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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษ
ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ศึกษาปรัชญา ศาสตร์ของพระราชาและจัดทา
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการสืบสานศาสตร์พระราชา จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก ๔ คณะ
โดยที่คณะอนุกรรมการคณะที่ ๑ รับผิดชอบการศึกษา การประมวล รวบรวมเนื้อหาและประโยชน์ของศาสตร์
พระราชา คณะอนุกรรมการคณะที่ ๒ รับผิดชอบการเดินทางไปศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทั้ง
๔ ภูมิภ าค เพื่อเสนอแนะการถ่ายทอดการเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจ คณะอนุกรรมการคณะที่ ๓
รั บ ผิ ด ชอบการเสนอแนะด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการสื บ สานศาสตร์ พ ระราชา โดยภาคี ภ าคต่ า ง ๆ
และคณะอนุกรรมการคณะที่ ๔ รับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแนะ เสนอคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา
ผลการด าเนิ น การศึ ก ษาโดยคณะอนุ ก รรมการทั้ ง ๔ คณะ พบว่ า ตลอดช่ ว งระยะเวลาที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชย์สมบัติเป็นเวลาอันยาวนาน
ถึ ง ๗๐ ปี พระองค์ ได้ ทรงศึ กษา ทรงรวบรวมประสบการณ์ จากการทดลองปฏิ บั ติ โดยพระองค์ จึ งได้ มี
พระมหากรุณาธิคุณทรงสรุป ทรงถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติด้วยพระองค์ ถอดเป็นบทเรียน
เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้เรียนรู้และนาไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยผ่านพระราชดารัส พระราชดาริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์ โดยสรุปได้ดังนี้
๑. นิยาม “ศาสตร์พระราชา” หมายความว่า “บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่ านวิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมาย
ที่ จ ะพั ฒ นา ป้ องกั น หรื อแก้ ไขปั ญหาเพื่ อประโยชน์ สุ ขแก่ เหล่ าพสกนิ กรและส่ งผลถึ งมนุ ษยชาติ ทั้ งปวง
ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน”
๒. แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ใน ๕ มิติ คือ มิติ“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มิติ “ภูมิสังคม”
มิติ “หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ” มิติ “การสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้” และมิติ “หลัก ๓ ป”
๓. หัวใจของศาสตร์พระราชา ซึ่งถือเป็นสาระสาคัญของศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย ศาสตร์แห่ง
การพัฒนา (Science of Development) ศาสตร์แห่งความประพฤติ การครองตน (Science of Behavior)
และศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน (Science of Co-existence)
๔. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สาคัญอันจะนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย ศาสตร์พระราชาด้านการจัดการน้า ด้านสหกรณ์ ด้านการจัดการดิน
ด้านการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรมและพลังงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๕. ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินตามศาสตร์พระราชา เป็นการศึกษาความส าเร็จที่เป็นที่ประจั กษ์
ในการใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น ผลสัมฤทธิ์ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนานาชาติ
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๖. ผลการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ใน ๔ ภูมิภาค ๖ แห่ง
ได้แก่ ๑) โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก ๒) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน
ยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓) ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดบุรีรัมย์ ๔) โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จั งหวัดนราธิว าส ๕) โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒ นาพิกุล ทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จั งหวัดนราธิว าส ๖) โครงการศึก ษาวิธี ก ารฟื้น ฟู ที่ ดิน เสื่ อมโทรมเขาชะงุ้ม อั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดราชบุรี พบว่า การดาเนินงานโครงการทั้ง ๖ โครงการดังกล่าว รวมทั้ง โครงการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏี
ใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การสร้างรายได้
การยกระดับคุณภาพชีวิต การใช้ทรั พยากรที่มีประสิทธิภาพ และการคืนสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
ประโยชน์ในแง่ความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ดี ยังพบว่าจากกรณีตัวอย่างทั้ง ๗ โครงการ การบริหาร
จัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริยังมีข้อปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับการดาเนินงานให้สามารถ
ขยายผลในพื้นที่ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น และสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยรวม
๗. เพื่อให้ การดาเนิ น การสื บสานศาสตร์พระราชา มี ขับเคลื่ อนสื บสานศาสตร์พระราชา”
ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานระดับท้องถิ่น/ชุมชน คณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัด
และคณะกรรมการประสานงานระดั บ ชาติ คณะกรรมการแต่ ล ะระดั บ มี ก ลไกหลั ก ๕ กลไก (กลไก
ประสานงานภาคีเครือข่าย กลไกการจัดทาแผนงานแบบบูรณาการ กลไกการกากับ ติดตาม ประเมินผล กลไก
