดังพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงชี้แจงไว้ใน
การประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการแก้ปญ
ั หาทั้งในเมืองใหญ่และในชนบท
คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมิได้ หมายความว่า จะต้องใช้ชีวิตอย่างขัดสนและตระหนี่
และไม่ได้หมายความว่าจะต้องปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
แต่สามารถเชือ่ มโยงกับตลาดภายนอกได้โดยการจัดตัง้ เป็นสหกรณ์ ซึง่ ทำให้เป็นกลุ่ม
ที่มีอำนาจต่อรองมากขึน้ เนือ่ งจากระบบการซือ้ ขายจะทำเป็นกลุ่ม ซึง่ หมายถึงว่า
มี ค ่า ใช้จ ่า ยน้อ ยลงและใช้ป ระโยชน์ม ากขึน้ โดยคำนึง ว่า จะต้อ งมี ก ารควบคุม
งบประมาณรายจ่ายในระดับหมูบ่ า้ นและชุมชนอย่างเป็นระบบและพอเพียง ซึง่ หมายถึงว่า
จะต้องมีความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา...”

หากพิ จ ารณาตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การประหยั ด นัน้ คือ การใช้จ ่า ย
อย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคมุ้ กันในตัวที่ดี และเป็นการดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง
ไม่ส ุด โต่ ง ไปด้ า นหนึง่ คื อ ขี ้เ หนีย ว หรื อ สุด โต่ ง ไปอีก ข้ า งหนึง่ คื อ ฟุ ่ม เฟื อ ยคนทีด่ ำเนิน ชี วิ ต อย่า ง
ประหยัด และพอประมาณจะเป็น คนเรี ย บง่ า ย สมถะ และมีส ัน โดษในการดำเนิน ชี วิ ต คื อ
ไม่สร้างเงื่อนไขชีวิตทีข่ าดเหตุผลหรือนำไปสูค่ วามฟุ้งเฟ้อ จนทำให้เป็นหนีส้ ิน ดังนัน้ ท่ามกลาง
สภาพสัง คมไทยในปัจ จุ บ ัน หากประชาชนชาวไทยพร้ อ มใจกั น ดำเนิน ชี วิ ต อย่า งฉลาดรู ้ต ามแนว
พระราชดำริ คื อ ศึ ก ษาและทำความเข้ า ใจแนวพระราชดำริ แ ละมีไ หวพริ บ ทีจ่ ะนำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้อะไรก็ตามอย่างประหยัด ไม่ขี้เหนียว ก็จะทำให้ประเทศไทยมีเงินออมมาก
และมีทุนทีเ่ พียงพอสำหรับลงทุนโครงการใหญ่ทเี่ ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้มากโดยไม่ต้องไปกู้ยืม
ใครจนเกิ น ตั ว หรื อ เป็น หนีเ้ ป็น สิน มากขึ ้น ตรงกั น ข้ า ม หากประชาชนชาวไทยรู ้จั ก ดำเนิน ชี วิ ต
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อย่างประหยัดทั้งในชีวติ ประจำวันและในการทำงาน ประกอบธุรกิจที่จะทำให้เกิดประโยชน์กบั ตัวเองและ
สังคม ตลอดจนประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน นำไปสู่วิถีชีวิต
ที่พอเพียงในที่สุด
พื้นฐานสำคัญเบือ้ งต้น
แห่ ง แนวทางการปฏิ บ ัติ ต นตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คื อ ผู ้ป ระยุ ก ต์ใช้ป รัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้องยึดความ
ประหยั ด ตั ด ทอนค่ า ใช้ จ่ า ยที ่
ไม่จ ำเป็น และความฟุ ่ม เฟื อ ยลง
ใช้ จ่ า ยในสิง่ ที่จ ำเป็น แต่ ก็ ไ ม่ใช่
ตระหนีถ่ ี่เหนียวไม่ยอมใช้เงินเลย
ส่ว นการใช้ จ่ า ยจะมากน้อ ย
เพียงใดนัน้ ขึ้นอยูก่ ับอัตภาพของแต่ละบุคคลจากรายได้ทีส่ ุจริตและไม่คดโกง หรือเบียดเบียนให้
คนอืน่ ได้รับความเดือดร้อน ด้วยเหตุนี้ ความประหยัดจึงต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความพอเพียง คือ
การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงิน ฉลาดใช้ ฉลาดออม และฉลาดทำบุญตามอัตภาพ


โดยเฉพาะระดับครอบครัวนัน้ ประการสำคัญ อันดับแรกนัน้ ต้องพัฒนาสมาชิกในครอบครัว
ให้ปลอดจากหนีส้ ินและมีฐานะดีขนึ้ อย่างน้อยในระดับพอกินพอใช้ก่อน แล้วจึงพัฒนาต่อเนือ่ ง
ให้เป็นครอบครัวที่อยู่ดีกินดี เป็นครอบครัวทีพ่ ึงประสงค์ในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ให้บังเกิดผลต่อไป โดยต้องเริ่มต้นจาก การรู้จักจัดการแผนการเงินของตนเองและครอบครัว
ประหยัดอดออม ทำอะไรด้วยความอะลุม้ อล่วย มีเหตุมีผล ไม่ใช้จ่ายในสิง่ ทีไ่ ม่จำเป็น จนกลายเป็น
ความฟุ่มเฟือยจนเกินอัตภาพทีเ่ ป็นอยู่ แต่ให้ปลูกฝังนิสัยความประหยัด สร้างวินัยรักการออมและ
มีทักษะในการจัดการทางการเงินได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการปลูกฝังในวัยเด็กให้รู้จักคุณค่าของเงิน
ใช้จ่ายอย่างมีวินัย รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำ เพื่อให้รู้ถึงสถานะการเงินของตน จะได้
ใช้ จ่ า ยตามอั ต ภาพและฐานะของตนและครอบครั ว และเมือ่ สะสมเงิ น ออมไว้ ใช้ ใ นยามจำเป็น ได้
อย่างพอเพียงแล้ว ให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำทานในโอกาสต่างๆ เพื่อปลูกฝังความมีนำ้ ใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ นื่ ลดความเห็นแก่ตัว และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านศีลธรรมและวัฒนธรรมการให้ ให้บังเกิด
ขึ้นในตัวเด็กและสมาชิกของสังคม อันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึง่ สูก่ ารดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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๑.๔ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาจากจุดเล็ก (คิด Macro ทำ Micro)
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ นับเป็น
หนทางพื้นฐานสูก่ ารแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผล
โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆ ค่อยๆ
ทำไป แก้ ไขไป โดยเน้น ให้ เ ห็ น ภาพรวมของ
ปัญ หาก่ อ น แล้ว จึ ง ค่ อ ยลงมือ แก้ ไขทีล ะจุ ด
จากจุ ด เล็ก ๆ เน้น ให้ ด ำเนิน ไปอย่า งมัน่ คง
ดังแนวทางการทรงงานตามแนวพระราชดำริ
ดังนี้
ในการจะพระราชทานโครงการใด
โครงการหนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ
ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสารแผนที่สอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้
ได้รายละเอียดทีถ่ ูกต้อง เพื่อทีจ่ ะพระราชทาน
ความช่ ว ยเหลือ ได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว
ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และภายหลังจากที่ได้รบั ข้อมูล รวมทั้งปัญหา
ต่างๆ ของราษฎรแล้วจึงทรงหาวิธีการแก้ไขปัญหา


การพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองปัญหา
ในภาพรวม (คิด Macro) ก่อนเสมอ และเมื่อต้องการแก้ปัญหาจึงจะทรงเริ่มจากจุดเล็กๆ (ทำ Micro)
คือ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทีค่ นมักจะมองข้าม พิจารณาและทำทุกๆ สิง่ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตามลำดับขั้น เพื่อผลแห่งความมั่นคงอย่างยั่งยืนที่จะตามมา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นว่า ต้องเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน
คื อ สุข ภาพร่ า งกาย การมีอ ยูม่ ีกิ น จากนั ้น จึ ง เป็น เรื ่อ งสาธารณูป โภคขั ้น พื ้น ฐาน และสิง่ จำเป็น
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนต้องมีความพอเพียง เหมือนกับการการสร้างบ้าน สิง่ แรกทีต่ ้องทำนัน้
คือ ต้องวางรากฐานให้มนั่ คง วางเสาเข็ม ให้พร้อมเพรียงทีจ่ ะแบกน้ำหนักบ้านให้ได้ และต่อจากนัน้
จึงต่อเติมรุดหน้าไปเรื่อยๆ ตามลำดับขั้น ไม่ใจร้อน ไม่ทำอะไรทีเ่ กินตัว เพราะถ้าเกินตัวเมือ่ ใด
ภู ม ิคุ ้ม กั น ก็ จ ะไม่ม ี และความเสีย่ งก็ จ ะเกิ ด ขึ ้น หรื อ ถ้ า ทำน้อ ยไปก็ ข าดประสิท ธิ ภ าพ ดั ง นัน้
จึงต้องยึดความพอเพียง ความพอดี ทำอย่างเต็มศักยภาพ ก็จะนำไปสู่ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืนได้
ดังพระราชดำรัสพระราชทานไว้ ความตอนหนึ่งว่า
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“…ถ้าปวดหัวก็คดิ อะไรไม่ออก เป็นอย่างนัน้ ต้องแก้ไขการปวดหัวนีก้ อ่ นมันไม่ได้เป็น
การแก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้... แบบ (Macro) นี้
เขาจะทำแบบรือ้ ทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย... อย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนีม้ ันผุตรงนัน้
ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะซ่อม... เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...
วิธีทำต้องค่อยๆทำ จะไประเบิดหมดไม่ได้...”
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาจากจุดเล็ก สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบ
เรื่องความมีเหตุผลในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนในทุกเรื่อง ตลอดจนเป็นพื้นฐานสำคัญ
ของการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทถี่ ูกต้อง ตลอดจนพิจารณาอย่างเป็นลำดับขั้นและค่อยเป็นค่อยไป
ซึ่งเป็นองค์ประกอบและเงื่อนไขสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ตัวอย่างการดำเนินโครงการ
และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ตั ว อย่ า งโครงการทีน่ ำหลัก ความพอเพี ย ง / พออยูพ่ อกิ น มาใช้ เ ป็น พื ้น ฐานของการพั ฒ นา
และดำเนินโครงการ ได้แก่ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่ว นตั ว อย่า งการน้อ มนำหลัก การทรงงานมาใช้ ใ นการปฏิ บ ัติ น ัน้ สามารถเรี ย นรู ้ไ ด้ ต ามลำดั บ ดั ง นี ้
หลักการทรงงานในเรื่องการพึ่งตนเอง สามารถเรียนรู้ได้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ : แนวคิด
แห่งการพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ ส่วนหลักการทรงงานในเรื่องประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์
สูง สุด นัน้ สามารถเรี ย นรู ้ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู ้ต ามแนวพระราชดำริ ข องประชาชนในพื ้น ทีท่ ีป่ ระสบ
ความสำเร็จจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ รวมทัง้ ตัวอย่างการนำหลักการทรงงานเรื่อง
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาจากจุดเล็กไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัตนิ ้นั สามารถเรียนรู้ได้
จากโครงการธนาคารข้าว ซึ่งในแต่ละตัวอย่างมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๑) ความเป็นมาของโครงการฯ โครงการ
อัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุท รสาคร เป็น โครงการทีเ่ กิ ด ขึ ้น จากการที ่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินที่คุณประยงค์ นาคะวะรังค์ ชาวอัมพวา น้อมเกล้าฯ
ถวายมาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรกั ษ์วถิ กี ารดำเนินชีวติ
ของชาวอัมพวา นับเป็นแบบจำลองเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรคุณค่าแก่การเรียนรู้
๒) เป้าหมายของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ คือ มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟู
สืบสานชีวิตพอเพียงแบบอัมพวา โดยเสริมสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม
เพื่อให้เอกลักษณ์แห่งวิถีภูมิปัญญาไทยดำรงไว้อย่างยัง่ ยืน และเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดไป ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และเพื่อ
พัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบตัวอย่างของหมูบ่ ้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ได้ทรงย้ำถึงการวางรากฐานให้ประชาชนพึ่งพาตนเองให้ได้ มีความพออยูพ่ อกิน และไม่ผันแปร
ไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๓) ความสอดคล้องกับหลักความพอเพียง จากการศึกษาศักยภาพของอัมพวา โดยอาศัย
ข้ อ มูล ทีว่ ิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากโครงการนำร่ อ งเพื ่อ การอนุรั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาสภาพแวดล้อ มคลองอัม พวา
จัดทำโดยคณะผูศ้ ึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า การพัฒนา
ภายใต้โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์นี้ เป็นการดำเนินการตามองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ ดังนี้
๓.๑) ความพอประมาณ การกำหนดวิสัยทัศน์ใน
การพั ฒ นาเป็น ไปตามศั ก ยภาพ สภาพความเหมาะสม
และความเป็น จริ ง ของชุ ม ชน ซึ ่ง ได้ จ ากการศึ ก ษาและ
วิเคราะห์จดุ อ่อนและจุดแข็งของชุมชน โดยมีการศึกษาข้อมูล
อย่า งเป็น ระบบ พบว่ า อัม พวามีศั ก ยภาพเป็น พื ้น ที ่
ประวัติศาสตร์สำคัญเกี่ยวกับราชนิกุลของพระบรมจักรีวงศ์
มีรู ป แบบการตั ้ง ถิ ่น ฐานทีเ่ ป็น เอกลัก ษณ์ คื อ เป็น ชุ ม ชน
ริ ม น้ำ มีส ภาพแวดล้อ มทีง่ ดงาม น่า อยูแ่ ละคมนาคม
สะดวกเพราะตั ้ง อยูใ่ กล้ก รุ ง เทพฯ ชาวอัม พวาเป็น คนมีน ้ำ ใจ รั ก สัน ติ และมีวิ ถี ชี วิ ต ทีเ่ รี ย บง่ า ย
มีการรวมกลุม่ ของชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง จึงนำไปสูก่ ารกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอัมพวาได้ว่า “จะมุง่ ฟื้นฟู
อัมพวาให้เหมือนเวนิสตะวันออก โดดเด่นด้วยศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตเรียบง่าย สงบและมีสันติสุข”
๓.๒) ความมีเหตุผล ขั้นตอนในการหาข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอัมพวานั้น
เป็นไปอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดจากการดำเนิน
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กิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอย่างรอบคอบ ดังจะเห็นได้ว่า ได้อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟัง
หรือประเมินข้อมูลและความคิดเห็น ตลอดจนมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยวางแผนกิจกรรม
โครงการต่างๆ ทีจ่ ะดำเนินการจากข้อเท็จจริงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จึงสามารถกำหนดกรอบแนวทาง
การดำเนินงานของโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ทปี่ ระมวลได้จากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เกี ่ย วกั บ ความต้ อ งการของคนในชุ ม ชนอั ม พวา สรุ ป ได้ ว่ า จะมุง่ อนุรั ก ษ์ ๓ ประการ ได้ แ ก่
(๑) การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น (๒) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และ (๓) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓.๓) การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ได้กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาไว้ว่า การดำเนินการใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อมุง่ อนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยูข่ องชุมชนอัมพวา
แบบดั ้ง เดิ ม ไว้ ให้ เ ยาวชนรุ ่น หลัง และผูส้ นใจได้ เรี ย นรู แ้ ละศึ ก ษา เพื ่อ เห็ น คุ ณ ค่ า และสืบ สาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทีด่ ีงามไว้ร่วมกัน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวไปกับ
ผลกระทบต่างๆ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
๓.๔) เงือ่ นไขความรูแ้ ละคุณธรรม ในการดำเนินการนัน้ ได้มงุ่ พัฒนาองค์ความรู้และ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งดำเนินไปบนพื้นฐานของความรักและ
สามัคคี ทุกฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ยึดประโยชน์ส่วนรวม ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชน
ให้ชาวอัมพวาสามารถดำเนินชีวติ ได้อย่าง
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไ ทยให้ ค งอยูต่ ่ อ ไปชั ่ว ลูก
ชั่วหลาน