จัดการความรู้ กลไกการสื่อสารสังคม) ทาหน้าที่เชื่อมร้อยการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการของ ๗ ภาคีภาค
ส่วน (ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ)
ภายใต้ “จุดแข็ง” และทรัพยากรของแต่ละภาคี โดยมี “ศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เป็นหลักสาคัญ
๘. ผลการศึกษาการดาเนิ นการกิจกรรมสื บสานศาสตร์พระราชาของหน่ว ยงานทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน พบว่ า ได้ มี ก ารด าเนิ น การอยู่ เ ป็ น จ านวนไม่ น้ อ ย อย่ า งไรก็ ดี เพื่ อ ให้
“ศาสตร์พระราชา” สามารถนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างและลงลึกมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องมีระบบ
บริหารจัดการประสานงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
สู่ประโยชน์สุขร่วมกันของสังคมไทย จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบนาข้อเสนอต่าง ๆ ในรายงาน
ฉบับนี้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาต่อไป
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คำนำ
ด้ ว ยส ำนึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ ของพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนำถบพิตร ที่ทรงพระรำชทำนองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ พระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส และพระรำชดำริในโอกำสต่ำง ๆ
ตลอดรั ช สมั ย ๗ ทศวรรษแห่ ง กำรครองรำชย์ พระองค์ ท รงอุ ทิ ศ ก ำลั ง พระวรกำย พระสติ ปั ญ ญำ
ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร ทรงใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ปวงชนชำวไทย
จนได้ตกผลึกเป็น “ศำสตร์พระรำชำ” อันจะนำไปสู่กำรปฏิรูปประเทศ และกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วยข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐสภำทุกคน
ส ำนึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ ของพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ที่ ไ ด้ ท รงเป็ น ศู น ย์ ร วมของจิ ต ใจ มิ่ ง ขวั ญ ร่ ม โพธิ์ ร่ ม ไทร และขวั ญ และก ำลั ง ใจให้ ไ ด้ ท ำงำนและรั บ ใช้
ประเทศชำติตลอดไป
ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ จึงได้มีดำริเห็นสมควรที่สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ควรที่จะจัดทำกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติ และตอบแทนพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ด้วยกำรจัดทำ “โครงกำรขับเคลื่ อน
สืบสำนศำสตร์พระรำชำ” และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำขึ้น ในวันที่ ๒๗
ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙
คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำ สภำขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป ประเทศ
ได้ ด ำเนิ น กำรปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจนบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว จึ ง ขอน ำเสนอรำยงำนเรื่ อ ง
“กำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ เพื่อกำรปฏิรูปประเทศ” โดยเชื่อมั่นว่ำ เอกสำรฉบับนี้จะเป็นเอกสำร
ที่ มี คุ ณ ค่ ำ ทั้ ง ในทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ กำรกลั่ น กรองเป็ น อย่ ำ งดี ในแง่ ข องทฤษฎี แ ละปรั ช ญำ
ผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอ แนวทำงสำหรับสังคมไทยในทุกภำคส่วนที่จะน้อมนำศำสตร์
ของพระรำชำไปประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิต กำรอยู่ร่วมกันในสังคม กำรประกอบภำรกิจ กำรพัฒนำประเทศ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข ในอนำคตของสังคมไทยสืบต่อไป
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ ขอขอบพระคุณคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิ รู ป ประเทศคณะต่ ำ ง ๆ หน่ ว ยงำน สถำบั น และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ ำ น ที่ ไ ด้ ก รุ ณ ำให้ ข้ อ มู ล
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์ ทำให้รำยงำนฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีตำมวัตถุประสงค์
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
กรกฎำคม ๒๕๖๐
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รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เรื่อง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. ขอบเขตการศึกษา
๔. วิธีการศึกษา
๔.๑ การตั้งคณะอนุกรรมการ
๔.๒ การประชุมร่วมกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ การสัมมนา
๔.๔ การศึกษาดูงาน
๔.๕ การรวบรวมและประมวลข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เพื่อการปฏิรูปประเทศ จากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
๕. ผลการดาเนินงาน
๕.๑ ศาสตร์พระราชา
๕.๑.๑ นิยาม
๕.๑.๒ ความเป็นมา
๕.๑.๓ ลักษณะที่ทรงดาเนินการ
๕.๑.๔ ถอดความหมาย
๕.๒ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
๕.๒.๑ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
๕.๒.๒ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “ภูมิสังคม”
๕.๒.๓ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ”
๕.๒.๔ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ
“การสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้”
๕.๒.๕ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “หลัก ๓ ป.”