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ :
แนวคิดแห่งการพึ่งตนเอง
ตามแนวพระราชดำริ
หลักของการพึ่งตนเองสะท้อน
ออกมาเป็น ตั ว อย่า งแนวคิ ด ของ
การพึ่งตนเอง ดังเช่น เมื่อปี ๒๕๒๙ ที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็น
ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทย และทรงเสนอ
รูปแบบการดำเนินชีวิตทีด่ ูเหมือนจะเป็นการสวนกระแสกับสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว โดยทรงแสดง
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ให้เห็นถึงตัวอย่างของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับครอบครัว ซึ่งพระองค์ได้ทรงเริ่มทดลองรูปแบบ
ดังกล่าวในพื้นทีข่ นาดเล็กในจังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ ๑๕ ไร่ ซึ่งถือเป็นทีด่ ินขนาดปานกลางสำหรับ
การถือครองของเกษตรกรรายย่อยทั่วไป โดยมีหลักการสำคัญที่พึงตระหนัก ดังนี้
หลั ก การที ่ห นึง่ ต้ อ งเป็น ระบบการผลิต แบบพอเพี ย งทีเ่ กษตรกรสามารถเลีย้ งตั ว เองได้
ในระดับทีป่ ระหยัดก่อน โดยชุมชนต้องมีความสามัคคี เพราะความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย
หลั ก การที่ส อง กำหนดให้ทุกครัวเรือนทำนา ๕ ไร่ เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของชุมชน
ต้องปลูกเพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคทั้งปี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้อง
ซื้อหาในราคาแพง
หลักการที่สาม ต้องมีน้ำเพื่อเพาะปลูกสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิง้ ช่วงได้อย่าง
พอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางไว้ว่า ต้องมีน้ำ
๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อการเพาะปลูก ๑ ไร่ หากทำนา ๕ ไร่ และปลูกพืชผลอีก ๕ ไร่ รวมเป็น ๑๐ ไร่
จึ ง ต้ อ งมีน ้ำ ๑๐,๐๐๐ ลูก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี ดั ง นัน้ จึ ง จำเป็น ต้ อ งกั น ทีด่ ิ น ส่ว นหนึง่ ไว้ ขุ ด สระน้ำ
เพื่อให้มีน้ำพอเพียงต่อการทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี
หลักการที่สี่ คือ เป็นการจัดแบ่งแปลง
ทีด่ ินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงคำนึง ให้ ถื อ ครอง
ที่ดนิ ถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ อย่างไรก็ตาม
หากเกษตรกรมีพื ้น ทีถ่ ื อ ครองน้อ ยหรื อ
มากกว่านี้ สามารถพิจารณาสัดส่วนการบริหาร
พื้นที่ ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ไปปรับใช้ได้
ตามความเหมาะสมกับพื้นทีและตามสภาพ
ของทีด่ ิน ปริมาณน้ำฝน และสภาพแวดล้อม
โดยสัด ส่ว นการบริ ห ารพื ้น ทีด่ ั ง กล่า วมี
รายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนแรก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นพื้นทีส่ ำหรับขุดสระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้โดยยึดหลักให้มี
น้ำ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อไร่สำหรับปลูกพืชในฤดูแล้ง เพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพิงน้ำจากธรรมชาติเพียง
อย่างเดียว และสระน้ำนี้ยังสามารถใช้เลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกและขายเป็นอาชีพเสริม
ได้อีกด้วย
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ส่วนที่สอง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ใช้เป็นพื้นทีป่ ลูกข้าว เพื่อไว้กินเป็นอาหารหลักของครอบครัวอย่าง
พอเพียงตลอดปี และใช้รำข้าวไว้เลี้ยงหมูด้วย
ส่วนที่สาม ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น และไม้ผล สำหรับบริโภค
ในครัวเรือนและขายได้อีกด้วย
ส่วนที่สี่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ ให้กันไว้เป็นบริเวณที่อยู่อาศัย โรงเรือน ยุ้งฉาง โรงเก็บเครื่องมือ
รวมทัง้ ไว้เป็นพื้นทีป่ ลูกพืชสวนครัวและเลีย้ งสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนให้ใช้วิธีธรรมชาติ
ทัง้ หมดในการฟื ้น ฟู ค วามอุด มสมบูร ณ์ข องดิ น การควบคุ ม วั ช พื ช และการควบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช
ขณะที่ระบบการผลิตจะเน้นการเกื้อกูลกันระหว่างสัตว์เลี้ยงและพืชผล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทพี่ ระราชทานข้างต้นนี้ สามารถแก้ไขปัญหาจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวของเกษตรกรที่ดำเนินการมาหลายชั่วอายุคนได้ เพราะเป็นการปรับแนวคิดการทำเกษตรจากเดิม
ที่เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ต้องพึ่งพาสารเคมีและอิงกับความไม่แน่นอนของตลาดมาก แต่การทำ
เกษตรในรูปแบบใหม่นี้ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนน้ำ และเป็นวิธีการที่ทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้
ทั้งนี้ แนวคิดการพึง่ ตนเองตามการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ มิได้หมายถึงการอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยว
ไม่ติดต่อกับภายนอก แต่เป็นแนวทางการพึ่งตนเองให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมัน่ คงใน ๓ ระดับ
ได้แก่
ระดับแรก เป็นการพึ่งตนเองในลักษณะของการเสริมสร้างพื้นฐานให้เกษตรกรยืนได้อยู่บนลำแข้ง
ของตนเอง ให้พออยู่ พอกิน มีผลผลิตเพียงพอทีจ่ ะบริโภคภายในครัวเรือนก่อนหากมีส่วนเกินจึงนำไป
แลกเปลี่ยน ซื้อขายในตลาดท้องถิ่นได้ เข้าสู่การพัฒนาร่วมกันในระดับที่สองต่อไป
ระดับที่สอง คือ พัฒนาให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับชุมชน โดยการเพิ่มการผลิต
และทำให้ มีสินค้า และบริก ารในท้องถิ่นเพิ ่มมากขึ ้น ด้ วยการนำเอาผลผลิต ส่วนเกิ นในครอบครั ว
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ต่ า งๆ มาจั ด การร่ ว มกั น ในระดั บ ชุ ม ชน
ซึ ่ง สามารถดำเนิน การได้ ห ลายทาง เช่ น
ผ่า นการจั ด ตั ้ง กลุม่ การผลิต ร่ ว มกั น
รวมกลุม่ กั น ในรู ป สหกรณ์อ อมทรั พ ย์
ของชุมชน ร่วมมือกันด้านการผลิต จัดการ
ตลาดและพั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารของชุ ม ชน
ในรู ป แบบต่ า งๆ ทีอ่ ยูบ่ นพื ้น ฐานของ
ความสามัคคีในท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีพ้นื ฐาน
แนวคิดหลัก คือ มุง่ ผลิตสินค้าและบริการ
เพิ ่ม ขึ ้น ในชุ ม ชนด้ ว ยการแบ่ง งานกั น ทำ
เพื ่อ ความประหยัด และคุ ้ม ค่ า ลดต้ น ทุน
โดยการใช้ความสามารถและทรัพยากรทีม่ ี
อยูใ่ นชุมชน ตลอดจนเน้นการแลกเปลีย่ น
กั น เองภายในชุ ม ชนเป็น หลัก เพื ่อ สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ขั ้น พื ้น ฐานให้ ชุ ม ชนก่ อ น
แม้ว่ า ชุ ม ชนจะเริ ่ม มีค วามสัม พั น ธ์ กั บ
ภายนอกมากขึ้นบ้างแล้วก็ตาม
ระดับที่สาม คือ เมื่อชุมชนสามารถ
พึ ่ง พาตนเองได้ แ ล้ว ก็ เข้ า สูก่ ารพั ฒ นา
ชุมชนให้สามารถติดต่อสัมพันธ์กับระบบ
ตลาดและเศรษฐกิจนอกหมูบ่ ้าน เพื่อจำหน่ายผลผลิตส่วนเกิน จัดหาทุน วิชาการและแสวงหาความรู้
ทางเทคโนโลยีและทรัพยากรจากภายนอกเพื่อใช้ในกิจการของชุมชน ซึ่งหากชุมชนมีความเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้น ก็อาจมีการเจรจาต่อรองความร่วมมือกับบรรษัทต่างๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชนและธุรกิจระหว่าง
ประเทศเหล่านั้นได้
อย่างไรก็ตาม ผูส้ นใจสามารถเรียนรู้ตัวอย่างการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ ได้จากโครงการพัฒนา
พื้นทีน่ ้ำฝนทีบ่ ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการทำเกษตรกรรม
ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และเป็นแบบอย่างการจัดการน้ำและทีด่ ินของเกษตรกรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้ผลผลิตและรายได้พอเลีย้ งตนเองอย่างพอเพียง ตามหลักการทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
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การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในเรื่องประหยัด
เรี ย บง่ า ย ได้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ของประชาชน
ในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จจากการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
จากการศึกษาแนวทางความประพฤติของประชาชน
ในพื ้น ทีห่ ่ า งไกลทีน่ ้อ มนำปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างสำเร็จ จนทำให้มี
ฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงและสามารถยึดอาชีพเกษตรกรรม
ได้แก่ การทำสวนยางพาราและสวนลองกองเป็นแนวทาง
ในการหาเลี้ยงชีพ พบว่า การปลูกฝังนิสัยแห่งการประหยัด
ให้ ใช้จ ่า ยอย่ า งไม่ ฟ ุม่ เฟือ ย นับ เป็ น การสร้า งภู มิ ค มุ ้ กั น
ทางเศรษฐกิจเพือ่ การดำเนินชีวติ ทีม่ น่ั คง โดยควรดำเนินการ
ควบคูไ่ ปกับการสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการออม ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครอบครัว พร้อมถ่ายทอดและ
ส่งเสริมให้เพื่อนบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงในปัจจุบันด้วย
นอกจากการเพิ ่ม รายได้
จากอาชี พ ทำนา ทำสวนแล้ว
ผูป้ ระยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งควรมุง่ ลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ในครั ว เรื อ น โดยปลูก ไม้ผ ล
หรือพืชหมุนเวียนและปลูกพืชผัก
สวนครัว เลีย้ งเป็ด และเลีย้ งปลา
และดำเนิน ชี วิ ต อย่า งประหยัด
โดยนำผลผลิตทีเ่ ป็นส่วนเกินจาก
การบริโภคในครอบครัวไปขายใน
ตลาดชุ ม ชนและต้ อ งทำบัญ ชี
ครั ว เรื อ น รู ้จั ก ออมและปรึ ก ษา
หารือกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อวางแผนการลงทุนในแต่ละปีอย่างรอบคอบ การดำเนินชีวิตด้วยวิธีนี้
จะทำให้มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ
ในเรื่องการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและการแก้ ปั ญ หาจาก
จุดเล็กผ่านโครงการธนาคารข้าว
แนวพระราชดำริหลักการทรงงาน
เรื่องการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและ
การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กนีไ้ ด้ถูกนำมา
ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้และปฏิบัติ
จริง ในกรณีการก่อตั้ง “โครงการธนาคาร
ข้าวตามแนวพระราชดำริในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่เกิดขึ้น ขณะที่เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ และได้ทรงพบ
เห็นสภาพความยากจนและเดือดร้อนของเกษตรกรไทย
ทัง้ นี้ จากการเสด็จลงพื้นทีเ่ พื่อเยีย่ มเยียนราษฎรแต่ละครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้
ทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยพระองค์เองจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง หรือ
จากข้อมูลความรับผิดชอบด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยูข่ องราษฎรในแต่ละท้องถิ่น ทีม่ ีผนู้ ำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวายเพือ่ ทรงมีพระบรมราชวินจิ ฉัย หรือทรงสอบถามรายละเอียดจากราษฎรโดยศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบ ทำให้ทรงได้ข้อมูลทีเ่ กิดประโยชน์ ถูกต้อง และตรงตามสภาพความเป็นจริง รวมทัง้
สามารถค้นพบปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นในหมู่เกษตรกรไทย
อย่า งไรก็ ต าม ยัง มีป ัญ หาอืน่ ๆ ทีเ่ กิ ด ขึ ้น อีก และเป็น ปัญ หาทีไ่ ม่อ าจแก้ ไขให้ ส นิ ้ สุด ลงได้
เช่น ปัญหาเกษตรกรขาดแคลนเงินทุน เมือ่ ต้องการซื้อพันธุ์พืช โคหรือกระบือ เกษตรกรก็มักจะแก้
ปัญหาด้วยการกู้เงินจากแหล่งทีม่ ีอัตราดอกเบีย้ สูง โดยเกษตรกรหวังว่าจะสามารถแบ่งรายได้จาก
ผลผลิต ของตนทีเ่ ก็ บ เกี ่ย วได้ ไ ปใช้ ห นีใ้ นภายหลัง แต่ เ มือ่ ปีใ ดสภาวะทางธรรมชาติ ไ ม่เ ป็น ใจ
เกิดฝนแล้ง น้ำท่วม ต้องประสบกับภัยธรรมชาติ เกษตรกรจึงสูญเสียผลผลิตในปีนัน้ ทัง้ หมดหรือ
เกือบทั้งหมด และไม่อาจชำระหนี้ท่มี ีอยู่ได้ การลงทุนในปีตอ่ ไป เกษตรกรก็ยังต้องพึ่งพาทุนจากผู้ให้ก้อู ีก
และหากเกิดภัยธรรมชาติอีก หนี้สินก็จะยิ่งพอกพูน แม้หากมีผลผลิตบ้าง ชาวนาก็มักจะถูกกดราคา
จากเหตุผลข้างต้น ทำให้เมือ่ ต้องการซื้อข้าวเพื่อบริโภค ประชาชนจึงต้องซื้อข้าวในราคาแพง
เกษตรกรไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตจึงไม่อาจมีสภาพกินดี อยูด่ ีได้ ต้องประสบกับความยากลำบากมีปัญหาหนี้สนิ
มีปัญหาผลิตผลถูกกดราคา และมีปัญหาข้าวบริโภคทีม่ ีราคาแพง ซึ่งปัญหาทุกปัญหาในวงจรล้วน
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันและนำไปสู่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ คือ ความยากจนของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ
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ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจน
และการขาดแคลนทุน ทางการเกษตร
ของเกษตรกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จึ ง ทรงตัง้ พระราชหฤทั ย ทรงเริม่
แก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆ ที่เป็นปัญหา
เดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนก่อน
โดยเฉพาะในเรือ่ งข้า ว โดยที ่ท รง
พยายามทำทุ ก วิถี ท างให้ เ กษตรกร
มีข้าวพอกินก่อน
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้กล่าว
ไว้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับที่ ๑๒ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภ
ความตอนหนึ่งว่า
“...ขณะนี้ ราษฎรต้องซือ้ ข้าวบริโภคในราคาสูงทั้งๆ ที่ข้าวเปลือกมีราคาต่ำ
เนื่องจาก พ่อค้าคนกลางแสวงหากำไรเกินควร บางท้องที่ชาวนาขาดแคลนข้าวบริโภค
ในบางฤดูกาล...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจึงมีพระราชประสงค์ให้พิจารณาตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรขึ้น
โดยทัว่ ไป เพื ่อ เป็น ช่ อ งทางหนึง่ ในการส่ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรู ้จั ก ช่ ว ยเหลือ ตนเองและรวมกลุม่
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากจนให้ได้กู้ยืมข้าวไปใช้บริโภคและ
ทำพันธุ์ในฤดูทำนา และเพื่อให้ธนาคารเป็นแหล่งกลางในการรวบรวมข้าวไว้ขายในราคายุติธรรมด้วย
เพื่อเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้
เป็นกรณีพิเศษ เมือ่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าของเรื่อง
ปรับปรุงโครงสร้างฉางข้าวของบ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุง่ ฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่
ดำเนินโครงการกลุม่ ออมข้าวช่วยเหลือคนจน มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ และหลังจากทีไ่ ด้ปรับปรุงโครงการ
เสร็จแล้ว กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้จังหวัดต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๒๐ เรื่อยมา จนกระทั่งในปี ๒๕๔๘ ก็มีการจัดตั้งธนาคารข้าวขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ อีก ๔,๐๐๐ กว่าแห่ง
ครอบคลุมพื้นที่ ๕๗ จังหวัด และในปัจจุบันก็ได้มีหน่วยงานริเริ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และ
การขาดแคลนทุนเพื่อเลี้ยงชีพของเกษตรกรต่างๆ อีกมากมาย เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) หรือการให้สินเชื่อทางการเกษตรของธนาคารพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเงินทุนของ
เกษตรกร และการจัดตั้งธนาคารโค กระบือ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่นำมาใช้ไถนา ฯลฯ
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ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยงาน ต่างๆ
เหล่านีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ อย่างทันทีทนั ใด หากแต่
มีจดุ เริ่มต้นมาจากการค้นคว้าและศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อทีจ่ ะทราบ
รายละเอียดและค้นพบปัญหาทีม่ ีอยู่
แล้วจึงทำการศึกษาทดลองและแก้ไข
ปัญหาที่จุดเล็กๆ เรียนรู้ ปรับปรุง และ
พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่น การจัดตั้งธนาคารข้าว
ทีเ่ ริ่มต้นจากการศึกษาสาเหตุของข้าว
และสิง่ ของเพื ่อ การอุป โภคบริ โ ภคทีม่ ีร าคาแพงของเกษตรกรชาวไทย ก่ อ นมุง่ พิ จ ารณาพั ฒ นา
แนวทางการแก้ ไขปัญ หาจากจุ ด เล็ก ๆ โดยเริ ่ม จากการปรั บ ปรุ ง โครงการกลุม่ ออมข้ า วช่ ว ยเหลือ
คนจนก่อน เป็นต้น

๒. ใช้หลักวิชาความรู้ มีคุณธรรม ดำเนินชีวิต ด้วยความเพียร
การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องมีคุณธรรม ใช้หลักวิชา
ความรู้ ดำเนินชีวิตด้วยความเพียรเป็นพื้นฐานสำคัญ ดังนี้
“ใช้ห ลั ก วิช าความรู”้ โดยนำหลัก วิ ช าและความรู ้เ ทคโนโลยีท ีเ่ หมาะสมมาใช้ ทัง้ ในขั ้น
การวางแผนและปฏิบัติอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ นำวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา
อย่างรอบด้าน และมีความรอบคอบทีจ่ ะนำความรู้เหล่านัน้ มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบ
การวางแผน ตลอดจนมีความระมัดระวังในขั้นของการปฏิบัติ
“มีคุณธรรม” การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงนัน้ ต้องเสริมสร้างให้คนในชาติมีพื้นฐาน
จิ ต ใจในการปฏิ บ ัติ โดยเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมสำคั ญ ให้ เ กิ ด ขึ ้น ประกอบด้ ว ย มีค วามตระหนัก ใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ทั้งนี้ การที่บุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชนจะนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งไปใช้ ต้ อ งนำระบบคุ ณ ธรรมและความซื ่อ สัต ย์ส ุจ ริ ต มาประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ก่ อ น โดยเริ ่ม จาก
การอบรมเลีย้ งดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสัง่ สอนศีลธรรมจากศาสนา ตลอดจน
การฝึกจิต ข่มใจตนเอง
“ดำเนิ น ชีว ิต ด้ว ยความเพีย ร” มีความอดทน ความรอบคอบ และความเพียร ตลอดจน
ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
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แนวพระราชดำริและพระราชจริยวัตร
๒.๑ หลักวิชาอันถูกต้อง
หลัก วิ ช าอัน ถู ก ต้ อ งถื อ เป็น เงื ่อ นไข
สำคัญประการหนึง่ ของการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทรง
สนับสนุนให้แต่ละบุคคลหมัน่ แสวงหาความรู้
และใช้ ค วามรู ้น นั ้ บนพื ้น ฐานของคุ ณ ธรรม
เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างก้าวหน้า
ดังแนวพระราชดำริ ดังนี้
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู ่หั ว
ทรงสนับสนุนให้ทุกคนหมั่นแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม คิดวิเคราะห์บนพืน้ ฐานของการมีหลักวิชา
อันถูกต้อง โดยใช้ควบคู่ไปกับเงื่อนไขด้านคุณธรรม ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไข สำคัญต่อการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ดังเช่นที่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ได้เล่าประสบการณ์ท่ไี ด้จากการถวายงาน
ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทไว้ในหนังสือ
การทรงงานพัฒนาประเทศในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
“....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีความเป็นครูมาก โดยทรงมีวธิ กี ารสอน
ทีม่ ีศิลปะสูงและพระราชทานคำอธิบาย
ที่ มี แ ง่ มุ ม ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
เรียกได้วา่ ทรงอธิบายทุกหน้าของเหรียญ
เนือ่ งจากเรื่องบางเรื่อง หากอธิบายด้านเดียวก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ นอกจากนีเ้ วลารับสัง่ กับ
คณะผูถ้ วายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวจะทรงกระตุ้นให้ทุกคนคิดตามไปด้วย โดยจะไม่ทรง
รับสัง่ ทัง้ หมดหรือรับสัง่ สำเร็จรูป แต่ทรงต่อวิชา ต่อความรู้ เพื่อให้ผถู้ วายงานแต่ละคนได้ใช้ดุลยพินิจ
และสติปัญญา คิดตาม เสมือนเป็นการลับสมองและพัฒนาวิชาความรู้ให้คมอยูเ่ สมอ ผูถ้ วายงาน
ทุกคนจึงต้องหมัน่ ฝึกฝนทักษะในเรื่องการคิด การใช้ความรู้ ค้นคว้า และในขณะเดียวกันก็ต้องคิดและ
กราบบังคมทูลฯ ด้วย เรียกได้ว่าต้องมีสติ เพราะทุกอย่างต้องประสานสัมพันธ์กันหมด....”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้เพื่อสร้างตนนี้ว่า
ในขั ้น แรกนอกจากจะทำเพื ่อ ให้ ต นเองก้ า วหน้า อย่ า งมี ค วามสุ ข และยั ง ถื อ เป็ น การให้ เ กี ย รติ
ตนเองที่สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองด้วย ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า


“...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรูแ้ ละสร้างตนเองให้มั่นคงนี้
เพือ่ ตนเอง เพือ่ ที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุข พอมีพอกินเป็น
ขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็ คือ ให้มีเกียรติว่า ยืนได้ด้วยตนเอง...”
ในการใช้ความรู้น้ัน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสอนให้ใช้หลัก
วิชาการความรูค้ วบคูไ่ ปกับการเป็นคนมี
คุณธรรมเสมอ คือ ให้พัฒนาทางวัตถุซึ่ง
เป็นสิ่งของภายนอกและในขณะเดียวกัน
ต้ อ งพั ฒ นาจิ ต ใจควบคู ่ไ ปด้ ว ยเสมอ
เพื ่อ ให้ เ ป็น คนทีม่ ีค วามรู ้คู ่คุ ณ ธรรม
โดยคุ ณ ธรรมที่ จ ะนำไปใช้ น้ั น ก็ มี ไ ด้
หลายเรือ่ ง เช่น ความเพียร ความซือ่ สัตย์
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น
ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน๒๕๐๔ ความตอนหนึง่ ว่า


“...การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้
รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ทีม่ ีความรูด้ ีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้
ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงขยายความเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของคุณธรรมทีจ่ ะต้อง
ดำเนินควบคู่กันไปกับหลักการของความรู้ทนี่ ำมาใช้บริหารบ้านเมือง อันประกอบด้วย การระมัดระวัง
พิ จ ารณาเรื ่อ งราวและและปัญ หาด้ ว ยจิ ต ใจมัน่ คงกั บ ความจริ ง ใจในภาระหน้า ทีง่ านทีป่ ฏิ บ ัติ
ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...วิชาความรูท้ ี่แต่ละคนมีอยู่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงาน สร้างฐานะ
ความเจริญมั่นคงของตนเองและบ้านเมือง. แต่นอกจากนั้นบุคคลยังต้องอาศัยคุณธรรม
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อีกหลายอย่างเป็นพืน้ ฐานรองรับและส่งเสริมวิชาการ เพือ่ ให้สำเร็จความมุ่งหมายได้
โดยสมบูรณ์ คุณธรรมข้อแรก คือ การระมัดระวังพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทุกอย่าง
ด้วยจิตใจที่มั่นคง และเป็นกลางปราศจากอคติ ซึง่ จะช่วยให้มองเห็นเหตุ เห็นผล
เห็ น สาระของเรือ่ งได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ทำให้ ส ามารถจำแนกความถู ก ผิ ด ดี ชั่ ว
และปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้ถูกถ้วน เที่ยงตรง พอเหมาะพองาม. ข้อที่สอง คือ
ความจริงใจต่อฐานะหน้าที่ของตน ไม่หลอกลวงตนเอง ไม่หลอกลวงกันและกัน
อันเป็นมูลเหตุสำคัญของความผิดพลาดล้มเหลวของภารกิจทั้งปวง. ความจริงใจนี้
ทำให้บุคคลเข้าถึงกันเข้าถึงงาน เข้าถึงเป้าประสงค์ได้โดยตรงและช่วยให้สามารถ
สร้างสรรค์ ความดีความเจริญได้โดยอิสระ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ...”
ดั ง นัน้ จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งผูท้ ีจ่ ะนำความรู ้ห รื อ
หลักวิชาการไปประยุกต์ใช้ จำเป็นจะต้องมีสติและคุณธรรมกำกับความรู้ เพื่อให้เป็นความรู้ทเี่ ป็น
ปัญญาและมีคุณค่าต่อการนำไปใช้หรือนำไปประกอบการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ แก่ส่วนรวมได้อย่าง
แท้จริง
ทัง้ นี ้ การใช้ ค วามรู ้อ ย่า งถู ก ต้ อ งนัน้ เป็น เงื ่อ นไขสำคั ญ ในการนำปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปประยุก ต์ ใช้ ใ ห้ ไ ด้ ผ ล โดยหลัก วิ ช าหรื อ ความรู ้ท ีน่ ำมาใช้ น ัน้ จะต้ อ งอาศั ย ความรอบรู ้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังด้วย ดังจะขออธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น ดังนี้
ความรอบรู้ คือ การมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน เข้าใจและมีความรู้ในเนื้อหา
ของเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ จนสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำความรู้นั้นไปใช้ในโอกาสต่างๆ ได้
ความรอบคอบ คือ ความสามารถทีจ่ ะนำความรู้และหลักวิชาต่างๆ มาพิจารณา วิเคราะห์ให้
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน ก่อนทีจ่ ะนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน
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ความระมัดระวัง คือ การมีสติในการนำแผนการดำเนินงานตามหลักวิชาต่างๆ เหล่านัน้ ไปใช้
ในทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เป็นความรู้ทมี่ ีความทันสมัยต่อสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลา

๒.๒ มีความเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน รู้ รัก สามัคคี ทำงานอย่าง
มีความสุข
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรง
บำเพ็ ญ พระราชกรณีย กิ จ ด้ ว ยความเพี ย ร
โดยทรงเน้นย้ำถึงการมีความพยายามในการทำ
สิ่งใดๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ทรงสั่งสอน
พสกนิกรให้มคี วามเพียร มีความซือ่ สัตย์ สุจริต
และจริงใจต่อกัน รวมถึงทรงปลูกฝังให้พสกนิกร
มีความรัก ความสามัคคี และความปรองดอง
โดยทรงเน้นย้ำให้สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึ้นในจิตใจของ
ทุก คน อีก ทัง้ ทรงแนะนำให้ พ สกนิก รรู ้จั ก
การทำงานอย่างมีความสุข เรียนรูท้ จ่ี ะเป็นผูใ้ ห้และ
ผูร้ บั ทีด่ ี ดังเช่นเมือ่ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเหน็ดเหนือ่ ย
จากการทำงาน แต่ทรงมีความสุขจากการเป็นผู้ให้
ด้วยทรงเห็นว่าคุณสมบัติต่างๆ เหล่านีล้ ้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ก่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม ดังแนวพระราชดำริ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนตระหนักถึง การใช้ชีวิต
ในการทำงาน เมือ่ มีโอกาสได้ ท ำงาน ไม่ว่างานนัน้ จะเป็นงานอะไรก็ ต าม ทุ ก คนควรมี ค วามสุ ข
และเต็ม ที ่กั บ การปฏิ บั ต ิห น้า ที ่ที ่ไ ด้ร ับ มอบหมาย ไม่ตั ้ง ข้ อ แม้ห รื อ เงื ่อ นไขใดๆ กั บ งานนัน้ ๆ
แต่ควรมีความเพียร ขยันอดทน และมีความซือ่ สัตย์สุจริต สิ่งเหล่านีจ้ ะช่วยให้ประสบผลสำเร็จ
ในหน้าที่การงาน ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ความตอนหนึ่งว่า


“...เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
อันใด ไว้ให้เป็นเครือ่ งกีดขวาง คนทีท่ ำงานได้จริงๆ นัน้ ไม่วา่ จะจับงานสิง่ ใด ย่อมทำได้เสมอ
ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันและความซือ่ สัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบ
ผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงให้ ค วามสำคั ญ กั บ การมีค วามเพี ย ร
หรือความอดทนว่า เป็นสิ่งที่สามารถกำจัด
ความเสือ่ มให้หมดไปได้ และเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการนำมาซึ ่ง สิง่ ดี ง าม
โดยทรงเชื่อมั่นว่า ผู้ใดที่มีความเพียรในตัว
ไม่วา่ จะปฏิบัตสิ ่งิ ใดก็ย่อมจะเกิดประโยชน์
และเกิดผลสำเร็จ อันนำมาซึ่งความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าทีข่ องตนเองและประเทศชาติ
ดั ง พระราชดำรั ส พระราชทานในพิ ธี
กาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า


“...ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรม และพึงประสงค์นัน้ คือความเพียรที่จะกำจัด
ความเสื ่อ มให้ ห มดไป และระวัง ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ขึน้ ใหม่ อ ย่ า งหนึง่ กั บ ความเพีย ร
ที่จะสร้างสรรค์ความดีงาม ให้บังเกิดขึน้ และระวังรักษามิให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึง่
ความเพียรทั้งสองประการนี้ เป็นอุปการะอย่างสำคัญต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตัง้ ตน ตัง้ ใจอยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุข
ก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวยังได้ทรงชี้แนะ ให้พสกนิกรรู้จักอดทนอดกลัน้ และปลูกฝังเรื่อง
ความเพียรโดยได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” พระราชทาน เป็นธรรมะแก่พสกนิกรให้มี
ความเพียรด้วยความอดทน โดยไม่ท้อแท้ จนกว่าจะประสบความสำเร็จและไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็น
พระราชนิพนธ์ทที่ รงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ให้เข้าใจง่ายและปรับเปลีย่ นให้เข้ากับ
สภาพสังคมปัจจุบัน มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ขึ้น
ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกทีท่ รงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ ในปี ๒๕๓๙ และได้ทรง
พระราชปรารภจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก คือ “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม
กำลังกายที่สมบูรณ์” ด้วย
ประชาชนชาวไทยสมควรที่จะได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ แล้วน้อมรับมาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอย
พระมหาชนก พระมหากษั ต ริ ย ์ผ มู ้ ีค วามเพี ย รอัน บริ ส ุท ธิ ์ท พี ่ ยายามว่ า ยน้ำ ข้ า มมหาสมุท รต่ อ ไป
เมือ่ เรืออับปาง แม้จะไม่เห็นฝัง่ เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารของสัตว์นานาชนิด ทัง้ ปู ปลา
และไม่ได้พบกับนางมณีเมขลา เทพธิดาผูด้ ูแลรักษาสัตว์ทงั้ หลายผูป้ ระกอบคุณความดี ทีม่ าช่วยเหลือ
มิให้จมน้ำไป
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เมือ่ นางมณีเมขลาได้เหาะมาช่วยเหลือพระมหาชนกแล้ว ก็ได้คำตอบว่า ถึงแม้มองไม่เห็นฝัง่
แต่พระองค์ยังเพียรว่ายน้ำต่อไป เพราะไตร่ตรองเอาไว้แล้วว่า อานิสงส์แห่งความเพียรย่อมไม่นำ
ความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังเป็นแน่ ดังที่พระมหาชนกได้ตรัสตอบว่า
“...เราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลก และอานิสงส์แห่งความเพียร เพราะฉะนั้น
ถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็จะต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทร และทำความ
พยายามแม้ตายก็จักพ้นครหา บุคคลเมื่อกระทำความเพียร แม้จะตายก็ช่อื ว่าไม่เป็นหนี้
ในระหว่างหมู่ญาติ เทวดา และบิดา มารดา อนึ่ง บุคคลเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชาย
ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง...”
นอกจากความเพียรพยายาม
ทีท่ รงเน้นย้ำให้พสกนิกรพึงตระหนัก
และยึดถือนำไปปฏิบตั ิแล้ว พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงเน้นย้ำให้
พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความซือ่ สัตย์
สุจริต จริงใจต่อกัน โดยทรงเห็นว่า
หากคนไทยทุกคนได้รว่ มมือช่วยพัฒนาชาติ
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว
ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก


การเป็นคนมีความซื่อสัตย์ แม้ว่าจะมีความรู้น้อย ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
ได้ มากกว่ า คนทีม่ ีค วามรู้มาก แต่ ไ ม่มีความซื ่อ สัต ย์ส ุจริ ต ดั ง พระราชดำรั ส พระราชทานเมือ่ วั นที ่
๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓ ความตอนหนึ่งว่า
“…ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรูน้ ้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”
ในการทรงงาน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงกำชับ อยู ่ต ลอดเวลาให้ ผู ้ป ฏิ บั ต ิยึ ด
ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพื้นฐานของความคิดและการกระทำ ด้วยถือเป็นคุณธรรมสำคัญข้อแรกที่ตอ้ ง
ปลูกฝังให้มีข้นึ เพื่อการพัฒนาตนของแต่ละบุคคลให้เป็นคนดีของสังคม ดังพระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม
๔ ประการ ทีจ่ ะช่ ว ยให้ ป ระเทศชาติ เจริ ญ งอกงาม หากได้ รั บ การปลูก ฝัง โดยทัว่ กั น อัน ได้ แ ก่
การรักษาความสัจ การรู้จักอดทน อดกลั้น และการรู้จักละวางความชั่วพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
เมื่อคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ความตอนหนึ่งว่า
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“...ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบตั ิ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
ประการที ่ส อง คื อ การรูจ้ ัก ข่ม ใจตนเอง ฝึ ก ตนเองให้ ป ระพฤติป ฏิ บั ต ิอ ยู ่
ในความสัจอันดีนั้น
ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความ
สัจสุจริต ไม่วา่ ด้วยเหตุประการใด
ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์
ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้น
โดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาส
ที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริตว่าจะนำมา
ซึง่ งานอัน เกิ ด ประโยชน์ แตกต่ า งจากคนไม่ส ุจ ริ ต ทีไ่ ม่ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด งานอัน เกิ ด ประโยชน์
แก่ส่วนรวมได้ ดังพระราชดำรัสพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า


“...คนที่ไม่มคี วามสุจริต คนที่ไม่มคี วามมั่นคง ชอบแต่มกั ง่าย ไม่มวี ันจะสร้างสรรค์
ประโยชน์สว่ นรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ท่มี คี วามสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงาน
สำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...”
นอกจากความซื่อสัตย์สุจริตทีต่ ้องมีทงั้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่ แล้ว ยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์ใจ
และจริงใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลอย่างถูกต้อง โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั ทรงเปรียบเทียบความรู้เป็นเหมือนเครื่องยนต์ท่ขี บั เคลื่อนไปได้ แต่คณ
ุ ธรรมเป็นดังหางเสือ
ทีก่ ำหนดทิศทางการดำเนินไปให้ถูกให้ควร ดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ความตอนหนึ่งว่า


231

“...การที่จะทำงานให้สมั ฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ด้ว ยนัน้ จะอาศัย ความรูแ้ ต่เ พีย งอย่ า งเดีย วมิ ไ ด้ จำเป็ น ต้อ งอาศัย ความสุ จ ริต
ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า ความรูน้ นั้
เป็นเหมือนเครื่องยนต์ท่ที ำให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าว
เป็นเหมือนหนึง่ พวงมาลัยหรือหางเสือ ซึง่ เป็นปัจจัยที่จะนำพาให้ยวดยานดำเนินไป
ถูกทางด้วยความสามัคคี คือ ปลอดภัย จนบรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค์...”
การมีค วามเพี ย ร ความซื ่อ สัต ย์ส ุจ ริ ต และจริ ง ใจ
ต่อกัน นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้ว แต่หากคนในชาติรู้จักวิธีการ
ดำเนินชีวิตที่ถูกวิธี และมีความรู้ รัก สามัคคี ตลอดจน
มีความสุขในการทำงาน โดยรู้จักที่จะเป็นทั้งผู้ให้ ผู้รับ และ
สิ่งเหล่านี้ย่อมจะนำพาให้ชาติบ้านเมืองสุขสวัสดี
ตลอดระยะเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ทรงครองราชย์ พระองค์ได้ทรงทุม่ เทพระวรกายตรากตรำ
และมุง่ มัน่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร
ทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะเชือ้ ชาติใด ศาสนาใด หรืออยูห่ า่ งไกลเพียงใด
ก็มิทรงย่อท้อ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทัว่ ทุกพื้นที่ เพื่อเข้าไป
ช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร ฯลฯ โดยทรงงานหนัก
และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ใช้ความรู้ ความสามารถและความร่วมมือร่วมใจ
ในการฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ เพื่อผลแห่งความอยู่ดี กินดี ของพสกนิกรชาวไทยให้ได้มีชวี ติ ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
ดังจะเห็นว่า ในการจะริเริ่มโครงการหรือมูลนิธิใดๆ จะทรงมุง่ เน้นไปทีเ่ ป้าหมายคือ เพื่อความ
อยูด่ ีมีสุขของพสกนิกรทัง้ สิน้ ดังเช่น เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอยูด่ ีกินดี ซึ่งจะนำไปสูค่ วามมัน่ คงของประเทศคือ
ชัยชนะแห่งการพัฒนา
ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชดำรัส
ถึงความซือ่ สัตย์สุจริต ที่ต้องปลูกฝังให้เกิดมีขนึ้ ไปพร้อมๆ กับการดำเนินชีวิตด้วยความอดทนและ
การมี ค วามเพีย รว่ า เป็น เงื ่อ นไขสำคั ญ ประการหนึง่ ทีต่ ้ อ งพั ฒ นาให้ เ กิ ด ขึ ้น กั บ การมีส ติ ป ัญ ญา
ความรอบรู้และความรอบคอบ ดังที่ปรากฏในนิยามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตอนหนึ่งว่า
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“...ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน
และขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างพืน้ ฐานทางจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี นักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซือ่ สัตย์
สุจริต มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบ หลักการนี้ คือ เงื่อนไขที่สำคัญที่สุด...”
นิยามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น แสดงให้เห็นว่า ในการปฏิบัติ
เพื ่อ ให้ เ กิ ด ความพอเพี ย งนัน้ จะต้ อ ง
เสริมสร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจ
ที่เข้มแข็ง โดยปลูกฝังระบบคุณธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริตในแต่ละบุคคลก่อน
เริ่มจากการอบรมเลีย้ งดูในครอบครัว
การศึกษาอบรมในโรงเรียนการสัง่ สอน
ศี ล ธรรมจากศาสนา ตลอดจนหมัน่
ฝึก ฝนฝึก จิ ต และข่ ม ใจของตนเอง
ควบคู ่ไ ปกั บ การปลูก ฝัง ความเพี ย ร
ความอดทน มีสติปัญญาในการดำเนิน
ชีวิต และรู้จักนำหลักวิชาและความรู้
เทคโนโลยีทีเ่ หมาะสมมาใช้ ทัง้ ในขั้น
การวางแผนและปฏิ บ ัติ ด้ ว ยความ
รอบรู้รอบคอบและระมัดระวังอย่างยิง่
โ ด ย ป ร ะ ช า ช น จ า ก ท ุก ภ า ค ส ่ว น
โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีค่ วรจะต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ของตนและมุ่งพัฒนาใน ๒ ระดับ ได้แก่


๑) ระดับแรก ระดับบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ : ควรปรับวิถีและใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จัก
พอประมาณและพึง่ ตนเองเป็นหลัก ซือ่ สัตย์สจุ ริต ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ รอบคอบและระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายได้ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และร่วมเสริมสร้างสภาวะแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการอยูร่ ่วมกันของคนในสังคม อยูร่ ่วมกับระบบนิเวศได้อย่างสมดุล มีสำนึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติยงั้ คิด ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่
บนพื้นฐานของความมีเหตุผล พอประมาณกับศักยภาพและสถานภาพของตน ตลอดจนต้องหมัน่
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เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม รู ้ใ ห้ เ ท ่า ท ัน ก า ร
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวทีด่ ี ทีส่ มัยใหม่เรียกว่าการบริหาร
ความเสี่ยงด้วย
๒) ระดับที่สอง ระดับองค์กร
หรือ ผู ้บ ริห าร : ต้ อ งมีก ารบริ ห าร
ความเสีย่ ง ไม่ทำธุรกิจ หรือโครงการ
ที่เกินตัวหรือเสี่ยงเกินไป แต่ตอ้ งรู้จกั ปรับ
ขนาดองค์กรให้เหมาะสม จัดกำลังคน
ตามความรู ้ค วามสามารถบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรม บริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
ประหยัด และคุ ้ม ค่ า ตลอดจนมีก าร
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรและถ่ายทอดความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านเตรียมแผนงาน โครงการต่างๆ
อย่างสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม เรื่อง การมีความเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต
จริงใจต่อกัน อันเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน
ข้างต้นแล้ว บันได ๓ ขั้น ที่เป็นแนวคิดที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ได้น้อมนำและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ก็เป็นกลไกสำคัญทีช่ ่วยขับเคลือ่ นให้การใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุผลได้งา่ ยยิ่งขึ้น โดยมีจดุ มุ่งหมายให้เป็นแนวทางสำหรับประชาชนผู้ประยุกต์
ใช้ปรัชญาดังกล่าวได้น้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การเรียนรู้และมีศรัทธา การประยุกต์ใช้ และ
การปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้น ดังนี้
บันไดขั้นที่หนึ่ง คือ ต้องเรียนรู้และมีศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยต้องน้อมนำ
พระราชดำรัสเรื่อง “ความรู้ รัก สามัคคี” มาใช้ โดย “รู้” คือ การที่แต่ละบุคคลได้มาร่วมกันถกแถลง
และศึกษา เพื่อให้ร้แู ละเข้าใจแก่นสาระที่แท้จริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นการดำเนินชีวติ
ตามทางสายกลางทีไ่ ม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึง่ ผ่านเวทีการหารือในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย
การประชุมกลุ่มย่อย การถกแถลงกัน ฯลฯ
เมื่อทุกคนเข้าใจตรงกันอย่างถูกต้องแล้วก็จะนำมาสู่ บันไดขั้นที่สอง คือ เห็นคุณค่าและรักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จนเกิดศรัทธาที่จะน้อมนำไปปฏิบัติ
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หลังจากนัน้ จึงเข้าสูบ่ นั ไดขัน้ ทีส่ าม คือ การนำปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคม
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามัคคี แต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชน ต้องช่วยกัน
ขับเคลือ่ นปรัชญาฯ นี้ ไปสูร่ ะดับครัวเรือนให้ได้และเมือ่ ปรัชญาฯ นี้ ถูกใช้บอ่ ยๆ จนเป็นหลักในการดำเนินชีวติ
ก็จะกลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมและวิธคี ดิ ของคนไทย นำมาซึง่ ผลแห่งความสุขจากการปฏิบตั ขิ องทุกคน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสนับสนุนให้พสกนิกรมีคุณธรรมในจิตใจที่เป็นที่ตง้ั ของ
ความรักและความสามัคคีของคนในชาติ และเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไป ดังพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณธรรมทีจ่ ะช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชาติ ในวโรกาส
เสด็จออกมหาสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งว่า


“...คุณธรรมซึง่ เป็นที่ตงั้ ของความรัก ความสามัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถ
ร่วมมือร่วมใจกันรักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุง่ เรืองสืบต่อกันไปได้ตลอด
รอดฝั่ง
ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน
ประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎ กติกา
และในระเบียบแบบแผน โดยเท่าเทียมเสมอกัน
ประการที ่สี ่ คื อ การที ่ต ่า งคนต่า งพยายามทำความคิด ความเห็ น ของตน
ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุในผล...”
ผลจากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จะนำสู่การพัฒนาและความอยู่ดี
มีสุขของคนในสังคมไทย ให้ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเน้นเรื่องความสุข
เป็น เป้า หมายสุด ท้า ยของการดำเนิน ชี วิ ต ทีเ่ กิ ด จาก
ความพอมีพอกินของทุกคน โดยไม่ได้ทรงเน้นไปทีเ่ งินรายได้
แต่เน้นไปทีผ่ ลแห่งการมีความสุขหรือความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
ให้ทุกคนทัง้ ที่เป็นผูม้ ีหน้าทีแ่ ละประชาชนทัว่ ไปไม่ว่ามาจาก
สาขาอาชีพใดยึดถือ “การทำงานอย่างมีความสุข” หรือ
การมีความสุขเป็นค่านิยมหลักในการดำเนินชีวติ โดยมีวถิ ชี วี ติ
แบบไทยทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของความพออยูพ่ อกิน พอดี ไม่ฟมุ่ เฟือย
ไม่ยึดวัตถุเป็นทีต่ ั้ง แต่ให้ยึดทางสายกลางและใช้สติปัญญา
เป็นหลักในการดำเนินชีวติ ให้พฒ
ั นาและเติบโตอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปตามลำดับขั้น บนหลักของการ “รู้ รัก สามัคคี” และ
มุง่ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนมีความปรารถนาดี
และมีเมตตาที่จะพัฒนาให้สังคมพ้นจากภัยพิบัติ เพื่อผลแห่งความสุขของสังคมโดยรวม โดยความสุขนี้
ครอบคลุมทั้งในเรื่องระดับความอยู่เย็นเป็นสุขของคนและสังคม และปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสุขด้วย


ดังจะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุข
ทุกคราทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือประชาชน ทรงเชือ่ มัน่ ว่า การมีความสุขจากการเป็นผูใ้ ห้นน้ั เป็นผลตอบแทนทีย่ ง่ิ ใหญ่
ทีผ่ ปู้ ฏิบัติสมควรจะได้รับ อันจะนำมาซึ่งความสุขและอิม่ เอิบใจ เป็นความสุขทีพ่ อเพียงจากการดื่มด่ำ
ในจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ โดยไม่ต้องอาศัยอามิสใดๆ ดังพระราชดำรัสที่เคยรับสั่งไว้ครั้งหนึ่งความว่า


“...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ
ทำประโยชน์ ให้กับผู้อื่น...”
ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งเน้นให้ทุกคน
ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องทำตัวเองให้ดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ดังนี้


๑) ให้ทุกคนถือเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีจ่ ะต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้เต็มกำลัง ด้วยสติ
รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความสุจริต จริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอืน่
เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติเป็นสำคัญ
๒) ผูป้ ระพฤติปฏิบัติหน้าทีข่ องตนอย่างสมบูรณ์ก็จะได้รับการพัฒนารากฐานทางจิตใจ
ให้เข้มแข็งและมีความเจริญทางจิตใจมากขึ้น ซึ่งความเจริญทางจิตใจนีเ้ ป็นสิง่ ทีท่ ุกคนต้องมุง่ ฝึกฝน
และพัฒนาอย่างยิ่งยวด ไม่สามารถหาซื้อด้วยเงินได้
แนวพระราชดำรินีส้ อดคล้องกับพระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ความตอนหนึ่งว่า
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“...ความสุข ความสวัสดี
ของข้าพเจ้า จะเกิดขึน้ ได้ก็ด้วย
บ้ า นเมื อ งของเรามี ค วามเจริญ
มัน่ คง เป็นปกติสขุ ความเจริญมัน่ คง
ทั้งนัน้ จะสำเร็จผลเป็นจริงไปได้
ก็ ด ้ว ยทุ ก คนทุ ก ฝ่ า ยในชาติ
มุ่งที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้เต็ม
กำลัง ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา
รูค้ ิดและด้วยความสุจริต จริงใจ
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น. จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ ที่มีตำแหน่ง
หน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทำความเข้าใจ
ในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง แล้วตัง้ จิตตัง้ ใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่
ของตนให้ดีที่สุด เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์ คือชาติบ้านเมือง อันเป็น
ถิ่นที่อยู่ที่ทำกินของเรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป...”
ความรัก ความสามัคคี และความปรองดอง เป็นอีกคุณสมบัตหิ นึ่งที่ทุกคนในชาติพงึ มี หากสมาชิก
ในชาติ ใ ดยึด ถื อ และปฏิ บ ตั ิ ส งิ ่ เหล่า นี ้ ก็ ย ่อ มจะนำมาซึ ่ง ความกลมเกลีย วกั น ของชาติ บ ้า นเมือ ง
อันจะนำพาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราชดำรัสเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
หลัก ปฏิ บ ัติ ข องชาวไทยทุก คน ซึ ่ง ถื อ เป็น คำ ๓ คำทีม่ ีค่ า และความหมายลึก ซึ ้ง สามารถนำไป
ปรับใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย ดังนี้


รู้ คือ การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและ
รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรัก การพิจารณา
ที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ
สามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินนั้ ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้
ต้อ งทำงานร่ว มมื อ ร่ว มใจเป็ น องค์ก ร เป็ น หมู ่ค ณะ จึง จะมี พ ลั ง เข้า ไปแก้ ปั ญ หา
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ตัวอย่างการน้อมนำหลักการทรงงานไปประยุกต์ใช้
หลักการทรงงานในเรื่องหลักวิชาอันถูกต้อง มีความเพียรซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกัน การทำงาน
อย่างมีความสุข และรู้ รักสามัคคี สามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างการเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงานดังกล่าวทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร ดังนี้


การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ในเรื่องหลักวิชาอันถูกต้อง

ในการนำความรู้ไปใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ผูใ้ ช้ต้องตระหนักว่า ใช้ความรู้
บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมกำกับเสมอ ดังเช่นทีป่ ราชญ์ชาวบ้านหรือเกษตรกรดีเด่นในหลายชุมชน
ทีเ่ ข้มแข็งได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานทีส่ อดคล้องกับองค์ประกอบ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หลักวิชาอันถูกต้อง การมีความเพียร และความซื่อสัตย์สุจริต
จริงใจต่อกันไปใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนี้
จากการเรียนรู้ประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านทีป่ ระสบความสำเร็จจากการพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง พบว่า ต้องเริ่มต้นจากการมีความเชื่อมั่นในผลแห่งความยั่งยืนจากการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และยึดมั่นในแนวคิดหลักคือ การพึ่งพาตนเอง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้
สามารถยืนอยูบ่ นลำแข้งของตัวเองได้ แล้วจึงสนใจ ใฝ่เรียนรู้และใฝ่หาความรู้จากสือ่ ต่างๆ เพื่อนๆ
เครือข่าย หรือเวทีการประชุมสัมมนาต่างๆ เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง
และเกิดความคิดริเริม่ พัฒนาตนเอง เป็นปัญญาชนท้องถิน่ ทีม่ สี ว่ นสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหากับชาวบ้าน
หลังจากนั้น จึงพัฒนาความรู้และหลักวิชาที่ได้ศึกษามา โดยส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน
รอบด้าน เพือ่ ใช้ประกอบการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ทำให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับทุนในชุมชน ทัง้ ทุนเศรษฐกิจ
ทุนทรัพยากร ทุนทางภูมปิ ญ
ั ญา ทุนทางวัฒนธรรม ฯลฯ ตลอดจนรูจ้ ดุ อ่อนและจุดแข็งของชุมชน และรูว้ า่
ชุมชนขาดความรู้ในการจัดการทุนที่มีอยู่ ทำให้เสียเปรียบคนนอกชุมชนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
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เมือ่ มีค วามรู ้แ ล้ว จึ ง ใช้ ค วามรู ้เ หล่า นัน้
อย่า งมีคุ ณ ธรรม ทำให้ ค วามรู ้น นั ้ เป็น ความรู ้
ทีม่ ีคุณค่า โดยนำความรู้นนั้ ไปเผยแพร่ ขยายผล
ให้ แ ก่ ผ อู ้ นื ่ ทีส่ นใจนำไปใช้ แ ก้ ป ัญ หาในชุ ม ชนได้
อย่า งกว้ า งขวางขึ ้น และทำตั ว เป็น แบบอย่า งทีด่ ี
มีชีวิตความเป็นอยูอ่ ย่างพอเพียง เน้นความสุขและ
ความสงบมากกว่าตัวเงิน ทำประโยชน์ให้ผูอ้ ืน่ และ
ชุมชนโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน นอกจากความสำเร็จ
ของการพัฒ นาชุ ม ชนให้ เข้ม แข็ง และเป็นชุ ม ชน
ต้นแบบหรือเป็นศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ตอ่ ไป หลังจากนั้นเมื่อได้พจิ ารณาแล้วว่า
สิ่งใดทำแล้วเป็นประโยชน์ จึงมุ่งมั่น บากบั่น มีความเพียรพยายามทำจนสำเร็จอย่างไม่ท้อถอย นับเป็น
การใช้ความรู้คู่คุณธรรม ด้วยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวมอย่างจริงใจ
การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในเรื่องการมีความเพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
ในระดับบุคคลและระดับองค์กร


ระดับบุคคล : เกษตรกรหลายๆ ท่านทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็นเกษตรกรดีเด่น เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่มีการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายึดถือและปฏิบัติตาม
โดยคุณสมบัตทิ ่สี ามารถพบได้จากเกษตรกรผู้ได้รบั การยกย่องทั้งจากคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ คือ
การมีความวิริยะอุตสาหะและเพียรพยายาม การดำรงตนในหลักคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ
รู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกวิธีโดยทำงานด้วยความสุข
จากการศึกษาประวัตขิ องเกษตรกรและผู้นำชุมชนหลายท่านที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ
อาชีพ โดยถูกยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบนั้น พบว่า กว่าที่บุคคลเหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จได้
ดังเช่นปัจจุบัน พวกเขาต่างเคยประสบกับภาวะวิกฤตทั้งเล็กและใหญ่มาแล้ว บางราย แรกเริ่มเคยมีฐานะดี
แต่เนือ่ งจากใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง เมือ่ เกิดวิกฤตก็วิ่งตามกระแส ถูกคนหลอกจนหมดตัว สุดท้าย
เงินทองที่สะสมมาก็เริ่มเหลือน้อยลง ประกอบกับการทำการเกษตรที่ผิดวิธี ทำให้ขาดทุน ล้มละลาย
หรือบางราย แรกเริ่มลงทุนปลูกพืชผลด้วยสารเคมีเป็นหลัก หวังผลิตเพื่อจำหน่ายอย่างเดียว
แต่เนือ่ งจากเป็นการพึ่งพาจากภายนอกตลอดเวลาทำให้มีต้นทุนในการเพาะปลูกสูง รายได้ทพี่ ึงได้จึง
น้อยกว่ารายจ่ายที่เสียไป เกิดหนี้สินที่ตอ้ งชำระเป็นจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งบางรายที่ได้รบั ผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ ทุ่งนาที่เคยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวถูกน้ำเข้าท่วม นอกจากจะสูญเสียแหล่งทำกิน
หลักแล้วยังเกิดเป็นหนี้สินจำนวนหนึ่งขึ้นมาแทนด้วย
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แม้ว่ า บุ ค คลทัง้ หลายจะประสบกั บ วิ ก ฤตทีร่ ุ น แรงแค่ ไ หนก็ ต าม แต่ พ วกเขาก็ ไ ม่เ คยย่อ ท้อ
ต่อความยากลำบากที่เข้ามาในชีวติ ทุกคนต่างมีความเพียรพยายามในการเริ่มตั้งต้นใหม่ ไม่ท้อแท้ตอ่ ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ด้วยอาศัยความตั้งใจจริงและอดทนเป็นพื้นฐาน ต่างเรียนรู้และหาวิธที ำการเกษตร
เพื่อความยัง่ ยืนและรู้จักความพอประมาณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรบางท่านทำการเกษตร
ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ บางท่านใช้หลักการปลูกพืชหมุนเวียน แต่ทั้งนี้ต่างก็พยายามลงมือทำด้วยกำลัง
ความสามารถทีต่ นมี ใช้แรงกายและแรงใจของตนและคนในครอบครัว ไม่กู้ยืมเงินใครให้เกิดเป็นภาระ
อีกทั้งในส่วนของค่าใช้จ่าย ก็พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยการทำบัญชีครัวเรือน จดบันทึกการใช้
จ่ายเงินของครอบครัวและใช้วิธี ซื้ออะไรก็ปลูกอย่างนัน้ นอกจากนีย้ ังหาวิธีทำปุย๋ เองซึ่งจากเดิมเคยใช้
ปุย๋ เคมีที่มีราคาแพง ก็ทำให้ลดรายจ่ายลงได้มาก หรือปลูกพืชผักผลไม้เลีย้ งสัตว์ เลีย้ งปลา ทำให้มีกิน
มีเก็บ และครอบครัวสามารถอยูร่ ่วมกันได้อย่างมีความสุข เนือ่ งจากคนในครอบครัวต่างช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทอันจะนำมาซึ่งความสูญเสียน้อยใหญ่
ดั ง เช่ น หลัก คิ ด และแนวทางในการดำเนิน ชี วิ ต ของเกษตรกรต้ น แบบของชาวบ้า นในชุ ม ชน
ทีก่ ล่าวไว้ว่า “ต้องทำงานแบบยึดความสุขและความพอเพียงเป็นทีต่ ั้ง อย่ายึดทีต่ ัวเงินแล้วก็จะพบกับ
ความสุขที่ยั่งยืน”
คำกล่าวนีช้ ่วยเตือนให้เรามีสติในการดำเนินชีวิต ตระหนักถึงระดับความพอดีพอประมาณ
ไม่โลภมาก ตั้งอยู่ในหลักคุณธรรม ประพฤติชอบ ไม่คดโกง มีความซื่อสัตย์สุจริต อันจะนำมาซึ่งผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม
ระดับองค์กร : จากการศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
พบว่า การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นทัง้ คนดีและคนเก่ง โดยเฉพาะการปลูกฝังให้บคุ ลากรมีความเพียร
มุมานะในการเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาตนเอง รวมถึงการรู้จักวิธีการทำงานทีด่ ี ทำด้วยใจรักและ
มีความสุขในการทำงาน มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถผ่านพ้น
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วิกฤตการณ์และความเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ จนได้รบั การยอมรับในวงกว้าง
และเป็นแบบอย่างให้องค์กรอืน่ ๆ
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ขณะที ่ผ บู ้ ริ ห ารองค์ ก รมี
หน้าที่ตอ้ งกำหนดนโยบายและแนว
ปฏิ บ ัติ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และ
บริหารงานบุคคล เน้นให้พนักงาน
ทุกคนของบริษัทยึดมัน่ อุดมการณ์ในการทำธุรกิจและมีความซื่อสัตย์ทจี่ ะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอในทุกกรณีขณะทีร่ ะดับผูจ้ ัดการและผูบ้ ังคับบัญชาต้องบริหารงาน
อย่างรับผิดชอบ มีจริยธรรม ความเพียร ซื่อสัตย์และยึดมั่นในหลักการ ระบบและแผนงานอย่างมืออาชีพ
มีความรู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับ รักที่จะปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังและเข้าช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
ในส่วนของการพัฒนาองค์กรก็ต้องวางระบบการสรรหาพนักงาน โดยใช้ระบบการคัดเลือกทีม่ ี
ประสิทธิภาพและอยูบ่ นพื้นฐานของการมีคุณธรรม สร้างบุคลากรให้เป็นทัง้ คนเก่งและคนดี มีคุณภาพ
และความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับองค์กร หากมีความทุจริตแม้เพียงนิดเดียว ก็ถือเป็น
สิ่งที่บริษัทไม่สามารถยอมรับได้
นอกจากนี้ ในการขยายธุรกิจก็ต้องดำเนินไปอย่างพอประมาณขยายการลงทุนอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน ทำธุรกิจโดยไม่หวังเพียงผลกำไร แต่มงุ่ พัฒนาสภาพแวดล้อมและต่อยอด
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ไปด้วย ทำธุรกิจโดยอยูบ่ นพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ สุจริต
อดทน มุ่งมั่น จริงใจ ไม่เอาเปรียบลูกค้าและคนในชุมชน สังคมและสภาพแวดล้อมที่องค์กรตั้งอยู่
ท้ายที่สุด องค์กรทุกองค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทีส่ ามารถประสบความสำเร็จ
และยืนหยัดอยูใ่ นปัจจุบันได้ เป็นผลลัพธ์จากการมีความรับผิดชอบและพร้อมใจกันของบุคลากร
ในองค์กร ร่วมแรงร่วมใจ รู้ รัก สามัคคี ในการฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกันนั้นเอง


การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในเรื่อง รู้ รัก สามัคคี ของชุมชนเข้มแข็ง

ชุ ม ชนทีเ่ ข้ ม แข็ ง นิย มใช้ ห ลัก การทรงงาน เรื ่อ ง รู ้ รั ก สามัค คี มาเป็น แนวทางพื ้น ฐาน
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ทำให้ชมุ ชนนั้นมีภมู ิค้มุ กันทางสังคมเป็นอย่างดี โดยสมาชิกในชุมชน
ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพลังแห่งสามัคคีปรองดองเป็นสำคัญ
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ดังจะเห็นได้จากการศึกษาประวัตกิ ารพัฒนาชุมชนเข้มแข็งหลายแห่ง พบว่า หากย้อนหลังไปในอดีต
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเห็นไม่ตรงกัน แต่ละคนไม่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม และยังเคยบุกรุกที่สาธารณะ
ทำไร่ส่วนตัว เมือ่ ทำไร่ไม่ได้ผล ก็ปล่อยทิง้ ร้าง แต่ละคนมีความคิดเกี่ยวกับการใช้พื้นทีแ่ ตกต่างกันไป
ชุมชนจึงทะเลาะกัน ดังคำบอกเล่าของผูน้ ำชุมชนทีไ่ ด้เล่าให้ฟังว่า “ทีน่ ี่ แต่เดิม พื้นทีใ่ นชุมชนเป็นที่
สาธารณประโยชน์ โล่งเตียนไปหมด ชาวบ้านบางส่วนก็อยากสงวนไว้เลีย้ งสัตว์ บางส่วนก็อยากได้เมรุ
เอาไว้ทำพิธเี ผาศพ จึงไม่ลงรอยกัน บางส่วนก็ไม่ได้อยากได้ อยากจะทำเป็นที่ร้วั รอบขอบชิด เป็นที่หวงห้าม
ทำให้ไม่มีที่เลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านก็เลยขัดแย้งกันและไม่สามารถร่วมกิจกรรมใดๆ กันได้”
ต่อมา เมื่อสมาชิกในชุมชนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวปฏิบัตแิ บบ รู้ รัก สามัคคี
มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ โดยผ่านรูปแบบการปลูกฝังทีห่ ลากหลาย ทัง้ จากการสอนของผูน้ ำชุมชน
การประพฤติ ปฏิบัติทีด่ ี หรือการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง และการชักชวนโดยใช้เครือข่ายกัลยาณมิตร
ซึ่งต้องตระหนักว่า เป็นเรื่องทีต่ ้องใช้เวลา ใจเย็นๆ ทำบ่อยๆ และพอถึงเวลาทีเ่ หมาะสมในโอกาสใด
โอกาสหนึ่ง แล้วพฤติกรรมต่างๆ ก็จะสนับสนุนและเกื้อกูลกันเรื่อยๆ ดังเช่นประสบการณ์พัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งส่วนใหญ่ มักเริ่มต้นจากการทำกิจกรรมในวัด หรือ สหกรณ์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ
เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกันมากขึน้ ทำให้ชาวบ้านได้รจู้ กั กัน เกิดปรองดองระหว่างกัน จนชุมชนมีความสงบสุข
และมีพลังที่จะร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ด้วยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า ได้ขยาย
ความร่วมมือกันไปทำกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบๆ ชุมชนให้สะอาดและปลอดภัย กิจกรรมที่จะ
ปลูกฝังเรื่องความสามัคคีให้แก่เด็กและเยาวชนไปพร้อมๆ กันด้วย
การเรียนรูต้ ามแนวพระราชดำริในเรือ่ งการทำงานอย่างมีความสุขในระดับบุคคล : กรณี
ตัวอย่าง “ดาบวิชัย ปลูกต้นไม้”


ประสบการณ์ของดาบวิชัย ผูป้ ระสบความสำเร็จจากการ
ทำงานทีร่ ั ก สรุ ป ได้ ว่ า จุ ด เริ ่ม ต้ น ของแรงบัน ดาลใจทีท่ ำให้
หั น มาปลูก ต้ น ไม้จ นโด่ ง ดั ง ไปทัว่ ประเทศนัน้ เริ ่ม ต้ น ประมาณ
ปี ๒๕๒๐ เมือ่ กระทรวงมหาดไทยประกาศว่า อำเภอปรางกู่
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย ดาบวิชยั
จึงเริ่มหาข้อมูลและเดินทางไปยังจังหวัดอืน่ ๆ ซึ่งก็พบว่า อำเภอ
ปรางกู่ดอ้ ยกว่าที่อ่นื จริงๆ ทั้งด้านการพัฒนา การศึกษา การคมนาคม
หรือด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ และในฐานะที่เป็นลูกชาวนาที่ลำบากยากจนมาคนหนึ่ง ดาบวิชยั จึงเริ่มขวนขวาย
และหาเงินเรียนหนังสือ ด้วยหวังว่าเมื่อจบมาแล้วจะมาช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวปรางกู่ได้
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เมื่อเรียนจบมา ดาบวิชยั ได้เป็นเสมียนชั่วคราวที่อำเภอก่อนเป็นงานแรก โดยในขณะที่ทำงานอยู่น้นั
ก็ตระหนักมาตลอดว่า ความต้องการของชาวบ้านนั้นคืออะไร และเมื่อเริ่มเห็นว่างานที่อำเภอไม่น่าตื่นเต้น
แล้ว ดาบวิชัยจึงลาออกมาสอบเป็นตำรวจ และได้มีโอกาสไปคุมจำเลยในศาล โดย ณ ที่นั้นเอง ทำให้
ได้รู้เหตุและรู้ผลว่าคนมาเป็นโจรผู้ร้ายเพราะความจน และจนเพราะอะไร ประกอบกับในขณะนั้น ได้มี
โอกาสเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ก็ทำให้รู้เพิ่มถึงสาเหตุของความจน
และถ้าจะพัฒนาจะต้องเริ่มทีก่ ารพัฒนาจิตใจและความคิด ติดอาวุธความคิดทางปัญญาให้มีความรู้
เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เรากำหนดพุทโธ คือต้องรู้และตื่นตัว มีจิตใจทีเ่ บิกบานและแจ่มใสและ
ปฏิบัติตนตามศีล ให้มีสมาธิ คือ ความตั้งใจและมีความสุขจากการทำงาน
หลังจากทีไ่ ด้คิดในวันนัน้ เขาจึงตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะเดินหน้าพัฒนาชุมชนบ้านปรางกู่
อย่างจริงจัง และยึดหลักปรัชญาของนักพัฒนาทีว่ ่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียม
อาหาร จะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ ส่วนจะพัฒนาใคร
ก็ให้พัฒนาที่ตัวเราก่อน” ดังนั้น ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมา ดาบวิชัยจึงเริ่มต้นทำเป็นตัวอย่างด้วยการ
ปลูกต้นไม้ เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีร่ ัก และต้นไม้ถือเป็นปัจจัยสีด่ ้วย คือ เป็นได้ทงั้ อาหาร เครื่องนุง่ ห่ม
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการลดรายจ่าย และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
ในชุมชนได้ ทำมานานกว่า ๑๐ ปี จนกระทั่งปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ชาวบ้านในชุมชนปรางกู่ถึงได้ตระหนักว่า
ดาบวิชัยทำเพื่อชุมชน และเห็นคุณค่าของกิจกรรมดังกล่าว จึงมาร่วมขบวนการปลูกต้นไม้กับดาบวิชัย
มากขึ้น
ดาบวิชยั ได้เผยเป้าหมายชีวติ ในบั้นปลายของตนเองว่า “จะปลูกต้นไม้ไปจนวันตาย” โดยวันหนึ่งๆ
ของดาบวิชัยนั้นจะเหมือนกันทุกวัน คือ ขนกล้าไม้ออกไปปลูก เพราะเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข ได้ทำ
เพื่อตัวเองและเพื่อชุมชนคนอื่นๆ ด้วย และยังทำงานจิตอาสาเพื่อสาธารณะ คือรับไปเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อบต. ฯลฯ รวมทัง้ ได้ตั้ง
มหาวิ ท ยาลัย ของตนเองชื ่อ “มหาวิท ยาลั ย ธรรมชาติ” ทีเ่ น้น ให้ ค นรั ก ถิ ่น ฐานบ้า นเกิ ด ไม่หั น
ไปเป็นแรงงานในเมือง แต่จะมุง่ ปลูกฝังให้เด็กและสมาชิกรุ่นใหม่อยูก่ ับชุมชนปรางกู่ ปลูกฝังความรัก
และสติปัญญาทีจ่ ะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชน โดยมีสมาชิกในชุมชน
ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรให้เพียงพอ เพื่อที่ว่าจะได้ถ่ายทอดไปยังเด็กรุ่นต่อๆ ไปได้
ทุกวันนี้ ดาบวิชัยมีความสุขอยูก่ ับการปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นงานทีร่ ักและเป็นงานทีม่ ีประโยชน์
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ทีเ่ ข้าสู่ภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้ของดาบวิชยั จึงเป็นงานทีม่ คี ุณค่าและนำมา
ซึ่งความสุขยังผู้ปฏิบัติและสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนได้ นับเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในเรื่อง
การทำงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและทำงานอย่างมีสุขที่แท้จริง
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นำสู่ความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยทรงถือว่าทุกข์ของราษฎร
นัน้ ประดุจดังทุกข์ของพระองค์เอง จึงทรงงานหนักอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นในทุกด้าน
ดังจะเห็นได้จากการทรงงานพัฒนาประเทศตลอดกว่า ๖๐ ปี ทีผ่ ่านมานัน้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ โดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามหลักความพอเพียง หรือ ที่ร้จู กั กันภายใต้ช่อื ว่า “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการพัฒนาทีต่ ั้งอยูบ่ นพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ ีตลอดจนใช้ความรู้อย่างรอบรู้
รอบคอบ ระมัด ระวั ง และมีคุ ณ ธรรมในการวางแผน การตั ด สิน ใจและการกระทำเพื ่อ ผลแห่ ง
การปฏิบัติ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน นำสู่ความอยู่เย็น
เป็นสุขของประชาชนชาวไทย
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ปัจ จุ บั น การพั ฒ นาตามแนวพระราชดำริ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได้ รั บ การยอมรั บ
จากทัง้ ภายในประเทศและในระดับสากล ดังเช่นที่ องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
“ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว โดยนายโคฟี อานัน
เลขาธิการฯ ในขณะนั้น ได้กล่าวสดุดีไว้เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่า
“...หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ มีความหมายอย่างยิ่ง
ต่อ ชุม ชนทุ ก แห่ ง ในยุ ค โลกาภิ ว ัต น์ที ่ก ารเปลีย่ นแปลงต่า งๆ เกิ ด ขึน้ อย่ า งรวดเร็ว
ปรัชญาดังกล่าวซึง่ เน้นแนวทาง “การเดินสายกลาง” มีความสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒ นาคนของสหประชาชาติที ่เ น้น การให้ ค นเป็ น ศูน ย์ ก ลางของการพัฒ นา
และการใช้ก ระบวนการพัฒ นาที ่ยั ่ง ยื น พระราชปณิ ธ านในการพัฒ นาประเทศ
ของพระองค์แ ละพระราชดำริที ่แ สดงถึ ง พระวิสั ย ทั ศ น์อ ัน ชาญฉลาด ได้ส ร้า ง
แรงบันดาลใจให้แก่พสกนิกรของพระองค์และประชาชนทั่วทุกแห่ง...”
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“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพ
อันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี.
ข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด
คือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์
หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ
ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา
เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม
โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว. ...”
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๙
๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจนานัประการของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สะท้อนถึง “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน”
มาโดยตลอด ดังทีไ่ ด้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาตั้งแต่
ปี ๒๕๑๗ โดยทรงเน้นไปทีก่ ารพัฒนาคน การพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในภาพรวมของประเทศ ที่ใช้แนวทางการพัฒนาตามเศรษฐกิจกระแสหลัก
ทำให้ ผ ลการพั ฒ นาประเทศอยูใ่ นภาวะ “เศรษฐกิ จ ดี สั ง คมมี ปั ญ หา การพัฒ นาไม่ มี ค ุณ ภาพ
และไม่ยั่งยืน” และนำไปสูว่ ิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ สถานการณ์การพัฒนาทีไ่ ม่ยัง่ ยืนนีไ้ ม่ได้
เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่านัน้ แต่ได้เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็นเหตุให้ประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติได้ให้ความสนใจต่อผลการพัฒนาเศรษฐกิจทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ สภาวะเลวร้ายทีโ่ ลกกำลังเผชิญอยู่ ทัง้ ความยากจน ความอดอยากหิวโหย ความเจ็บป่วย
การไม่รู้หนังสือ และความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศ และเห็นพ้องร่วมกันว่า หนทางเดียวทีจ่ ะนำไปสู่
อนาคตทีป่ ลอดภัยและมัน่ คง ก็คือ การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาทีส่ มดุล โดยใช้
ทรัพยากรของโลกอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พร้อมทั้ง
จัดการและคุ้มครองระบบนิเวศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของพระองค์ตั้งแต่เริ่มแรก และแนวพระราชดำริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อันเป็นแนวทาง
การพัฒนาสู่ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย
มาเกือบ ๔๐ ปีแล้ว
เนื้อหาภายในส่วนนี้ จึงนำเสนอแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นัน่ ก็คือ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การทรงงานพัฒนาประเทศทีเ่ น้นความสมดุล ครอบคลุม
ในทุกมิตอิ ย่างเป็นองค์รวม ทั้งในมิตขิ องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างบูรณาการ ที่ยึดหลัก
“พื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม” เพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ท่านผูอ้ ่านจะได้ทราบถึง นิยามความหมาย แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในกระแสโลก และ
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทไทย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีดลุ ยภาพ ทั้งในมิตเิ ศรษฐกิจ
สัง คม และสิง่ แวดล้อ ม โดยยึด ทางสายกลาง เพื ่อ ให้ ค นไทยมีภู ม ิคุ ้ม กั น ทีด่ ี แ ละพึ ่ง ตนเองได้ โ ดย
ต้องปรับทัศนคติ ค่านิยม และสังคม ทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยลง ให้การพัฒนาทัง้ ๓ มิติ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ ได้นำเสนอตัวอย่างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ทรงเน้นการพัฒนาเกษตรกรรม การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การพัฒนาคนและ
สังคมอย่างยั่งยืน ทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง โดยมุง่ พัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ด้วยการพัฒนาทรัพยากรน้ำและดิน
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และชายฝัง่ ทะเล และการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อให้
คนไทยพึ่งตัวเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริหลากหลายด้าน ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนาน เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า
ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นทีต่ ั้ง รวมถึงมุง่ สร้างความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน อันนำพาความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยได้อย่างแท้จริง

๑. ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ
ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นสิ่งที่ช้ใี ห้เห็นว่า พระองค์จะทรงใช้
“ธรรม” หรือ “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักในการครองแผ่นดิน ในการดูแลทุกข์สุขและช่วยเหลือราษฎร
ของพระองค์ โดยมีเป้าหมายก็คือ ประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติและ
ศาสนาใด หรื อ อยูห่ ่ า งไกลในถิ ่น ทุร กั น ดารเพี ย งใด พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบประชาชนทีเ่ ดือดร้อน เพื่อ
พระราชทานความช่วยเหลือ แม้จะต้องทรงตรากตรำพระวรกายสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ
ตลอดระยะเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทำให้ทรงทราบว่าราษฎรในชนบทจำนวนมากยากจน
มีร ายได้ ไ ม่เ พี ย งพอต่ อ การเลีย้ งชี พ การศึ ก ษาน้อ ย ไม่ม ีห นทางทีจ่ ะแก้ ไขปัญ หาความเดื อ ดร้ อ น
ด้วยตัวเอง ยามเจ็บไข้ไม่มีแพทย์และยารักษาโรค พระองค์จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยูข่ องราษฎรทีอ่ ยูใ่ นความทุกข์ยากให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ ีด่ ีขึ้นอย่างยัง่ ยืน ดังพระราชดำรัส
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ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทีพ่ ระราชทานในพิ ธี เ ปิด การประชุ ม และ
นิท รรศการเรื ่อ ง “มรดกสิง่ ทอของเอเชี ย
หัตถกรรมและอุตสาหกรรม” ณ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ เมือ่ วันที ่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕
ความตอนหนึ่งว่า

:

“...การที่ข้าพเจ้าเริ่มงานศิลปาชีพขึ้นนั้น ข้าพเจ้าตั้งใจจะสรรหาอาชีพให้ชาวนา
ที่ยากจนเลี้ยงตัวเองได้เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้าได้มโี อกาสตามเสด็จฯ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ไปเยี่ยมราษฎรตามชนบทมาหลายปี ได้พบว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็น
ชาวนาชาวไร่ที่ต้องทำงานหนัก และต้องเผชิญอุปสรรคจากภัยธรรมชาติมากมาย...
ทำให้ชาวนาชาวไร่มักยากจน การนำสิ่งของไปแจกราษฎรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
เป็นเพียงบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มีพระราช
ปรารภว่าเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืน ควรหาวิธีอื่นที่ช่วยให้ราษฎรพึ่งตนเองได้...
ข้าพเจ้าสังเกตว่าชาวบ้านเหล่านีล้ ้วนแต่เป็นศิลปินสืบทอดกันมาโดยสายเลือด
เช่นเขาสามารถทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นลวดลายโบราณงามแปลกตา หรือทอลายใหม่ๆ
ที่เขาคิดขึน้ เองด้วยสีสันที่มีเสน่ห์สวยงาม ข้าพเจ้าเพียงแต่ให้กำลังใจ ส่งเสริม และ
หาแนวทางเผยแพร่ความงามจากฝีมือของชาวนาชาวไร่ออกไปให้โลกรูจ้ ัก สิ่งนี้เป็น
ที่มาแห่งการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปหัตถกรรมของ
ข้าพเจ้า...”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทาน
สัมภาษณ์ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์
นั ก พั ฒ นา เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข สู่
ปวงประชา” ถึงหลักการทรงงาน
พัฒนาประเทศในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
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“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนอยูเ่ สมอว่า งานพัฒนานัน้ ต้องเป็น
ที่ต้องการของบุคคลเป้าหมาย และผู้ร่วมงานต้องพึงพอใจ งานพัฒนาเป็นงานยากและ
กินเวลานาน ผู้ท่ที ำงานพัฒนาหรือที่เรียกว่า “นักพัฒนา” จึงต้องเป็นผู้ท่อี ดทน เชือ่ มัน่
ในคุณความดีมีใจเมตตากรุณา อยากให้ผู้อืน่ พ้นทุกข์และอยากให้ผู้อืน่ มีความสุข
ต้องมีความรูก้ ว้างขวาง... ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจ และยอมรับนับถือผู้อนื่
เพราะเป็ น งานที ่ไ ม่ มี ท างทำสำเร็จ ได้โ ดยลำพัง ... นัก พัฒ นาต้อ งซือ่ สั ต ย์ สุ จ ริต
ถ้ า คอร์ร ัป ชัน่ หรือ โกงเสี ย เองแล้ ว ก็ จ ะเป็ น ที ่เ กลี ย ดชัง ผู้ อื่ น ไม่ ไว้ ใจหรื อ ไม่ เ ป็ น
ตัวอย่างที่ดี เมื่อพัฒนาสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรือง ก็จะเกิดความสุขถ้วนทั่ว ทั้งบุคคล
เป้าหมาย และนักพัฒนาเอง...”
โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
สะท้อ นถึ ง “การพัฒ นาอย่ า งยั ่ง ยื น ”
มาตั้งแต่ตน้ โดยทรงเน้นไปที่การพัฒนาคน
การพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
และไม่ท ำลายทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อ ม ซึ ่ง ล้ว นแต่ เ ป็น การช่ ว ย
สนับ สนุน และส่ง เสริ ม โครงการพั ฒ นา
ต่างๆ ของรัฐบาล ขณะเดียวกัน ทรงสาธิต
แนวทางการพัฒนาทีแ่ ตกต่างพร้อมทัง้ แสดงผลของการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนาได้กล่าวไว้ในหนังสือ “การทรงงาน
พัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว” เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวผูท้ รงเป็น
พลังแห่งแผ่นดิน” เกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาลและช่วยเหลือ
ประชาชนว่า “เมือ่ ปี ๒๕๓๑ พระองค์ทรงจัดตั้ง “มูลนิธิชัยพัฒนา” ขึ้น โดยทรงดำรงตำแหน่ง
องค์นายกกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในงานพัฒนาด้านต่างๆ โดยเน้น
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาทีไ่ ม่ซ้ำซ้อนกับแผนงานโครงการของรัฐทีม่ ีอยูแ่ ล้ว แต่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม
โครงการพัฒนาของรัฐทีถ่ ูกจำกัดด้วยเงื่อนไข กฎระเบียบ หรืองบประมาณ จนทำให้การดำเนินงาน
ล่า ช้ า ไม่ท ัน กั บ สถานการณ์ใ นการช่ ว ยเหลือ ประชาชน มูล นิธิ ชั ย พั ฒ นาจะเข้ า ไปช่ ว ยเหลือ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น”
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จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และบทความของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล แสดงให้เห็นว่า การทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว จะช่ ว ยสนับ สนุน โครงการพั ฒ นาต่ า งๆ ของรั ฐ บาลให้ ส ามารถเอือ้ ประโยชน์แ ก่
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กล่าวย้ำถึงเรื่องนีไ้ ว้ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ว่า “การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มตั้งแต่การรับ
พระราชกระแสรับสัง่ หรือพระราชดำริ โดยจะมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะช่วยให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ จากนัน้ สำนักงานเลขานุการ กปร.
(สน.กปร.) ซึ่งสังกัดอยู่ในสภาพัฒน์ก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นว่า มีหน่วยงานใดดำเนินโครงการ
พ้องตามพระราชกระแสรับสัง่ หรือพระราชดำรินนั้ อยูแ่ ล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน โดย
หากมีหน่วยงานดำเนินโครงการ
อยู่แล้ว สน.กปร. ก็จะสนับสนุน
โครงการนั้ น ให้ มี ค วามสำคั ญ
มากขึน้ และช่วยเร่งการดำเนินงาน
ให้ ร วดเร็ ว และมีป ระสิท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น”
แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จะทรงงาน
พัฒนาสนับสนุนการทำงานของ
ภาครัฐตลอดมา แต่จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น คนไทยยังยากจน มีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยต่ำ
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล มีการว่างงานมาก ส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตรกรรมซึ่งยังพึ่งพิง
ธรรมชาติในการทำการประกอบอาชีพ การสาธารณสุขยังเข้าไม่ถึงประชาชนทีห่ ่างไกล และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้พัฒนาดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ภาครัฐในสมัยนั้นมีแนวทางการพัฒนา
ประเทศทีใ่ ห้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยม หรือเศรษฐกิจทุนนิยม ทีม่ งุ่ พัฒนาเพื่อสร้าง
ความมั่งคั่งและรายได้มาสู่ประเทศเป็นหลัก จากการลงทุน การผลิต และการบริโภค ทั้งในด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และบริการที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้ำ ป่า ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งแร่ธาตุตา่ งๆ
ทีเ่ คยมีอ ยูเ่ ป็ น จำนวนมากเป็น ปัจ จั ย หลัก และใช้ ก ารเติ บ โตของรายได้ ต่ อ หั ว เป็น เครื ่อ งชี ้วั ด
ผลความสำเร็จของการพัฒนา โดยคาดหวังว่าการเพิ่มปริมาณสินค้าและบริการ การจ้างงาน รวมทัง้
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ในที่สุดย่อมสามารถกระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ทำให้ปญ
ั หาความยากจนหมดไปในที่สดุ จึงยังมิได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านสังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
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ผลจากการพัฒนาดังกล่าว
ทำให้ ส ัง คมไทยประสบความ
สำเร็จเป็นอย่างดีในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากอัตรา
การขยายตั ว อยูใ่ นระดั บ สูง
รายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้น
สัดส่วนคนยากจนของประเทศ
ลดลง การเงินการคลังของประเทศ
มีความมัน่ คงและได้รบั การยอมรับ
โดยทั่ ว ไปจากนานาประเทศ
ส่วนการลงทุนของภาครัฐในด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐานและบริการพื้นฐานทางสังคมโดยต่อเนื่องนั้น ได้ทำให้คนไทยมีรายได้ ฐานะความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาโดยตลอด
แต่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทีไ่ ม่คำนึงถึงระดับความเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ภูมิสังคม อัตภาพขององค์กร ความพร้อมของคน ตามแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริมีการพึ่งพิง
ฐานทรัพยากรความรู้ เทคโนโลยี เงินลงทุน หรือตลาดจากภายนอกประเทศมากเกินไป โดยไม่เตรียม
สร้างพื้นฐานภายในประเทศให้ม่นั คงเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิค้มุ กันที่ดี ส่งผลให้ประเทศไม่สามารถพร้อมรับ
ความเสีย่ งจากความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ในยุคโลกาภิวัตน์
ขณะเดียวกัน ปัญหาซึง่ ทับถมอย่างต่อเนือ่ งจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ได้ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการกระจายทุน กระจายความเจริญและผลประโยชน์จากการพัฒนา และ
กระจายรายได้ระหว่างกลุ่มคนและระหว่างพื้นที่ รวมทั้งเกิดปัญหาทางสังคม ความย่อหย่อนทางศีลธรรม
ความเสือ่ มถอยของวัฒนธรรมทีด่ ีงามของสังคมไทย ตลอดจนความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งนำไปสู่
ข้อสรุปผลการพัฒนาที่ว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่มีคุณภาพและไม่ยั่งยืน”
ก่อนทีน่ กั วิชาการและรัฐบาลจะตระหนักถึงเรือ่ งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระวิสยั ทัศน์
กว้างไกล ทรงตระหนักรูถ้ ึงปัญหาร้ายแรงและอันตรายที่จะเกิดขึน้ ตามมาจากการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่ง ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ และ
การกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรมและทั่วถึง ทำให้ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนายังคงมีอยู่ในสังคมไทย
โดยทรงมีพระราชดำรัสถึงความพอเพียง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
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“...คนอื่นจะว่าอย่างไร
ก็ ช า่ งเขา จะว่า เมื อ งไทย
ล้ า สมั ย ว่า เมื อ งไทยเชย
ว่า เมื อ งไม่ มี สิ ่ง ที ่ส มั ย ใหม่
แ ต ่เ ร า พ อ อ ยู ่พ อ กิ น
และขอให้ ทุ ก คนมี ค วาม
ปรารถนาที่จะให้เมืองไทย
พออยู่พ อกิ น มีความสงบ
และทำงานตัง้ จิตอธิษฐาน
ปณิธานจุดมุ่งหมายในแง่นี้
ในทางนีท้ ี ่จ ะให้ เ มื อ งไทย
อยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่
รุง่ เรือ งอย่ า งยอด แต่ว ่า การพออยู ่พ อกิ น มี ค วามสงบนัน้ ถ้ า จะเปรีย บเที ย บ
กับประเทศอื่นๆ ถ้ารักษาความพออยู่พอกินนั้นได้ เราจะยอดยิ่งยวด...”
ผลการพั ฒ นาทีข่ าดความสมดุ ล นำสูจ่ ุ ด เริ ่ม ต้ น ของวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ครั ้ง ใหญ่ใ นปี ๒๕๔๐
โดยสำนัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ได้ เริ ่ม เห็ น ปัญ หา
ดังกล่าวแล้วตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๙) ซึ่งเน้น
แนวทางพัฒนาที่นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และต่อมาในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๕๔๔) ซึ่งนับเป็นจุดเปลีย่ นกระบวนทัศน์การพัฒนาจากทีเ่ น้นการเติบโตในเชิงปริมาณ กลับมา
สูแ่ นวคิ ด การพั ฒ นาทีม่ งุ ่ เน้น “คนเป็ น ศูน ย์ ก ลางของการพัฒ นา” ตามแนวทางการพั ฒ นาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ซึ่งหมายถึงการพัฒนา “คน” และ “สิ่งแวดล้อมรอบตัวคน” เพื่อ
เป้าหมายทีม่ ุ่งสู่ “ความอยูด่ ีมีสุขของคน” ทีเ่ ชื่อมโยงการพัฒนาทุกมิติของการดำเนินชีวิตอย่างเป็น
องค์รวม ครอบคลุมทัง้ ในเรื่องสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทำงาน รายได้ และการกระจายรายได้
ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต และการบริหารจัดการทีด่ ี ซึ่งการพัฒนาแบบองค์รวม
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องอาศัยหลักการพัฒนาพื้นฐานของการพัฒนาอย่างบูรณาการ จึงจะสามารถ
ผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้
ต่อมาในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) สศช. ได้อัญเชิญ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นปรัชญา
นำทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ม่งุ สู่ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยในระยะต่อไป
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๒. สู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒.๑ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยูห่ ัว ทรงครองราชย์ ทรงสอดแทรก
แนวทางการพัฒนาและหลักคุณธรรมทีจ่ ำเป็น
ต่อการพัฒนาทีน่ ำไปสูค่ วามยัง่ ยืนของประเทศไทย
ไว้ ใ นพระบรมราโชวาทและพระราชดำรั ส ที ่
พระราชทานต่อคณะบุคคลต่างๆ ทีเ่ ข้าเฝ้าฯ ใน
โอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประมวลออกมาเป็น
“ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง” แนวทาง
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทีใ่ ช้ในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ก้าวทัน
ต่ อ โลกยุค โลกาภิ วั ต น์ ด้ ว ยการใช้ เ หตุ ผ ล
และรู้จกั ประมาณตน เพื่อให้มีระบบภูมิค้มุ กัน
ในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
รวมถึ ง สำนึก ในคุ ณ ธรรม มีค วามซื ่อ สัต ย์
และดำเนินชีวิตด้วยความอดทน พากเพียร
เพือ่ ให้เกิดความสมดุลพร้อมรับความเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
ดังจะเห็นได้จากการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงเน้นความสมดุล
ครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม ทัง้ ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม พัฒนาอย่าง
บูรณาการ นั่นคือ การพัฒนาที่ยึด ๓ เรื่องหลักคือ พื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
(๑) พื้นที่ (Area) หรือที่ทรงเรียกว่า “ภูมิสังคม” ในการพัฒนาใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงคำนึงถึงสภาพพื้นที่ สภาพภูมิศาสตร์ของบริเวณนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร อาทิ มีพ้นื ที่ป่าหรือแหล่งน้ำหรือไม่
โดยทรงศึกษาจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาข้อมูลในพื้นที่นั้น
ด้วยพระองค์เอง เพื่อให้โครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรมีความเหมาะสม สามารถทำได้จริง
รวมทัง้ ทรงคำนึงถึงสภาพทางสังคมศาสตร์ คือ นิสัยใจคอรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีของประชาชน
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ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ทราบว่าประชาชนในบริเวณนั้นต้องการความช่วยเหลือ
เรื่องใดจริงๆ เพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุด
(๒) ภารกิจ (Function) เมือ่ มีแผนงาน/โครงการ ทีม่ กี ารบูรณาการในเชิงพืน้ ทีแ่ ล้ว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวทรงให้ผเู้ กี่ยวข้องด้านต่างๆ ทัง้ จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมดำเนินงาน
ในโครงการตามภารกิจทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาทัง้ ๓ มิติ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
(๓) การมีส่วนร่วม (Participation) ในการ
ดำเนิน การเพื ่อ ไปสู ่ “การพั ฒ นาอย่า งยั ่ง ยืน ” ของ
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ นัน้ ทัง้ สองพระองค์ทรงไม่ปล่อยให้
เป็นหน้าทีข่ องภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว เพราะคงไม่สามารถ
ดูแลโครงการต่างๆ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง จึงทรงให้ทุกภาคส่วนของสังคม
มีบทบาทร่วมกันโดยเฉพาะราษฎรในพืน้ ที่ เพือ่ ให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

๒.๒ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระแสโลก
(๑) จุดเริ่มต้นสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระแสโลก
สถานการณ์การพัฒนาที่ไม่ย่งั ยืนของสังคมไทย
มีลักษณะเช่นเดียวกับความไม่ย่งั ยืนของประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก ประเทศทีไ่ ด้ชื่อว่าเป็นประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว
ก็เคยผ่านประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนเช่นกัน เป็นเหตุ
ให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ให้ความ
สนใจต่ อ ผลการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทีก่ ่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สภาวะเลวร้ายทีโ่ ลก
กำลังเผชิญอยู่ ทัง้ ความยากจน ความอดอยากหิวโหย ความเจ็บป่วย การไม่รหู้ นังสือ และความ
เสื่อมโทรมของระบบนิเวศซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพา จึงได้เห็นพ้องร่วมกันว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจ
ไม่อาจดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้ หากมนุษย์ไม่คำนึงถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา และหนทางเดียวที่จะนำไปสู่อนาคตที่ปลอดภัย
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และมั่นคง ก็คอื การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่สมดุล โดยใช้ทรัพยากรของโลกอย่าง
เหมาะสมและมีเหตุผลเพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พร้อมทัง้ จัดการและคุ้มครอง
ระบบนิเวศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
ประเทศต่างๆ ได้เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนนับตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ โดยองค์การสหประชาชาติ
ได้ จั ด ให้ ม ีก ารประชุ ม สุด ยอดว่ า ด้ ว ยสิง่ แวดล้อ ม
ของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุงสต็อกโฮล์ม
ประเทศสวีเดน ซึง่ เรียกร้องให้ทว่ั โลกคำนึงการใช้ทรัพยากร
อย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจำกัดของทรัพยากรโลก
(๒) นิยามของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลจากการประชุมดังกล่าวทำให้ทั่วโลกหันมาตื่นตัวเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง และมากยิ่งขึ้นเมื่อ
สมัชชาโลกว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา ทีอ่ งค์การสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นได้พิมพ์เอกสารชื่อ
“Our Common Future” ออกเผยแพร่เมือ่ ปี ๒๕๓๐ โดยมีสาระเรียกร้องให้ชาวโลกเปลีย่ นแปลง
วิถีการดำเนินชีวิตทีฟ่ ุ่มเฟือยและวิถีทางการพัฒนาเสียใหม่ ให้ปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อมและข้อจำกัด
ของธรรมชาติให้มากขึ้น พร้อมกับได้ให้นิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ว่า
“การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคน
ในรุน่ ปั จ จุบั น โดยไม่ ท ำให้ ค นรุน่ ต่อ ไปในอนาคตต้อ งประนีป ระนอมยอมลดทอน
ความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง”
แนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้รับความสำคัญมากยิง่ ขึ้น เมือ่ สหประชาชาติได้จัดให้มีการ
ประชุ ม สุด ยอดระดั บ โลกว่ า ด้ ว ยสิง่ แวดล้อ มและการพั ฒ นา หรื อ การประชุ ม Earth Summit
ทีก่ รุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมือ่ ปี ๒๕๓๕ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๑ (Agenda 21)
แ ล ะ ป ฏิ ญ ญ า ริ โ อ ว่ า ด้ ว ย
สิง่ แวดล้อ มและการพั ฒ นา
(The Rio Declaration on
Environment and Development) ซึ่งเป็นเสมือนพันธกรณี
และฉัน ทามติ ท างการเมือ ง
ระหว่ า งนานาชาติ ทีป่ ระเทศ
สมาชิ ก ต้ อ งตระหนัก ถึ ง ปัญ หา
258

สิง่ แวดล้อม และเห็นความสำคัญทีจ่ ะต้องร่วมกันพิทักษ์สงิ่ แวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ให้เกิดขึ้นในโลก
นอกจากกระแสการพั ฒ นาอย่า ง
ยัง่ ยืน ของทัว่ โลกแล้ว พระธรรมปิฎ ก
(ป.อ.ปยุตโต) ได้อธิบายถึงการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ไว้ด้วยว่า
“การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีลักษณะ
ที่เป็นบูรณาการคือทำให้เกิดเป็นองค์รวม
หมายความว่ า องค์ ป ระกอบทั ้ง หลาย
ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง จ ะ ต ้อ ง ม า ป ร ะ ส า น กั น
ครบองค์ และมี ลั ก ษณะอีก อย่ า งหนึง่
คื อ มี ด ุล ยภาพ หรือ พูด อีก นัย หนึง่ คื อ
การทำให้ กิ จ กรรมมนุษ ย์ ส อดคล้ อ งกั บ
เกณฑ์ของธรรมชาติ”
นัน่ คื อ การกำหนดแนวทางการพั ฒ นาจะต้ อ งคำนึง ถึ ง ปัจจั ย ด้ า นมนุษ ย์ โดยให้ คุณ ค่ า ทาง
วัฒนธรรมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ การแก้ปัญหาสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ แนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของพระธรรมปิฎก จึงสรุปได้ว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุม
การพัฒนาในทุกด้านและทุกมิติ กล่าวคือ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จิตใจ วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีคนเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมายของการพัฒนา เพือ่ ให้คนอยู่ดีกินดี
และมีความสุข ทั้งคนในรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป”
ถ้าจะแปลความเพื่อให้เข้าใจถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไทยก็คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน
จะต้องเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุล หรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติ อันเป็น
องค์ประกอบที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์อยู่ดี มีสุข คือทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อคนในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคต”
โดยสรุปแล้ว ความหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจึงมีแนวคิดมาจาก ๓ แนวทางใหญ่ๆ คือ
๑) แนวทางด้านนิเวศวิทยา ทีใ่ ห้ความสำคัญระดับสูงกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ๒) แนวคิด
ด้านสังคม ที่การพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนือ่ ง และ
๓) แนวทางด้านเศรษฐกิจ ทีก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืนยาวนาน
บนพื้นฐานการรักษาทุนธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
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๒.๓ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทไทย
(๑) นิยามการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเรือ่ งการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นกัน โดยในการจัดทำข้อเสนอ
ของประเทศไทยในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก
ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๕ คณะอนุกรรมการกำกับการอนุวตั ตามแผนปฏิบัตกิ าร ๒๑
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งมีหน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการเตรียมการประชุมสุดยอดฯ ของประเทศ
ได้ร่วมกับสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย จัดระดมความคิดเห็นจากภาคีต่างๆ ทำให้ได้ข้อยุติด้านคำนิยามของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า
“การพั ฒ นาอย่า งยัง่ ยืน ในบริ บ ทไทย
เป็นการพัฒนาทีต่ ้องคำนึงถึงความเป็นองค์รวม
ของทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากร
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ด้วยการ
มีสว่ นร่วมของประชาชนทุกกลุม่ ด้วยความเอือ้ อาทร
เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการ
พึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม”
จะเห็นได้ว่าแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากหลายองค์กรต่างประเทศและภายในประเทศ
แม้จะต่างกันไปหลายรูปแบบ แต่ก็มีหลักการทีเ่ หมือนกันคือ การพัฒนาที่ดำเนินไปโดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อ
ความต้องการในอนาคต รวมทั้งตระหนักถึงความเป็นองค์รวม โดยมองว่าการกระทำสิ่งใดต้องคำนึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆ จึงต้องยึดหลักความรอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป และเปิดโอกาสให้ภาคี
การพัฒนาต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
(๒) กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทไทย
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในบริบทไทยได้นำพื้นฐานแนวคิดมาจาก“หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทีใ่ ห้ความสำคัญกับการพัฒนาทีม่ ีดุลยภาพ
ทัง้ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม พร้อมทั้งยึดทางสายกลาง เพือ่ ให้คนไทยมีภูมิคมุ้ กันที่ดี
และพึง่ ตนเองได้ โดยต้องปรับทัศนคติ ค่านิยม และสังคมทีส่ ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้น้อยลง
โดยการพัฒนาทั้ง ๓ มิติ จะต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ การพัฒนาในมิติท่ี ๑ “มิติเศรษฐกิจ” จะมุ่งพัฒนาสู่การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ
และสามารถกระจายความมั่งคัง่ ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
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สอดคล้องกับศักยภาพทางการผลิตของประเทศ และความต้องการของตลาด มีการนำปัจจัยการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคทีไ่ ม่ทำลายสิง่ แวดล้อม อยูบ่ นพื้นฐานของ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีการปลูกฝังค่านิยมของคนไทยให้มี
ความพอเพียงและพึง่ ตนเองได้ มีภูมิคมุ้ กันทางเศรษฐกิจทีพ่ ร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นได้
อย่างยัง่ ยืน สร้างบรรยากาศทีเ่ หมาะสมให้เกิดการพัฒนาไปสูเ่ ศรษฐกิจสีเขียว โดยสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจมหภาค พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกให้เกิดการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้
นอกจากนี้ จะต้องคำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถสงวนรักษา
ไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่
ส่งผลเสียต่อความต้องการของคนทัง้ ในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อคงความสมบูรณ์ของทรัพยากร
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจ
และการดำรงชีวติ ของมนุษย์ได้อย่างต่อเนือ่ งตลอดไป และต้องดำเนินการควบคูไ่ ปกับการพัฒนาศักยภาพคน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขนึ้ โดยบริหารจัดการทรัพยากรและผลประโยชน์จาก
การพัฒนา และการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ขณะเดียวกันต้องมีการส่งเสริมการนำภูมปิ ญ
ั ญา
และวัฒนธรรมไทยมาใช้ในการดำเนินชีวิต
มิติที่ ๒ คือ มิติทาง “สังคม” คือ การพัฒนาที่มุ่งให้คนและสังคมไทยมีคุณภาพสามารถปรับตัว
รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง มีจิตสำนึก พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความมัน่ คงในการดำรงชีวิต มีการนำทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยอยู่ภายใต้ระบบ
การบริหารจัดการที่ดี ที่มุ่งให้คนและสังคมไทยเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข
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องค์ประกอบของการพัฒนาในมิตสิ งั คมประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนสังคม
ฐานความรู้ โดยการพัฒนาคนในสังคมทัง้ ในระดับบุคคลและองค์กรให้มศี กั ยภาพ มีโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ความคิด ทักษะ อาชีพ การบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ในการดำรงชีวิต โดยพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น มีสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตทีด่ ี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสามารถเข้าถึงระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน
การสร้า งค่า นิย ม ภู มิ ปั ญ ญา และวัฒ นธรรมไทย
ให้เป็นภูมิคุ้มกันของสังคม โดยสร้างค่านิยมและแบบแผนการ
ดำเนินชีวิตทีป่ ระหยัด ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ส่งผลลดทอน
การพัฒนาเศรษฐกิจและฐานทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว อาศัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน มีการดำรงวัฒนธรรม
วิ ถี ชี วิ ต ขนบธรรมเนีย มประเพณี และศิ ล ปวั ฒ นธรรมอัน เป็น
เอกลักษณ์ของชาติไว้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ควรมีการสร้างความเสมอภาคและการมีสว่ นร่วม คนไทยต้องได้รบั ความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ การศึกษา อาชีพ การงาน สวัสดิการ สภาพแวดล้อม และสิทธิเสรีภาพ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
หลักมนุษยธรรม และมีโอกาสร่วมในกิจกรรมของสังคมโดยรวม มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ต่อนโยบายสาธารณะใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติที่ ๓ “มิติสิ่งแวดล้อม” คือ การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และคงไว้ซ่งึ คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทีด่ ี เพื่อสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและสงวนไว้ให้คนรุ่นอนาคต รวมทัง้ กระจายโอกาสและ
การมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
อันประกอบด้วย การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ในเรื่องการใช้ การป้องกัน และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทงั้ ด้านกายภาพและชีวภาพ ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำ
กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนามาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยูจ่ ำกัด
ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการของคนในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง
ขีดความสามารถสูงสุดของการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบนิเวศสามารถรองรับและฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม
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การมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ตลอดจนป้องกันการเกิดมลพิษ
ผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน และการมีส่วนร่วมและการกระจายการใช้ทรัพยากร
โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศได้รับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมถึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน และ
การดำเนินโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทัง้ นี้ มิติการพัฒนาทัง้ ๓ มิติ ต่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดย “มิติเศรษฐกิจและสังคม”
เชื่อมโยงกันในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทีอ่ ยู่
ในสังคม ในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการจ้างงาน จึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับแรงงานซึ่งเป็นคน
ในสังคมนั่นเอง ส่งผลให้คนมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนรายได้ และความยากจนซึ่งเป็นสาเหตุของ
การก่ออาชญากรรม
ส่วน “มิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม” คือ การทีส่ ภาพแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิต การบริโภค และเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม
และการพาณิชยกรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยูอ่ ย่างจำกัด เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
สำหรับความเชื่อมโยงของ “มิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม” ได้แก่ วิถีการดำเนินชีวิตของผูค้ น
ในแต่ละวันอันได้แก่ การรับประทานอาหาร การอาบน้ำ การเดินทาง การศึกษา การประกอบอาชีพ
การรักษาพยาบาล ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีล้ ้วนแล้วแต่เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและก่อให้เกิด
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ของเสียทีจ่ ะส่งผลกระทบให้เกิดการ
เสือ่ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม หากไม่มีการใช้อย่าง
ระมัดระวังและมีสติรอบคอบ
(๓) เป้ า ประสงค์ ข องการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
การปรั บ เปลีย่ นกระบวนทัศ น์
การพัฒนา เพื่อมุง่ ไปสูค่ วามยัง่ ยืนของ
ประเทศไทยนัน้ มีเป้าประสงค์ในเรือ่ ง
คุณภาพ เสถียรภาพ และการปรับตัว มีการกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรมและมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ เป็นสังคมฐานความรู้ มีการพัฒนา
ศั ก ยภาพและการศึ ก ษาได้ ด้ ว ยตั ว เอง มี ก ารผลิต สิน ค้ า และบริ ก ารทีม่ ีคุ ณ ภาพตามศั ก ยภาพ
การผลิตในประเทศไทย โดยเน้นความได้เปรียบเชิงแข่งขันควบคู่กับผลิตภาพ เพิ่มผลผลิตทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และลดมลพิษ เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
มีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาและบริหารจัดการเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างครบวงจร
โดยมีสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นทีห่ ลากหลาย มีการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันเป็นมรดก
ที่ดีงามของชาติ สร้างความเท่าเทียมทั้งด้านเพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา ความต้องการพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต บริการพื้นฐานทางสังคม มีโอกาสเข้าถึงตลาดและการจัดสรรฐานทรัพยากรอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม และทุกภาคส่วนของสังคมมีโอกาส และสิทธิในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ
และนโยบายสาธารณแก่ประชาชน โดยผ่านการบริหารจัดการและความร่วมมือแบบบูรณาการของ
สถาบันการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

๓. สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรอยพระยุคลบาท
ในระยะเวลากว่า ๖๗ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้พระราชทาน
หลักการและแนวทางการพัฒนาประเทศผ่านพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสให้แก่ประชาชนชาวไทย
มาโดยตลอด โครงการพัฒนาประเทศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทุกโครงการล้วนแล้วแต่ม่งุ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจน เสริมสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทีม่ ุง่ สูค่ วามสมดุลใน ๓ มิติ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาคนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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๓.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงตั ้ง พระราชหฤทัย ทีจ่ ะส่ง เสริ ม ให้ ร าษฎรของพระองค์
ทั้งในเมืองและชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและพึ่งตนเองได้
รวมถึ ง มีภู ม ิคุ ้ม กั น ในตั ว ทีด่ ี พระองค์ จึ ง ได้ พ ระราชทานหลัก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
แก่ ป วงชนชาวไทยให้ น ้อ มนำไปประยุก ต์ ใช้
ในการดำเนินชีวติ ไม่ใช่แค่ประชาชนในชนบท หรือ
ในภาคเกษตรเท่านั้น แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั
สังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ประเทศ
นัก ธุ ร กิ จ นัก การเมือ ง หรื อ เจ้ า หน้า ทีข่ องรั ฐ
เป็นต้น
แต่เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นชาวชนบททีม่ ีอาชีพเกษตรกรรม อยูใ่ นพื้นที่
ห่างไกล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงมีพระราชดำริ
ให้ จั ด ทำโครงการพัฒ นาเศรษฐกิ จอย่างยัง่ ยืนเพื ่อ ช่ วยเหลือ ราษฎร อาทิ ด้ า นการส่ง เสริ ม อาชี พ
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาดินและการจัดสรรที่ดินทำกิน เป็นต้น
(๑) การพัฒนาเกษตรกรรม
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยูห่ ัว มีแนวพระราชดำริ ท ีถ่ ื อ เป็นหลัก เกณฑ์ หรื อ เทคนิควิ ธีก าร
ที่จะบรรลุถงึ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมหลายประการ อาทิ การให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยตนเอง
โดยการบรรเทาทุกข์ต่างๆ เช่น มีพระราชดำริให้จัดตั้งธนาคารข้าวขึ้น เพื่อให้ราษฎรมาขอยืมข้าวได้
เมือ่ ทำนาและมีข้าวเหลือจึงนำมาใช้คืน โดยให้ชาวบ้านดูแลจัดการกันเอง หรือมีพระราชดำริให้
กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ ากจน ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็น
ของตนเอง โดยการเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใด ในราคาที่ถูกจากส่วนราชการ หรือเอกชน เป็นต้น
พระองค์ทรงมิให้เกษตรกรพึง่ พาอยูก่ บั พืชเกษตรแต่เพียง
อย่างเดียว จึงทรงมุ่งค้นคว้า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ์พืชใหม่ๆ
ทัง้ พืชเศรษฐกิจ พืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และพืชสมุนไพร
ตลอดจนทรงศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช รวมทั้งพันธุ์สัตว์ต่างๆ
ที่เหมาะสม เช่น โค กระบือ แพะ แกะ พันธุ์ปลา ฯลฯ เพื่อแนะนำ
ให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้ด้วยราคาถูก โดยใช้เทคโนโลยีทงี่ ่าย
และไม่สลับซับซ้อน ซึง่ เกษตรกรจะสามารถรับไปดำเนินการเองได้
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นอกจากนี้ ทรงใช้สวนจิตรลดาบางส่วนเป็นสถานีค้นคว้า ทดลองด้านเกษตรกรรมในทุกๆ
เรื่อง ตามโครงการส่วนพระองค์ มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ โดยทรงเน้นให้มีการค้นคว้าทดลองทัง้ ก่อนและ
หลังการผลิต ซึ่งพิจารณาตั้งแต่เรื่องความเหมาะสมของพืชและดิน ส่วนการค้นคว้าวิจัยหลังการผลิตคือ
การดูเรื่องความสอดคล้องของตลาด คุณภาพของผลผลิต ตลอดจนให้เกษตรกรได้มีความรู้เบือ้ งต้น
ในด้านการบัญชีและธุรกิจการเกษตรในลักษณะทีพ่ อจะทำธุรกิจแบบพึ่งตนเองได้ เช่น “ศูนย์สาธิต
สหกรณ์โครงการหุบกะพง” จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างดีและยกระดับขึ้นเป็น
หมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่าง
การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
มนุษย์ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทรงให้มีการปลูกป่าควบคู่กันไปด้วย และป่าที่ปลูกนั้น
จะมีท งั ้ ป่า ไม้ย ืน ต้ น ป่า ไม้ผ ล และป่า ไม้ ใช้ ส อย เพื ่อ ให้ ร าษฎรมีผ ลไม้บ ริ โ ภคและมีไ ม้ใช้ ส อย
ตามความจำเป็น และยังเป็นการปลูกป่าเพื่อช่วยยึดหน้าดินไม่ให้น้ำเซาะพังทลาย และเพื่อให้เกิด
ความชุ่มชื้นของดินและอากาศในบริเวณนั้นๆ เป็นต้น
การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด ทรงเน้นความจำเป็นทีจ่ ะลดค่าใช้จ่ายในการทำมา
หากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยทีส่ ุด โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งมีลักษณะ
สอดคล้องกับวิธีการที่สำคัญของพระองค์อีกประการหนึ่งคือ การประหยัด
การส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรและปศุสัตว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ เช่น โครงการหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
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แห่งประเทศไทย สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้ง “โครงการหลวง” โดยมีมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้ดูแลและดำเนินงานช่วยเหลือ
ชาวเขา ดำเนินงานทดลองค้นคว้าและสนับสนุนการวิจัยพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ พร้อมทัง้ พัฒนาและ
เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่เกษตรกรในโครงการหลวงนำไปเพาะปลูก เพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดทดแทนการปลูกฝิน่ โดยดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้จากการปลูกพืชชนิดต่างๆ
จากผลงานวิ จั ย รวมทัง้ การเลีย้ งสัต ว์ แ ละการประมง การพั ฒ นาปัจ จั ย พื ้น ฐานและคุณ ภาพชี วิ ต
ชาวเขา ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริเรื่อง ธนาคารอาหารชุมชน เป็นแหล่ง
สะสมอาหารตามธรรมชาติที่มีความหลากหลายทั้งพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และสัตว์ป่า
อีกทัง้ ยังมีการแนะนำและส่งเสริมการเกษตรที่สูงโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่เหมาะกับสภาพ
ภูมิประเทศของภาคเหนือ เพื่อให้ชาวไทยภูเขามีรายได้สูง โดยไม่จำเป็นต้องเคลือ่ นย้าย ถางป่า
ทำไร่เลือ่ นลอย หรือปลูกฝิน่ โดยทรงพยายามเข้าถึงชนกลุม่ น้อยเหล่านี้ แม้ในพื้นทีจ่ ะทุรกันดารและ
แสนยากลำบากพระองค์ ก็ เ สด็ จ ฯ ไปทรงเยีย่ มเยีย น ดั ง พระราชดำรั ส ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า
“...ก่อนที่จะเป็นโครงการหลวงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปตาม
ดอยต่างๆ ไม่ทราบว่ากี่ร้อยครั้ง ลงจากรถพระที่นั่ง หรือเฮลิคอปเตอร์ แล้วก็ต้องทรง
พระดำเนินต่อไปอีกหลายกิโลเมตร พระราชประสงค์ทท่ี รงจัดตัง้ โครงการหลวงก็เพือ่ ทีจ่ ะ
ช่วยชาวไทยภูเขาให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ ในการเลี้ยงชีพ ปลูกพืชที่มปี ระโยชน์ เช่น
พืช ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวมากกว่า ๒๐๐ ชนิด ทดแทนการปลูกพืชเสพติด
ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวไทยภูเขา สามารถเลี้ยงครอบครัวของเขาได้ดีกว่าแต่ก่อนและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...
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นอกจากนัน้ โครงการหลวงยังช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้
ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ถ้าเราช่วย
ชาวไทยภูเขาให้อยู่ดีกินดีโดยไม่ต้องปลูกพืชเสพติด เท่ากับช่วยบ้านเมืองของเราให้
ปลอดภัยได้ทว่ั ประเทศ และได้รกั ษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ตอ่ ไปซึง่ ประโยชน์อนั นี้
จะยั่งยืนมาก ขณะนี้โครงการหลวงกลายเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวสำคัญ ที่มที ้งั ชาวไทยและ
ชาวต่างชาตินิยมไปท่องเที่ยวและพักผ่อนจำนวนมากทุกปี ผลงานของโครงการหลวง
เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก หลายประเทศมาขอรับคำแนะนำ จนกลายเป็นต้นแบบของ
การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ให้แก่หลายประเทศไปแล้ว... การทีพ่ ระองค์เสด็จฯ ไปในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร
ด้วยพระองค์เอง ทำให้ทรงเข้าถึงปัญหาของแต่ละพื้นที่ และหาวิธีแก้ไขได้ตรงจุด...”
นอกจากนี ้ ได้ ม พี ระราชดำริใ ห้
จัด สรรที ่ด ิน แก่ ร าษฎร พร้อ มทั ้ง จัด หา
น้ำ ให้ ส ามารถเพาะปลู ก ได้ต ลอดทั ้ง ปี
หรือปรับปรุงพื้นทีใ่ ห้เป็นทุง่ หญ้าสำหรับ
ใช้เลีย้ งสัตว์ในจังหวัดต่างๆ เช่น โครงการ
ศูนย์พฒ
ั นาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย และโครงการหมู่บ้าน
ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ในเขตอำเภอตากใบ
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น
ตลอดจนทรงให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้ง
โครงการเมืองสหกรณ์ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงสีข้าวพระราชทาน
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ตามโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริม
และฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ จังหวัดชุมพร เป็นต้น
(๒) การส่งเสริมอาชีพ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน
โครงการเพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือราษฎรในพื้นทีใ่ ดแล้ว พระองค์จะพระราชทานพระราชดำริให้มี
การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนด้วยเสมอ โดยเฉพาะศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั้ง ๖ แห่ง ซึ่งมีจดุ มุ่งหมายที่สำคัญคือ เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธกี ารพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนัน้ ๆ และให้ราษฎรสามารถ
นำไปปฏิบัติได้ รวมถึงโครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรง เพือ่ ให้ประชาชนนำความรู้จาก
การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีท้งั หลายไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองและ
พึง่ ตนเองได้ในทีส่ ดุ นอกเหนือจากการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแล้ว ยังมีการส่งเสริมอาชีพอืน่ ๆ ดังนี้
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๒.๑) การส่ ง เสริม อาชีพ
ด้า นงานฝี มื อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริ
ให้ ฟ นื ้ ฟูแ ละพัฒ นางานฝี มื อ
พืน้ บ้ า นในแต่ล ะภู มิ ภ าคขึน้ โดย
ส่ ง เสริม ให้ ร าษฎรมี อ าชีพ เสริม
ตามทักษะความสามารถ ซึ่งสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงสานต่ อ งานตามพระราชดำริ
โดยทรงจั ด ตั ้ง “มู ล นิธิ ส่ ง เสริม ศิล ปาชีพ ในสมเด็จ พระนางเจ้า สิ ร ิกิ ต ิ ์ พระบรมราชิน ีน าถ”
ซึ ่ง นอกจากราษฎรจะมีร ายได้ เ ลีย้ งชี พ แล้ว ยัง เป็น การอนุรั ก ษ์ ง านศิ ล ปะท้อ งถิ ่น อัน ทรงคุ ณ ค่ า
ของชาติด้วย นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ทรงมีพระราชปรารภให้กองทัพบกจัดตั้ง
“ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน” ขึ้น สำหรับผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ หรือผู้ทุพพลภาพที่ยังพอทำงานเลี้ยงตัวได้
ตลอดจนทรงก่อตั้ง “โรงเรียนพระดาบส” เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกสอนวิชาชีพแก่เด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสและยากจน
๒.๒) การส่ ง เสริม อาชีพ ด้า นการแปรรูป และการตลาด พระองค์ ท รงตระหนัก ถึ ง กลไก
ทางด้านการผลิตและการตลาดที่ทันสมัย จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโครงการหลวง
อาหารสำเร็จรูปแห่งแรก เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ดอยคำ” รวมทัง้ จัดตั้ง
บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ขึ้นเพื่อศึกษา ทดลอง และดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจนแปรรูป
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้ารูปแบบใหม่ รวมทั้งวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
เกษตรที่ผลิตได้จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
นอกจากนี้ ทรงให้จัดตั้ง บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น เพื่อจำหน่ายสินค้า
ในโครงการที่พระองค์ได้ส่งเสริมไว้จำนวนมาก ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
โดยพระราชทานนามร้านว่า “โกลเด้น เพลซ” (Golden Place) เพื่อพัฒนาช่องทางการค้าปลีก
ทีเ่ หมาะสมแก่ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภค โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ คือ เป็นต้นแบบของร้านค้าปลีก
ของไทยที่มีรูปแบบและการจัดการที่เหมาะสมกับประชาชนไทย โดยให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านผู้บริโภค
ที่ได้ซ้อื สินค้าดี มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน ราคายุตธิ รรม และด้านผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่ขาดทุน
เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากโครงการตามพระราชดำริ สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ
ตามมาตรฐานสากล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าในท้องถิ่นทีม่ ีคุณภาพ เป็นช่องทางการจำหน่าย
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สิ น ค้า ดั ง กล่า วข้ า งต้ น และสิน ค้ า
ในโครงการอืน่ ๆ ทีส่ นับ สนุน
เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านต่างๆ รวมทั้ง
สินค้าอุปโภคบริโภคทัว่ ไป โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะและตรวจสอบ
คุณภาพถึงแหล่งผลิต ตลอดจน
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กับ
เกษตรกรเพือ่ ผลิ ต สิ น ค้า ให้ ไ ด้
มาตรฐานสากล ซึ่งมีส่วนในการ
สร้ า งงานให้ กั บ เกษตรกรเพิ ่ม ขึ ้น
จูงใจให้เกษตรกรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตทีท่ ันสมัย และเป็นการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยูอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๓) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ราษฎรมีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงมีพระราชดำริ
ให้สร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางการพัฒนาสูช่ นบททีห่ ่างไกล อันเป็นปัจจัยพื้นฐานทีส่ ำคัญของการนำ
ความเจริญไปสูช่ นบท และเป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตของชุมชนออกมาสูต่ ลาดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรทีใ่ ห้ความสำคัญกับความสดใหม่ โดยมีโครงการก่อสร้างถนนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริมากมายหลายสายที่พระราชทานแก่พสกนิกรทั่วประเทศ ตลอดจนมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบนอกมากมาย เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรทีต่ ิดขัด
ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง
พระราชดำริการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ นับเป็นการช่วยเสริมพื้นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปสูม่ ือผูบ้ ริโภคมีความรวดเร็วขึ้น
ลดการสิน้ เปลืองพลังงานและเวลาไปกับการจราจรทีต่ ิดขัด เป็นการสร้างความมัน่ คงแข็งแรงของ
เศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

๓.๒ การพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของสังคมไทย และสามารถปฏิบัตไิ ด้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน”
เป็นตัวตั้ง และยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชนในการทำ
โครงการพัฒนาต่างๆ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ความตอนหนึ่งว่า
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“...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ย่อม
ขึน้ อยู ่กั บ ปั จ จัย ประกอบกั น หลายอย่ า ง. อย่ า งแรกต้อ งมี ค นดี คือ มี ปั ญ ญา
มีความรับผิดชอบ มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นผู้ปฏิบัติ. อย่างที่สองต้องมีวิทยาการ
ที ่ด ีเ ป็ น เครือ่ งใช้ป ระกอบการ. อย่ า งที ่ส าม ต้อ งมี ก ารวางแผนที ่ด ีใ ห้ พ อเหมาะ
พอควรกับฐานะเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์
ของประเทศและประชาชนเป็นหลักปฏิบัติ...”
และพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญเท่ากับชาติ ถ้าไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพ
ทีอ่ ยูด่ กี นิ ดี มีการศึกษาและอาชีพ คนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้ การพัฒนาคน
จึงเท่ากับการพัฒนาประเทศ...”
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ พ ระราชทานสัม ภาษณ์ใ นหนัง สือ
“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ถึงการทรงงานพัฒนาคนในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเรือ่ งต้องพัฒนาทั้งคนและ
พืน้ ที่ โดยจะทรงพยายาม ให้ท้งั คนและพื้นที่ได้รับการพัฒนา พระองค์ตรัสว่า ถ้าพืน้ ทีด่ ี
คนที่ได้รบั ประโยชน์กค็ ือคนเหล่านั้นที่เคยลำบาก ขณะเดียวกัน จะต้องพัฒนาคนในพื้นที่
ให้ดีขนึ้ ด้วย หากเป็นเช่นนี้ รุน่ ลูกรุน่ หลานก็จะมีการศึกษาดีและมีอาชีพที่มั่นคง
พระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาโดยให้คนยากจนออกไปจากพืน้ ที่ และนำคน
ที่พัฒนาแล้วเข้าไปอยู่ในพืน้ ที่แทน เพราะทรงเห็นว่า หากใช้วิธีนคี้ นจนที่ลำบาก
จะไม่ได้รับการพัฒนา...
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หลักของพระองค์คอื อยากให้
คนมีความรู้ แม้แต่สารานุกรม
ก็ เ ป็ น ห น ึ ่ง ใ น ง า น พ ัฒ น า
การพระราชทานทุนการศึกษา
การสร้างโรงเรียนก็ทรงสร้างไว้
หลายโรงเรีย น งานพัฒ นา
เพือ่ ความมั ่น คงพระองค์ท รง
เป็นผู้ริเริ่มก่อน เรื่องความมั่นคง
ของมนุษ ย์ ที ่ส มั ย นีเ้ รีย กว่า
Human Security ก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักและเคยชินกัน ไม่ใช่ว่าพัฒนาให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงอย่างเดียว แต่เป็นการทรงงานเพือ่ ให้ชีวิตของคนไทยมั่นคง มีสุขภาพดี
มีความรู้ มีการศึกษาที่สามารถจะทำอะไรได้ และจะได้ฝึกหัดนักพัฒนารุน่ ต่อๆ ไป
ให้มีจิตใจอยากจะทำสิ่งดีๆ ให้แก่ประเทศชาติ และให้มีความรูท้ ี่จะทำได้ มีสปิริต
มีจิตอาสาที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ...”
(๑) การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาคนเป็นสิง่ สำคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ของชาติ ทรงสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงในทุกระดับ โดยมีแนวพระราชดำริ
ให้วางรากฐานความรู้และการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างคนให้มาพัฒนา
ประเทศต่ อ ไป โดยทรงจัด ตัง้ โรงเรีย นหลายแห่ ง และพระราชทานทุ น การศึก ษาในทุ ก ระดับ
ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเล่าถึงการพระราชทานทุนการศึกษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ไว้ในพระราชนิพนธ์ “สมเด็จแม่กบั การศึกษา” ความตอนหนึง่ ว่า
“...เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหน ก็จะพระราชทานทุนการศึกษาแก่คนที่ฐานะ
ไม่ดีไม่สามารถส่งลูกให้เรียนชัน้ สูงได้ ทุนพระราชทานนัน้ มีทุกระดับชัน้ และทุกภาค
จำนวนเงินทีพ่ ระราชทานเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา บางครัง้ พอทีจ่ ะจุนเจือ
ครอบครัวในด้านอืน่ ๆ ด้วย เพราะมีพระราชประสงค์ให้นักเรียนผู้นนั้ อยู่ในฐานะที่จะ
เล่าเรียนต่อได้จริงๆ นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานจะมีทะเบียนประวัติข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลในการศึกษาอย่างเป็นระเบียบ เมื่อรับพระราชทานเงินทุกครั้ง
จะต้องมีจดหมายติดต่อรายงานผลการศึกษา เล่าความทุกข์สุขของตนและครอบครัว
มาทีแ่ ผนกนักเรียน กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินนี าถทุกๆ ครั้ง...”
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นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานโครงการ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยทรง
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือความรู้ที่
เหมาะแก่เด็กในวัยต่างๆ รวมทั้งผู้ใหญ่
ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้
นอกจากการส่งเสริมด้านการ
ศึ ก ษาแล้ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ น ีน าถ มีพ ระราชดำริ
ส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนใน
พระพุทธศาสนามาให้ราษฎรถือปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน เพือ่ ช่วยให้ราษฎรสามารถเลือกระบบเศรษฐกิจ
สังคมสมัยใหม่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตและค่านิยมอันดีงามของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้
เป็นผูท้ มี่ ีความอดทน ขยันขันแข็งรู้จักพึ่งตนเองรู้จักความพอดี และอยูร่ ่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข
ดังพระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ความตอนหนึ่งว่า
“..เมื่อคนเรามีวิชาความรู้ พร้อมทั้งศีลธรรมจรรยาอันดีงาม ย่อมสามารถ
ทำงานหาเลี้ยงชีพและดำรงชีวิตอยู่ได้โดยสวัสดีและมั่นคง ยังสามารถเผื่อแผ่ความดี
ความเจริญของตัวให้เป็นประโยชน์ถึงส่วนรวมได้ด้วย...”
สำหรับราษฎรในชนบท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาจำนวน
๖ ศูนย์ ให้ราษฎรเรียนรู้ “ตัวอย่างของความสำเร็จ” กระจายอยูใ่ นภาคต่างๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์
ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาสรรพวิชา ค้นคว้า ทดลอง สาธิตและดูงานทั้งของส่วนราชการและ
ประชาชน แล้วนำไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงให้ความสำคัญ
กับการศึกษา เพราะมีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
โดยทรงถื อ ว่ า “การศึก ษาเป็ น กระบวนการพัฒ นาชีว ิต มนุษ ย์ ” ดั ง กระแสพระราชดำรั ส และ
พระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาบางตอน ความว่า
“...การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงด้วยการ
ให้การศึกษา การศึกษาเป็นเครือ่ งมือสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็น
ทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ...”
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“...งานด้านการศึกษา เป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญ
และความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่...”
ซึ่งตรงกับทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานสัมภาษณ์
เกี่ยวกับหลักทรงงานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ความตอนหนึ่งว่า
“...ในการพัฒนานั้น การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สดุ ที่จะค้ำจุนให้ประเทศพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้ ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทกุ ระดับ ตั้งแต่ช้นั อนุบาล
จนถึงระดับอุดมศึกษา จะต้องฝึกนักเรียนให้มที กั ษะ ทั้งในการปฏิบตั ิ และมีพลังความคิด
ให้มีระบบแบบวิทยาศาสตร์ และต้องมีจินตนาการ ซึง่ จะนำให้เกิดความสร้างสรรค์
และนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย...”
(๒) การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
จากการเสด็จ พระราชดำเนินไปทรง
เยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ทำให้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพบว่าราษฎรได้รับ
บริ ก ารด้ า นการแพทย์แ ละสาธารณสุข
ไม่ท วั ่ ถึ ง ทรงเห็ น ความสำคั ญ ของการมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี โดยเมือ่ ประชาชนมีร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรงจะนำไปสูส่ ุขภาพจิตทีด่ ี และส่งผลให้
การพัฒนาประเทศชาติโดยรวมเป็นได้ด้วยความราบรื่น ดังนัน้ จึงมีแนวพระราชดำริให้การช่วยเหลือ
ประชาชนทีเ่ น้นความรวดเร็วและการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ โดยใช้หลัก “เร่งด่วนเคลือ่ นเข้าหา”
และ “สร้างความเข้มแข็ง” ดังพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...การรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และสังคม
ที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และ
เมือ่ มีสขุ ภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์
เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ สุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกายและจิตใจนัน้
เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์จรรโลงประเทศ อันจะเป็นทางขจัดปัญหาของสังคม
ส่วนสำคัญลงได้ และจะทำให้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศบรรลุถึง
ความสำเร็จ มั่นคง และเจริญก้าวหน้า...”
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และพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๔ ณ พระที่น่งั จักรีมหาปราสาท
ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้าพเจ้าเห็นว่าเรือ่ งสุขภาพอนามัยนีเ้ ป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นพืน้ ฐานของ
สิ ่ง มี ช ีว ิต ทั ้ง มวล ดัง คำกล่ า วที ่ว ่า “จิต ใจที ่แจ่ม ใสย่ อ มอยู ่ใ นร่า งกายที ่แข็ง แรง”
หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียน
ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ ให้แก่ชาติบ้านเมืองดังนัน้ ถ้าเรา
จะกล่าวว่า “พลเมืองที่แข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคง” ก็คงจะไม่ผิด...”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทาน
พระราชดำริโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมสุขภาพ รักษา
และป้องกันโรคภัยต่างๆ แก่ประชาชน ให้มีสุขภาพทีแ่ ข็งแรง เช่น ทรงส่งเสริมการเลีย้ งปลาเพื่อเป็น
แหล่งอาหารโปรตีน ทรงส่งเสริมให้มีการเลีย้ งโคนมอย่างกว้างขวาง พระราชทานเกลือเสริมไอโอดีน
พระราชทานทุนปราบอหิวาตกโรค ทรงให้จดั ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานพระราชทานโครงการ
หมอหมูบ่ ้าน คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ตลอดจนทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิโปลิโอ
สงเคราะห์ มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิพัฒนาอนามัย มูลนิธิสายใจไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับคนดีทป่ี ระสบเคราะห์กรรมไว้เป็น “คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์” เป็นต้น

๓.๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัย
ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
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ธรรมชาติกนั อย่างฟุ่มเฟือย และ
มิไ ด้ ม ีก ารฟื ้น ฟู ท รั พ ยากรทีถ่ ู ก
ทำลายให้ ก ลับ คื น สูส่ ภาพเดิ ม
จนในทีส่ ุด ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสือ่ มโทรมของทรั พ ยากรและ
สิง่ แวดล้อ ม พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จึ ง ได้ พ ระราชทานแนวทาง
แก้ ไขในการพั ฒ นาและฟื ้น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ ่ง มีผ ล
โดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตร ดังนัน้ จึงทรงมุง่ ทีจ่ ะให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ทีด่ ิน แหล่งน้ำ ทรัพยากรชายฝัง่ ให้อยูใ่ นสภาพทีม่ ีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากที่สุด ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานเมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า
“...เรือ่ งน้ำนี้ ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านัน้ แม้สิ่งมีชีวิต
ทั้งหลาย ทั้งสัตว์ทั้งพืช ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าน้ำเป็นสื่อ หรือเป็นปัจจัยสำคัญ
ของสิ่งมีชีวิตแม้ส่งิ ไม่มชี ีวิตก็ต้องการน้ำเหมือนกัน มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรไม่ทราบ
เช่น ในวัตถุต่างๆ ในรูปผลึก ก็ต้องมีน้ำในนั้นด้วย ถ้าไม่มีน้ำก็จะไม่เป็นผลึก กลายเป็น
สิ่งที่ไม่มีรูป ฉะนัน้ น้ำนีก้ ็เป็นสิ่งสำคัญ ที่กล่าวถึงข้อนีก้ ็จะให้ได้ทราบถึงว่า ทำไม
การพัฒนาขัน้ แรกหรือสิง่ แรกทีน่ กึ ถึงก็คอื โครงการชลประทาน แล้วก็โครงการสิง่ แวดล้อม
ทำให้น้ำดีสองอย่างนี้อื่นๆ ก็จะเป็นไปได้ ถ้าหากว่าปัญหาของน้ำนี้เราได้สามารถที่จะ
แก้ ไขหรือ อย่ า งน้อ ยที ่สุ ด ก็ ท ำให้ เรามี น ้ำ ใช้อ ย่ า งเพีย งพอ ฉะนัน้ การพัฒ นานัน้
สิ่งสำคัญก็ยู่ตรงนี้ นอกจากนั้น ก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่อง เช่น วิชาการในด้านการเพาะปลูก
เป็นต้น ตลอดจนถึงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือการค้า หรือการคลัง
อะไรพวกนี้ก็ต่อเนื่องต่อไป...”
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ น ีน าถ ได้ ม ีพ ระราชดำรั ส เกี ่ย วกั บ ความสำคั ญ ของ
การอนุรกั ษ์ป่าไม้จากหนังสือ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ความตอนหนึ่งว่า
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“...ป่ า เป็ น จัก รกลสำคัญ ในการผลิ ต
น้ำฝนต้นไม้จะรักษาน้ำไว้ในราก ลำต้น และใบ
การทำลายป่ามากขึน้ จะทำให้ฤดูฝนสั้นลง
และฝนไม่ตกตามฤดู และการที่ปล่อยให้มกี าร
ทำลายป่าต่อไปเรื่อยๆ ความชื้นในอากาศก็จะ
หมดไป แผ่นดินจะแห้งแล้วไม่มีต้นไม้ที่จะ
เก็บน้ำไว้น้ำใต้ดินก็จะไม่เหลือ ฉะนั้น จึงจำเป็น
ต้องรักษาป่าไว้เป็นแหล่งน้ำที่จะหล่อเลี้ยง
คนทั ้ง ประเทศ ทั ้ง ในปั จ จุบั น และต่อ ไปยั ง
ลูกหลานของเราในอนาคต...”
(๑) การพัฒนาทรัพยากรน้ำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรับสัง่ อยูเ่ สมอว่า
“น้ำคือชีวิต” และทรงตระหนักว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีความสำคัญเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้มี
ปริมาณมากเพียงพอที่จะใช้ได้ตลอดปี จึงทรงสนพระราชหฤทัยและทุ่มเทพระวรกายในการศึกษา ค้นคว้า
และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ำ จากนั้นทรงร่างโครงการต่างๆ ขึ้นบนแผนที่ และทรงวิเคราะห์
อย่างถ้วนถี่อีกครั้งถึงความคุ้มค่าของโครงการ โดยเปรียบเทียบค่าลงทุนกับประโยชน์ท่รี าษฎรในท้องถิ่น
จะได้รับ แล้วจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบรับไปพิจารณาดำเนินการตาม
ความเหมาะสม ซึ่งโครงการต่างๆ ได้ชว่ ยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร และช่วยให้มีน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภค และทำการเกษตรตามความต้องการอย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล ดังพระราชดำรัส ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ความตอนหนึ่งว่า
“...วันนีก้ ็ขอพูดขออนุญาตที่จะพูด เพราะว่าอัน้ มาหลายปีแล้ว เคยพูดมา
หลายปีแล้ว ในวิธีที่จะปฏิบัติเพือ่ ที่จะให้มีทรัพยากรน้ำเพียงพอและเหมาะสม คำว่า
“พอเพียง” ก็หมายความว่า ให้มพี อในการบริโภคในการใช้ ทั้งในด้านการบริโภคในบ้าน
ทั ้ง ในการใช้เ พือ่ การเกษตรกรรม อุต สาหกรรมต้อ งมี พ อ ถ้ า ไม่ มี ทุ ก สิ ่ง ทุ ก อย่ า ง
ก็ชะงักลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราภาคภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงัก
ไม่มีทางที่จะมีความเจริญ ถ้าไม่มีน้ำ...”
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พระองค์ ท รงมีห ลัก และวิ ธี ก ารจั ด การ
ทรั พ ยากรน้ำ ทีส่ ำคั ญ คื อ ต้ อ งเหมาะสม
กั บ สภาพภู ม ิป ระเทศแต่ ล ะท้อ งที ่ และต้ อ ง
พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมในด้ า นเศรษฐกิ จ
และสังคมของท้องถิ่น โดยมุง่ ขจัดปัญหาความ
แห้งแล้งอันเนือ่ งมาจากสภาพของป่าไม้ต้นน้ำ
เสือ่ มโทรม และลักษณะดินทีเ่ ป็นปัญหา ทัง้ นี้
ทรงสอบถามข้ อ มูล จากประชาชนในท้อ งที ่
และทรงเชิญนักวิชาการต่างๆ มาร่วมปรึกษา
หารือและช่วยดำเนินโครงการต่างๆ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
ทรงคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปัญ หาทัง้ จาก
ภั ย น้ำ แล้ง น้ำ ท่ว ม และน้ำ เน่า เสีย เพื ่อ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของราษฎร
ให้มีน้ำกินน้ำใช้ทพี่ อเพียง และมีคุณภาพ
โดยมีหลักการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดตามแนวพระราชดำริ
ประกอบด้วย การบริหารจัด การน้ำแล้ง
พระองค์ ท รงพัฒ นาแหล่ ง น้ำ ผิ ว ดิน เช่ น
การก่ อ สร้ า งอ่า งเก็ บ น้ำ สร้ า งฝายทดน้ำ
ประตูระบายน้ำ การขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร การขุดลอกหนองบึงทีต่ ื้นเขิน ตลอดจนการสร้าง
อุโมงค์ผันน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศ คือ การปฏิบัติการฝนหลวง และการนำ
เครื่องดักหมอกมาใช้
ทรงบริห ารจัด การน้ำ ท่ ว ม โดยการสร้า งเขือ่ นเก็ บ กั ก น้ำ อาทิ เขื ่อ นขุ นด่ า นปราการชล
จังหวัดนครนายก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี การก่อสร้างทางผันน้ำ เช่น การผันน้ำจากแม่น้ำ
เจ้าพระยาโดยทางตะวันตกผันเข้าแม่น้ำท่าจีนแล้วผันลงสู่ทุ่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออก
สู่ทะเลส่วนด้านตะวันออก เป็นต้น การสร้างคันกั้นน้ำ การปรับปรุงสภาพลำน้ำ โดยการขุดลอกลำน้ำ
ในบริเวณทีต่ ื้นเขิน กรณีลำน้ำมีแนวโค้งมากเป็นระยะไกล อาจพิจารณาขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณ
ด้านเหนือโค้งกับด้านท้ายโค้ง ทำให้น้ำไหลผ่านได้เร็วขึ้น เช่น โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การระบายน้ำออกจากพืน้ ที่ลุ่ม โดยการจัดหาพื้นทีร่ องรับและกักเก็บน้ำในช่วงฝนตก
เปรียบเสมือนกับแก้มลิง อาทิ โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการแก้มลิง
ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
278

ในส่วนของการจัดการน้ำเน่าเสีย จะทรงศึกษาทดลองและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ทัง้ โดยกระบวนการทางธรรมชาติ ฟิสิกส์ เคมี การใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีทปี่ ระดิษฐ์คิดค้นขึ้น
หรือผสมผสานวิธีต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ การใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย การนำผักตบชวามาทำหน้าที่ดูดซับ
ความสกปรกจากน้ำเน่าเสีย ในโครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัด
และพืชน้ำ เป็นการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการธรรมชาติของโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาสิง่ แวดล้อม
แหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีผสมผสานโดยใช้เครื่องจักรกล
เติ ม อากาศ เช่ น กั ง หั น น้ำ ชั ย พั ฒ นา หรื อ เครื ่อ งกลเติ ม อากาศทีผ่ ิว หน้า หมุน ช้ า แบบทุน่ ลอย
มาช่วยเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำ นอกเหนือจากได้ออกซิเจนจากพืชน้ำตามธรรมชาติ
นอกจากนี้ ในการจัดการน้ำเค็มและน้ำกร่อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้พระราชทาน
พระราชดำริ ให้พิจารณาสร้างประตูบังคับน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำ เพื่อกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในพื้นที่
เพาะปลูก และเก็บกักน้ำจืดไว้ในแม่น้ำหรือลำธาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
เช่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จั ง หวั ด นราธิ ว าส
โครงการพัฒนาลุม่ น้ำปากพนัง อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นต้น
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ำ
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวดังกล่าว นับเป็นการจัดการ
น้ำ อย่า งครบวงจรเพื ่อ แก้ ไขปัญ หาการ
ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง การเกิดน้ำท่วม
ในฤดูฝน และปัญหาน้ำเน่าเสีย สะท้อน
แนวคิดทีเ่ ป็นระบบอย่างครบถ้วน ทรงมองปัญหาในองค์รวมทรงหาวิธีการต่างๆ ให้สามารถนำน้ำมา
ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนอยูใ่ นฐานะพอมีพอกิน และสร้าง
ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
(๒) การพัฒนาทรัพยากรดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว มีแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรทีด่ ิน ทัง้ ในแง่
ของปัญหาดินที่เสื่อมโทรมขาดคุณภาพ และการขาดแคลนที่ดนิ ทำกินสำหรับเกษตรกร ซึ่งแนวพระราชดำริ
เกี่ยวกับทรัพยากรดินทีส่ ำคัญได้แก่ การจั ดการและพัฒ นาที ่ดิน ทรงนำวิธีการปฏิรูปทีด่ ินมาใช้
ในการจัดและพัฒนาทีด่ นิ ทีเ่ ป็นป่าเสือ่ มโทรม ทิง้ ร้าง ว่างเปล่า นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรทีไ่ ร้ทท่ี ำกินได้
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ประกอบอาชีพในรูปของหมูบ่ ้านสหกรณ์ และโครงการจัดและพัฒนาทีด่ ินในรูปแบบอืน่ ๆ และจัดสรร
พื ้น ทีท่ ำกิ น ตามแนวพื ้น ทีร่ ั บ น้ำ จากโครงการชลประทาน นัน่ คื อ จะต้ อ งดำเนิน โครงการเกี ่ย วกั บ
การพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ
การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นหรือ
รักษาไว้ไม่ให้ตกต่ำ เช่น การวิจัยและการวางแผนการใช้ทดี่ ิน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ทดี่ ินอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะสภาพดิน การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูดิน
โดยวิธีส่วนใหญ่เป็นวิธีการตามธรรมชาติทพี่ ยายามสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม
รวมถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูดินทีม่ ีสภาพธรรมชาติและปัญหาทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เช่น ทรงใช้
“ทฤษฎีแกล้งดิน” เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว อนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย
และเกษตรกรก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง การห่มดิน เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นจุลินทรีย์ทำงานได้ดี ทำให้
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองได้
การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว พระราชทานแนวทาง
การจัดการทรัพยากรที่ดนิ และป่าไม้ สำหรับที่ดนิ ป่าสงวนที่เสื่อมโทรมและราษฎรได้เข้าไปทำกินอยู่แล้ว
โดยให้ ภ าครั ฐ ดำเนิน การให้ ก รรมสิท ธิ ์แ ก่ ร าษฎรในการทำกิ น ได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นทีน่ ัน้ ๆ แต่ไม่สามารถซื้อขายได้ เช่น ให้หนังสือรับรองสิทธิทำกิน (สทก.)
แบบสามารถเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทให้ทำกินได้ตลอดไป ด้วยวิธกี ารนีจ้ ะช่วยให้ราษฎรมีกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ
เป็นของตนเองและครอบครัวโดยไม่อาจนำที่ดินนั้นไปขาย และจะไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอื่นๆ อีก
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(๓) การพัฒ นาและอนุร ัก ษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงเห็ น ความสำคั ญ ของปัญ หาป่า ไม้
และทรัพยากรชายฝัง่ ทะเลเสือ่ มโทรม
ซึ ่ง ส่ง ผลกระทบต่ อ ปัญ หาด้ า นอืน่ ๆ
ไม่เ ฉพาะแต่ ป ัญ หาเรื ่อ งดิ น และน้ำ
เท่านัน้ หากโยงใยถึงปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรม และระบบนิเวศ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวทำให้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้ทรงรวมงานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
เข้าไปทำงานในพื้นที่อย่างประสานสัมพันธ์กัน ดังพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่
๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ ความตอนหนึ่งว่า
“...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ
มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา
และการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคต
ไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีแนวพระราชดำริ
ด้านการป่าไม้ จำแนกได้ ดังนี้
การอนุรักษ์ปา่ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาป่าต้นน้ำ โดยใช้ “ทฤษฎีปา่ เปียก” การจัดการ
เรือ่ งน้ำ และการสร้า งความชุม่ ชืน้ ในบริเวณพืน้ ที ่อ นุร ัก ษ์ โดยการสร้ า งฝายชะลอความชุ ่ม ชื ้น
หรือ Check Dam การจ่ายปันน้ำ โดยการทำท่อส่งและลำเหมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงเน้นการใช้วัสดุในพื้นทีท่ หี่ าง่ายและประหยัดเป็นหลัก การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยจัดให้มี
การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้แพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นอาชีพ การรักษาป่าชายเลน
โดยปลูกป่าไม้ชายเลนด้วยการอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโต
การฟืน้ ฟูสภาพป่าและการปลูกป่า แนวพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า
ได้แก่ การปลูกป่าในใจคน โดยส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่า เช่น โครงการพัฒนา
พื้นทีล่ มุ่ น้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร และโครงการพัฒนา
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พื ้น ทีล่ มุ ่ น้ำ แม่อ าวอัน เนือ่ งมา
จากพระราชดำริ จั ง หวั ด ลำพู น
การปลูกป่า ๓ อย่าง ให้ประโยชน์
๔ อย่าง การปลูกป่าทดแทน และ
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก เช่น
โครงการศึ ก ษาวิ ธี ก ารฟื ้น ฟู ท ดี ่ ิ น
เสือ่ มโทรมเขาชะงุ ้ม อัน เนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การพัฒ นาเพือ่ ให้ ช ุม ชน
อยู ่ร ่ว มกั บ ป่ า อย่ า งยั ง่ ยื น ทรง
ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่า และจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง ตลอดจน
เสริม สร้า งคุณ ธรรมและจิต สำนึก แก่ ร าษฎรให้ ร่ ว มกั น ดำเนิน การ ซึ ่ง ชาวบ้า นเห็ น และสัม ผัส ได้
เนื่องจากได้รบั ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดิน และน้ำ ทรงส่งเสริมให้ราษฎรช่วยกันอนุรกั ษ์ป่า
และอยู่รว่ มกับป่าได้อย่างเกื้อกูล เช่นโครงการ “ป่าไม้หมู่บา้ น” เพื่อให้ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ
และโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์
ให้คนอยูร่ ว่ มกับป่าได้อย่างสันติ ได้แก่ โครงการป่ารักน้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่า โครงการพระราชดำริหาดทรายใหญ่ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่
ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสูไ่ พรพฤกษ์อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ โครงการ
คืนช้างสู่ธรรมชาติ ทรงจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ
อันเป็นการสานต่อพระราชปณิธานในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่ต่อไป
นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังมีพระราชดำริให้เพาะพันธุ์ปลาไทยเพื่อ
ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของราษฎรในท้องถิ่น และมีพระราชดำริ
ให้ร่วมกันปกป้องและฟื้นฟูป่าชายเลนของไทยให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ และรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลให้กลับคืนมา โดยทรงจัดตั้งโครงการต่างๆ เช่น โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งห้อยในประเทศไทย
ในพระราชดำริ ทรงจัดตั้งสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดประจวบ
คีรีขันธ์ และโครงการเพาะพันธุ์หอยมุกจาน เป็นต้น
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(๔) การพัฒ นาพลั ง งาน
ทดแทน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ทรงห่ ว งใยเรื ่อ งการนำทรั พ ยากร
ธ ร ร ม ช า ติ ท ี ่ม ีอ ย ู ่ใ น โ ล ก ม า ใช้
โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งนับวัน
จะค่ อ ยๆ หมดไป จึ ง ทรงให้ ค วาม
สนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน ที่จะนำมาใช้ภายในประเทศ
และช่วยเหลือให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต รวมทัง้ สามารถผลิตพลังงานขึ้นมาใช้ได้เอง ก่อนทีจ่ ะ
เกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน
พระองค์จึงทรงริเริ่มการศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา อย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนือ่ งกว่า ๓๐ ปี โดยมีพระราชดำริให้นำพืชผลการเกษตร
มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพื่อให้คนไทยพึ่งตัวเองได้ในด้านพลังงาน รวมทั้งรองรับปัญหาราคาพืชผล
เกษตรตกต่ำ ตลอดจนเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ให้คุ้มค่าทีส่ ุด และสร้างระบบนิเวศ
ให้เกิดความสมดุล ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่เอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ไทยทัว่ โลก
ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสประชุมประจำปี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ความตอนหนึ่งว่า
“...การที่น้ำมันแพงขึ้น คนซื้อก็ตกใจ เพราะว่าน้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทำมา
หากินได้ และถ้าน้ำมันแพงแล้วค่าตอบแทนในอาชีพมันคงที่ หรือค่าใช้จ่ายมากขึน้
แต่รายได้น้อยลงอย่างนีบ้ างคนเกือบจะอยู่ไม่ได้ ฉะนัน้ จะต้องค้นคว้าน้ำมันเชือ้ เพลิง
ทดแทนที่ราคาถูก... เรือ่ งพลังงานทดแทนนัน้ เป็นการนำพืชมาทำพลังงานทดแทน
และมีหลายชนิดศึกษามาหลายสิบปี ไม่ใช่เพิง่ จะมาทำตอนน้ำมันแพงขึน้ ครัง้ ละ
๔๐ สตางค์… สำหรับเชือ้ เพลิงที่จะได้จากดินโดยการปลูกนัน้ ก็ต้องให้สามารถปลูก
ในราคาที่ประหยัด...”
ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ทรงเล็ง เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของแหล่ง พลัง งานทดแทน
จึงได้จดั ทำโครงการต่างๆ เช่น ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค การวิจยั และพัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน
หรือไบโอดีเซล การผลิตแก๊สโซฮอล์ พลังงานทดแทนน้ำมันเบนซิน โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเปิดจำหน่ายแก่ประชาชน
ทัว่ ไป และภายในเวลาไม่กี ่ปี น้ำมันแก๊ สโซฮอล์ไ ด้ รั บความนิย มในหมูป่ ระชาชนอย่า งกว้ า งขวาง
เป็นพลังงานสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ส่วนหนึง่ แล้วยังช่วยลดมลพิษ
ในอากาศได้อีกด้วย
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พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยูห่ ั วทรงส่ง เสริ ม การใช้
พลังงานทดแทนอืน่ ๆ ด้วย เช่นการใช้พลังงานน้ำให้เป็น
ประโยชน์ โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนและ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์
และสร้างกระแสไฟฟ้าให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียง และ
ในพื ้น ทีช่ นบทห่ า งไกล รวมทัง้ มีพ ระราชดำริ เ กี ่ย วกั บ
การพัฒนาพลังงานลมซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ในการสูบน้ำ เช่น
มีพระราชดำริให้ปลูกป่าด้วยการนำพลังงานลมมาใช้สูบน้ำ
ขึ้นไปบนภูเขา เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น สร้างสภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยทรงนำไปใช้ประโยชน์
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทีท่ รงสน
พระราชหฤทัยในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระกำ
จังหวัดราชบุรี โครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีพัฒนาเกษตรทีส่ ูง
ตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนจิตรลดา เป็นต้น
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๔. มุ่งสู่ความพอเพียงเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวพระราชดำริ “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง” ทีพ่ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว ได้
พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยนำไปปฏิบัติ สะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลในการพัฒนา
ประเทศเพื่อก้าวสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยทรงส่งสัญญาณเตือนคนไทยตลอดมาถึงวิกฤตเศรษฐกิจ
ความเสือ่ มของสังคม และความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันเป็นผลมาจาก
การพัฒนาที่ม่งุ เน้นแต่ตวั เลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเติบโตในเชิงปริมาณเป็นหลัก จนนำพา
ให้ประเทศต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายครั้ง
ผลสำเร็ จ ของโครงการพั ฒ นาประเทศตามแนวทางของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนือ่ งยาวนานให้ประชาชนชาวไทยรับรู้มาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าทุกโครงการพัฒนาของพระองค์
ล้วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ น ทีต่ ั ้ง และมุง่ สร้ า งความสมดุ ล ของเศรษฐกิ จ สัง คม และทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม นำสูค่ วามสุขของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศสูค่ วามยัง่ ยืน
ทีป่ ระชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนควรดำเนินตามเบือ้ งพระยุคลบาท โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นวิถีการดำรงตน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมัน่ คง และ
ร่วมกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อันเป็นผลดีทั้งต่อตนเองและประเทศชาติสืบต่อไป
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“...วิชาการกับความคิดเป็นปัจจัยสำคัญคู่กัน
สำหรับใช้ในการทำงานใหญ่ๆ ของส่วนรวม
ความคิดที่จะช่วยให้นำเอาวิชาการมาใช้เป็นประโยชน์ได้แท้จริงนั้น
จะต้องเป็นความคิดที่กระจ่างแจ่มใส และมั่นคงอยู่ในความถูกต้อง
เที่ยงตรงตามเหตุผลและความยุติธรรมอันจัดเป็นปัญญา
นอกจากนั้นยังได้กล่าวด้วยว่า
การฝึกปัญญาจำเป็นต้องพากเพียรปฏิบัติจริงๆ
ให้เกิดเป็นนิสัย ปัญญาจึงจะถาวรมั่นคง
เมื่อทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้เป็นปรกติแล้ว
ก็จะสามารถจำแนกความจริงความเท็จ ความดีความชั่ว ได้โดยถูกต้อง
และจะเกิดความนิยมยึดมั่นในความดี
มีความรู้สึกผิดชอบ มีความออมอด
งดเว้นในการกระทำอันเป็นทุจริตได้โดยอัตโนมัติ
ความดีความเจริญก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาเอง...”
พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๑

๕

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ
เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
อย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๕

บทสรุป
สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ

เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน
ทรงเริ่มวางรากฐานนำสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ย้อนไปเมือ่ ๖๗ ปีก่อน ในขณะทีท่ รัพยากรธรรมชาติของประเทศต่างๆ ทัว่ โลกยังอุดมสมบูรณ์
ธรรมชาติยังคงดำเนินไปอย่างเป็นวัฏจักร จนมนุษย์สามารถพยากรณ์ปรากฏการณ์ทจี่ ะเกิดขึ้นได้อย่าง
แม่นยำ รวมทั้งสิง่ แวดล้อมรอบตัวเรายังน่ารื่นรมย์ คนส่วนใหญ่จึงไม่คำนึงถึงการอยูร่ ่วมกับธรรมชาติ
อย่างอาศัยเกื้อกูลกัน แต่พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยทรงมองการณ์ไกลถึงผลร้าย
ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุม่ เฟือย และความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
อาศัยเกื้อกูลกัน จึงทรงเริม่ วางรากฐานเพือ่ นำสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นคำทีบ่ ัญญัติขึ้นมา
ในภายหลัง โดยทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกด้านและทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อให้เกิดความอยูด่ ีกินดี
และมีความสุขอย่างยั่งยืน
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ตลอดระยะเวลากว่า ๖๗ ปี ภายหลังจากทรงครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่กัน
มาตลอด พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงดำเนินการทุกวิถีทางด้วยน้ำพระราชหฤทัย
ทีท่ รงรักและห่วงใยราษฎรของพระองค์เหมือน “พ่อและแม่ที่รักและห่วงใยลูกอยู่ตลอดเวลา” โดย
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในทุกหนแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร ไม่ว่าจะเป็นป่าลึก ขุนเขา
หรือต้องทรงพระดำเนินฝ่าหนองน้ำและลำธารอันยากลำบาก เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อน
ในทุกๆ เรื่องของราษฎร โดยเฉพาะผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและตรากตรำ
พระวรกายอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และมิได้ทรงย่อท้อต่อความยากลำบาก จนอาจกล่าวได้วา่
“ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน” อย่างแท้จริง เพื่อนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและประชาชน
มีความผาสุก ร่มเย็น สมดังพระราชปณิธานที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๔๙๓ ความว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการนี้มีความหมายลึกซึ้ง แสดงถึงพระราชปณิธานตั้งมั่นที่จะทรงอุทิศบำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทัว่ แผ่นดิน ทรงศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และคิดค้น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรให้พน้ จากความยากจน
ไปสู่ความพออยู่พอกินและมีความสุข ขณะเดียวกันทรงอนุรักษ์ พิทักษ์รักษา และแก้ไขปัญหาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของแผ่นดินตั้งแต่ท้องฟ้า ผืนดิน จรดใต้ท้องทะเล เพื่อความสมดุลของ
สรรพชีวิตให้มีความยั่งยืน
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สัจธรรมแห่งการทรงงาน
เพื่ อ ความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ประชาชน
การทีพ่ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยูห่ ั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็ จ พระราชดำเนิน ไปทรง
เยีย่ มเยีย นราษฎรทัว่ ประเทศ
พระองค์ ม ีพ ระราชประสงค์
ทีจ่ ะทรง “เข้าใจ และเข้าถึง”
ความเดือนร้อนและความต้องการของราษฎร เพื่อทีจ่ ะทรงใช้ทรัพยากรทัง้ หลายทัง้ ปวงทีพ่ ระองค์
มีอยูม่ าช่วยเหลือ หรือ “พัฒนา” เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูใ่ ห้พ้นจากความยากจน โดยทรงยึดหลักการสำคัญคือ ความสอดคล้องกับภูมิสังคม
ทีแ่ ตกต่างกัน และจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนทีจ่ ะเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมทีจ่ ะรับ
การพัฒนา รวมทั้งทรงยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
หลักการสำคัญของพระองค์ทรงคำนึงถึงความสอดคล้องเกื้อกูลกันระหว่างการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาตลอด ทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้
ถึงธรรมชาติและสภาวะตามธรรมชาติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จึงทรงนำ
ความรู้จริงในความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงสภาวะทีไ่ ม่ปกติให้เข้าสูร่ ะบบปกติ ทรงใช้หลัก “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” อันเป็นการ
แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน โดยทรงใช้หลักอธรรมปราบอธรรม คือการใช้สงิ่ ทีไ่ ม่พึงปรารถนามาหักล้างกัน
ให้มีผลออกมาเป็น “ธรรม” ได้ ตลอดจนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คนอยูร่ ่วมกับป่าได้อย่างยัง่ ยืน
โดยการใช้วิธีปลูกป่าในใจคน และใช้หญ้าแฝกแก้ไขปัญหาดินพังทลาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงใช้ “การบริหารแบบบูรณาการ” โดยทรงมีวธิ คี ดิ อย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ทำตามลำดับขั้น และจัดบริการรวมที่จดุ เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกและประโยชน์แก่ประชาชน
และไม่วา่ จะทรงงานใดก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น จึงทรงทำทุกวิถีทางเพื่อ “มุ่งผลสัมฤทธิ์” เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์คือความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ไม่ทรงคำนึงถึงผลกำไรที่เป็นตัวเงิน ไม่ทรงยึดติดตำรา เป็นการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอม
กับสภาพแห่งธรรมชาติ และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน และหัวใจสำคัญของการทรงงานคือ
พระองค์โปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาของทุกโครงการ
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว มี พ ระราชดำริ ว่ า การพั ฒ นาก็ คื อ การทำสงครามกั บ
ความยากจน หากสามารถช่วยให้ประชาชนมีความกินดีอยูด่ ีได้ จึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จ
เป็น “ชัยชนะของการพัฒนา” อย่างแท้จริง พระองค์จึงทรงงานอย่างหนักในการต่อสู้กับความยากจน
เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยูข่ องราษฎร ให้สามารถพึ่งตนเองได้ อันจะนำไปสูก่ ารเป็นประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง

พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เส้นทางสู่ความยั่งยืน

จุดหมายของการพัฒนาที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความ “กินดีอยู่ดี” หรือ “พออยู่พอกิน”
นั้น เป็นพระราชดำรัสทีท่ รงชี้แนะให้ประชาชนนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตมาเกือบ ๔๐ ปีแล้ว
และต่อมาพระราชทานให้ใช้คำว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยในปัจจุบันได้มีภาคส่วนต่างๆ
น้อมนำไปปฏิบัติเป็นจำนวนมาก
การพั ฒ นาประเทศตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งนัน้ คื อ การพั ฒ นาทีต่ ั ้ง อยูบ่ นพื ้น ฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภมู คิ ุ้มกันในตัวที่ดี
ตลอดจนใช้หลักวิชาความรู้ มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อย่างรอบคอบ ประกอบการวางแผน
การตัดสินใจและในการกระทำ ทำงานอย่างมีความสุข รู้ รัก สามัคคี ก็จะนำไปสูค่ วามก้าวหน้า อย่างสมดุล
มัน่ คง และยัง่ ยืน พร้อมรับต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยีย่ มเยือ นราษฎรทัว่ ประเทศ เป็น การทรงงานเพื ่อ รั บ ทราบทุก ข์ ส ุข และปัญ หาความ
เดือดร้อนทีแ่ ท้จริงของประชาชน ด้วยการศึกษาข้อมูลจากสภาพความเป็นอยูแ่ ละวิถีชีวิตทีแ่ ท้จริง
ตามสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของแต่ละภูมิภาค เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
จนมีคำกล่าวว่า “ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ ไปไม่ถึง”
นับ เป็น การทรงงานอย่า งหนัก เพื ่อ ต่ อ สูก้ ั บ ความยากจน ความด้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา
และสาธารณสุข ซึ ง่ ทำให้ ร าษฎรจมอยูก่ ั บ ความทุก ข์ ย าก พระองค์ ท รงยืน่ พระหั ต ถ์ ไ ปโอบอุ้ม
และดึ ง เขาเหล่ า นั้น ขึ้น มาให้ ไ ด้ พ บกั บ ความสุข ในชี วิ ต อย่า งยัง่ ยืน ต่ อ มาได้ ข ยายไปสูโ่ ครงการ
พั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ครอบคลุม วิ ถี ชี วิ ต ทุก ด้ า นของประชาชน ซึ ่ง ขอยกตั ว อย่า งโครงการ อัน เนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ ท นี ่ ับ เป็น โครงการแรกทีส่ ำคั ญ ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยูห่ ั ว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทัง้ ผลสำเร็จทีน่ ำสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนพอสังเขป
ดังนี้
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริแห่งแรกคือ โครงการถนนห้วยมงคล อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พระราชทานเมื่อปี ๒๔๙๕ เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรและนำผลผลิตออกมาจำหน่าย
ยังชุมชนภายนอกได้สะดวก ปีถดั มาได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรก โดยมีพระราชดำริ
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ให้ ส ร้ า งอ่า งเก็ บ น้ำ เขาเต่ า อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ในปี ๒๔๙๘ มีพระราชดำริให้ศึกษา
ทดลองการทำฝนเทียม หรือฝนหลวง
เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งให้แก่
พสกนิกร ทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะ
ถึง ๑๔ ปีจึงประสบความสำเร็จในปี
๒๕๑๒ หลังจากนัน้ ได้พระราชทาน
ฝนหลวงเพือ่ แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
ให้แก่ราษฎรจวบจนถึงปัจจุบัน
ปี ๒๕๐๖ ได้ พ ระราชทาน
โรงเรี ย นเจ้ า พ่ อ หลวงอุป ถั ม ภ์ ๑
ทีบ่ ้า นแม้ว ดอยปุย ตำบลหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กชาวเขา ซึ่งนับเป็นโรงเรียนพระราชทานแห่งแรก และปี ๒๕๐๘
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต ทูลเกล้าฯ ถวายปลานิล จึงทรงทดลองเลีย้ งในสวนจิตรลดา จนได้ผลดี
จึงพระราชทานปลานิลแก่ป ระชาชน เพือ่ เป็ น แหล่ งอาหารโปรตีน ที ่สำคัญ จนถึงวันนีป้ ลานิล
ได้กลายเป็นปลายอดนิยมของคนไทยทีเดียว
ปี ๒๕๑๒ มีพระราชดำริพัฒนาให้ชาวเขาปลูกกาแฟแทนฝิ่น จากนัน้ ได้เสด็จฯ ไปทรงแนะนำ
และทรงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี ๒๕๑๕ ได้พระราชทานความช่วยเหลือชาวเขาและ
ชาวไร่ ด้ า นเกษตรกรรม และจั ด ให้ ม ีต ลาดรั บ ซื ้อ ผลผลิต ทางการเกษตรในราคายุติ ธ รรม อี ก ทั้ ง
ทรงจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ ณ อำเภอฝาง ซึ่งนับเป็นโรงงานหลวงพระราชทานแห่งแรก
จากนั้นสินค้าภายใต้ชื่อ “ดอยคำ” ก็แพร่หลายในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ปี ๒๕๑๖ ทรงเปิดโรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรกทีบ่ ้านหนองแคน ตำบลดงหลวง จังหวัดนครพนม
อันเป็นการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของประเทศ โดยขณะนั้นเป็นทางผ่านของผู้กอ่ การร้ายคอมมิวนิสต์
และได้พระราชทานพระราชดำรัสอันเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และในปี ๒๕๑๘
พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จัดสร้างสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง อันเป็นสหกรณ์การเกษตรอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริแห่งแรกก่อนที่จะมีสหกรณ์การเกษตรเกิดขึ้นอีกมากมายในเวลาต่อมา
ปี ๒๕๑๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
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เพื่อส่งเสริมงานศิลปาชีพให้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎร รวมทั้งทรงก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาและ
ศูนย์ศลิ ปาชีพทั่วประเทศ โดยมีการดำเนินงานนับตั้งแต่น้นั เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ช่วยให้ราษฎรมีรายได้ดี
จนบางครอบครัวยึดเป็นอาชีพหลัก
ปี ๒๕๒๒ มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริแห่งแรก
ที่เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จในด้านการเกษตรกรรม
และการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรและผูท้ ีส่ นใจนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งต่อมาได้พระราชทานศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ ในภาคต่างๆ รวมเป็น ๖ แห่ง จนถึงปี ๒๕๕๖ มีผลการศึกษาวิจัยถึง ๑,๒๔๐ เรื่อง
ปี ๒๕๒๕ มีพ ระราชดำริ ใ ห้ จั ด ตั ้ง โครงการป่ า รัก น้ำ เริ ่ม ทดลองเป็น ครั ้ง แรกทีบ่ ้า นน้ำ ติ ้ว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าทีเ่ สือ่ มโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธาร กักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมไว้ ขณะเดียวกันก็ปลูกป่าเสริมด้วย โดยราษฎรเป็น
ผู้ลงแรงปลูกและดูแลบำรุงเลี้ยง บนพื้นดินที่ทรงซื้อและทรงเช่าพระราชทาน รวมทั้งพระราชทานเงินเดือน
แก่ราษฎรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยให้มอี าชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว เกิดความรักและหวงแหน
ทรั พ ยากรป่า ไม้ โครงการนีไ้ ด้ ข ยายไปอีก หลายพื ้น ที ่ มีร าษฎรเข้ า ร่ ว มโครงการและถวายทีด่ ิ น
เป็นจำนวนมาก
ปี ๒๕๓๑ มีพระราชดำริให้พฒ
ั นาบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี เพือ่ ศึกษาและจัดทำ
เป็นศูนย์สาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
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ของตนเอง ซึง่ นับเป็นจุดกำเนิด
ของเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรก
ประชาชนได้ใช้เป็นทีศ่ กึ ษาดูงาน
จนเกิ ด ความเข้ า ใจและนำไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
เป็นจำนวนมาก
ปี ๒๕๓๔ มีพระราชดำริ
ให้ศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและ
น้ำ จนถึงปัจจุบันมีการส่งเสริม
และรณรงค์ ก ารใช้ ห ญ้า แฝก
ไปแล้ว ๔,๕๐๐ ล้านกล้า อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่กว่า ๑๐ ล้านไร่ทั่วประเทศ และมีการวิจัยเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกกว่า ๒๐๐ เรื่อง
ปี ๒๕๓๕ เสด็จฯ ไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยัง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมให้ราษฎร
พัฒนาอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม่ และระหว่างปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ ได้พัฒนาให้มีความจุมากขึ้น และ
ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาเพิ่มเติมให้พื้นทีล่ ุม่ น้ำลำพะยัง และได้พระราชทานภาพร่างฝีพระหัตถ์
ตัวยึกยือ เป็นแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนคร-นครพนม โดยการสร้างประตูระบายน้ำ
เป็นตอนๆ กักเก็บน้ำได้รวม ๖๘.๓ ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ ๑๖๕,๐๐๐ ไร่
นอกจากนี้ มีพระราชดำริให้จดั ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งแรก ที่บ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อให้คน ป่า และสัตว์ป่า สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอาศัยเกื้อกูลกัน
พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเสริมให้กบั ประชาชน เพื่อมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ประชาชนหยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้ และช่วยดูแลรักษาให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม
จนปัจจุบนั ได้ขยายการดำเนินงานไปในหลายพืน้ ทีช่ ว่ ยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูบ่ นแผ่นดินไทย
ปี ๒๕๓๖ มีพระราชดำริให้พัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ปัญหาน้ำเค็ม
รุกเข้าไปในลำน้ำ ฟื้นฟูพ้นื ที่การเกษตรและนาร้าง ๑.๙ ล้านไร่ แบ่งเขตทำกินระหว่างการเลี้ยงกุ้งที่ใช้น้ำเค็ม
และการเกษตรที่ใช้น้ำจืด อันเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ มีพระราชดำริ
ให้สร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ความจุ ๒๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร แก้ปัญหาน้ำท่วม
ชะล้างดินเปรี้ยว และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ๑๘๕,๐๐๐ ไร่
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ปี ๒๕๓๗ มีพระราชดำริให้พัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร โดยสร้างอ่างเก็บน้ำ
๗ แห่ง ความจุรวม ๒๔.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำได้ ๘,๙๐๐ ไร่ พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการและ
ฟื้นฟูป่าไม้ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยเหลือการประกอบอาชีพ
ของราษฎรในพื้นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อีกทัง้ พระราชทานโครงการศูนย์พัฒนาและ
บริการด้านการเกษตร (หลัก ๒๒) นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป.ลาว) เพื่อให้บริการด้านความรู้ ปัจจัยการผลิต พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนลาว
๙ หมูบ่ ้าน เป็นการขยายผลการพัฒนาสูส่ ากล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น ต่อมา สปป.ลาว ได้ขยายผลโครงการไปยังแขวงอื่นๆ ทั่วประเทศ
ปี ๒๕๔๒ มีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ความจุ ๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
ช่ ว ยเหลือ พื ้น ทีก่ ารเกษตร ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ รวมทัง้ ช่ ว ยบรรเทาปัญ หาน้ำ ท่ว มในพื ้น ทีภ่ าคกลาง
ตอนล่าง และกรุงเทพฯ และโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพภาคที่ ๓ จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนแห่งแรกขึ้น
ในพื้นที่บ้านมะโอโคะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นหมูบ่ ้านจัดตั้งใหม่บนเขา เพื่อให้ชาวเขาทีอ่ ยูต่ ามแนวชายแดนร่วมปกป้องรักษาประเทศ ด้วยการ
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้งที่อยู่อาศัยและการพัฒนาอาชีพ และต่อมาจัดตั้งเพิ่มเติมอีก ๓ แห่ง
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ชว่ ยสร้างความผาสุกให้แก่ราษฎรชาวเขา อีกทั้งสร้างสำนึกรักป่า และที่สำคัญยิ่ง
คือช่วยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยตามแนวชายแดนเป็นอย่างดี
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ปี ๒๕๔๖ มีพระราชดำริให้สร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ความจุ ๙๓๙ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ๗๕,๐๐๐ ไร่ และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จงั หวัดพิษณุโลก
และภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้ มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริภูพยัคฆ์ ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยขณะนี้มีจำนวน
๑๗ แห่ง กระจายอยู่ใน ๖ จังหวัดทางภาคเหนือ ช่วยสร้างความผาสุกให้แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพเกษตรตามหลักวิชาการแผนใหม่ ทดแทนการทำไร่เลือ่ นลอย มีอาชีพ รายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ นอกจากโครงการที่มีพระราชดำริดังตัวอย่างข้างต้น ยังมีโครงการที่ทรงรับ
ฎีการาษฎรไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
มีจำนวน ๗๙ โครงการ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค

๔,๓๕๐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ประมวล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดา้ นต่างๆ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕ รวมแล้วมีจำนวนถึง ๔,๓๕๐
โครงการ และจะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี กระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมิภาคทุกจังหวัดของประเทศ ประเภททีม่ ี
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จำนวนมากทีส่ ุด คื อ โครงการพัฒ นาแหล่ ง น้ำ
๒,๙๕๕ โครงการ ซึ ่ง สะท้อ นให้ เ ห็ น ความหมาย
ที่พระองค์มีพระราชดำริว่า “น้ำคือชีวิต” ซึ่งทรงให้
ความสำคัญในเรือ่ งการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
ทั้งในมิติของน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย
โครงการทีม่ ีจำนวนมากรองลงมาตามลำดับ
ได้ แ ก่ โครงการพัฒ นาด้า นสวัส ดิก ารสั ง คมและ
การศึกษา ๓๙๕ โครงการ โครงการพัฒนาส่งเสริม
ด้านอาชีพ ๓๒๕ โครงการ โครงการพัฒนาแบบ
บูรณาการและอื่นๆ ๒๓๔ โครงการ โครงการพัฒนา
ด้านการเกษตร ๑๖๕ โครงการ โครงการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม ๑๔๕ โครงการ โครงการพัฒนาด้าน
คมนาคมและการสื่อสาร ๗๖ โครงการ และโครงการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข ๕๕ โครงการ
หากพิจารณาถึงการกระจายตัวของโครงการ
ไปในภูมิภาคต่างๆ แล้ว ปรากฏว่ามีโครงการในภาคเหนือมากทีส่ ุดถึง ๑,๖๖๐ โครงการ รองลงมา
ตามลำดับได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑,๐๘๘ โครงการ ภาคใต้ ๘๒๒ โครงการ ภาคกลาง
๗๖๖ โครงการ และไม่ระบุภาค ๑๔ โครงการ
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริเหล่านี้ สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาทีต่ ้นเหตุ เป็นต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู้ทเี่ ข้าถึงได้ง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการเรียนรู้ทมี่ ีรากฐานมาจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย แนวพระราชดำริอันเป็นสัจธรรมแห่งการพัฒนา
เกิดจากพระวิสัยทัศน์ท่กี ว้างไกล ลุ่มลึก และรอบด้าน ทรงแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า จวบจนวันนี้ได้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในทุกๆ ด้าน

พระมหากษัตริย์และพระราชินี
ผู้ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนอย่างยั่งยืน
ทุกวันนีพ้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึง
พระบรมวาศานุวงศ์ทุกพระองค์ ยังคงทรงงานเพื่อประชาชนที่พระองค์ทรงรักอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้รับ
จากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริมากมายดังกล่าว รวมทัง้ จากการทีพ่ ระองค์ทรงร่วมมีบทบาท
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ในการแนะนำแนวทางเพื่อพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ย่อมเป็นประจักษ์พยานว่า การทรงงานพัฒนา
ประเทศเพื่อต่อสู้กับความยากจนของพระองค์ได้ประสบชัยชนะแล้วอย่างงดงาม
จึงกล่าวได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง รวมทัง้ ยังแผ่ไพศาลไปยัง
นานาประเทศ การทรงงานพัฒนาของพระองค์ได้หยั่งรากการพัฒนาที่ม่นั คงและยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย
อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน
ทรงสอนให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง อันนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พระราชกรณียกิจทัง้ ปวงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงปฏิ บ ัติ ด้ ว ยพระปรี ช าสามารถและพระวิ ริ ย ะอุต สาหะทีอ่ ัญ เชิ ญ มาเสนอไว้ ใ นหนัง สือ เล่ม นี ้
เป็นเพียงส่วนเสีย้ วเล็กน้อยของพระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเท่านัน้
ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า “การทรงงานช่วยเหลือประชาชนของทั้งสองพระองค์ เป็นการวาง
รากฐานการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง” และแม้ทรงประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ยังทรงห่วงใย
และทรงดูแลทุกข์สขุ ของประชาชนอยูต่ ลอดเวลา เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการ
ที่ว่า
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ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิง่ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ขอถวายความจงรักภักดี และขอเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาทีเ่ ปรียบมิได้ และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ เรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษาและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อนำพาประเทศไทย
สู่ความเจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

300

บรรณานุกรม
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คณะที่ปรึกษาจัดทำหนังสือ “สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ประธาน
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ที่ปรึกษา
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
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“...ประโยชน์อันพึงประสงค์ของการพัฒนานั้น
ก็คือ ความผาสุกสงบ ความเจริญมั่นคง ของประเทศชาติและประชาชน.
แต่การที่จะพัฒนาให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ดังกล่าวได้
จำเป็นที่จะต้องพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดี เป็นเบื้องต้นก่อน
เพราะฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น
คือรากฐานอย่างสำคัญของความสงบและความเจริญมั่นคง.
ถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ความสงบ และความเจริญ
ย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอน.
จึงอาจพูดได้ว่า การพัฒนาก็คือการทำสงครามกับความยากจน
เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง.
เมื่อใดก็ตาม ที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมีความสงบ มีความเจริญ
เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จ
เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง...”

san 16.5 mm.

7.25 x 10.25 inc

สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำริ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
56-06-098_Cover_san 16.5 mm._J -CS3_SCG

11/20/13 2:14:26
2:13:54 AM