๕.๓ หัวใจของศาสตร์พระราชา
๕.๓.๑ ศาสตร์แห่งการพัฒนา
๕.๓.๒ ศาสตร์แห่งความประพฤติ การครองตน
๕.๓.๓ ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน
๕.๔ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕.๔.๑ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการน้า
๕.๔.๒ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยสหกรณ์
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๕.๔.๓ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการดิน
๕.๔.๔ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม
๕.๔.๕ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยนวัตกรรมและพลังงาน
๕.๔.๖ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
๕.๔.๗ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินตามศาสตร์พระราชา
๕.๕.๑ ระดับพื้นที่
๕.๕.๒ ระดับชาติ
๕.๕.๓ ระดับนานาชาติ
๕.๕.๔ ข้อเสนอแนะว่าด้วยศาสตร์พระราชา
๕.๖ การดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
๕.๖.๑ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก
๕.๖.๒ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน ๕ หมู่บ้าน
จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕.๖.๓ ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดบุรีรัมย์
๕.๖.๔ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดนราธิวาส
๕.๖.๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
๕.๖.๖ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดราชบุรี
๕.๖.๗ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
๕.๖.๘ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
๕.๗ การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา
๕.๗.๑ แนวคิด/ทฤษฎีการมีส่วนร่วม: หลักการทรงงาน
๕.๗.๒ ปัจจัยความสาเร็จการมีส่วนร่วม: หลากหลายพื้นที่ต้นแบบ
๕.๗.๓ รูปแบบ “กลไกหลักการมีส่วนร่วม” เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชา
๕.๗.๔ แนวทางดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม
๕.๗.๕ มาตรการเสริมการมีส่วนร่วม
๕.๗.๖ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๕.๗.๗ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมการสืบสานศาสตร์พระราชา
๕.๘ การศึกษาวิเคราะห์การบริหารโครงการเพื่อดาเนินการสืบสานศาสตร์พระราชา
๕.๘.๑ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๕.๘.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕.๘.๓ กระทรวงกลาโหม
๕.๘.๔ กระทรวงศึกษาธิการ
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๕.๘.๕ กระทรวงสาธารณสุข
๕.๘.๖ กระทรวงมหาดไทย
๕.๘.๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๘.๘ สานักงบประมาณ
๕.๘.๙ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๕.๘.๑๐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๕.๘.๑๑ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๕.๘.๑๒ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการบริหารโครงการเพื่อดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
๖. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
๖.๑ ข้อเสนอแนะว่าด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศ ทรัพยากรของชาติ
เพื่อความยั่งยืน
๖.๒ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
๖.๓ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อถ่ายทอด
เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๗. ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
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บรรณานุกรม

๒๖๖

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เรื่อง การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
ภาคผนวก ข : คาสั่งแต่งตั้ง
๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
๒. คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา
๓. คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
๔. คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา
อย่างยั่งยืน
๕. คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์การบริหารโครงการ
เพื่อดาเนินการสืบสานศาสตร์พระราชา และจัดทาหนังสือ
ภาคผนวก ค : ภาพกิจกรรมในการเดินทางศึกษาดูงาน
๑. ศึกษาดูงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก
๒. ศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
บ้านมะโอโคะ จังหวัดตาก
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๓. ศึกษาดูงานกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ณ บ้านนาเรียง ๓๑๑
จังหวัดอุดรธานี
๔. ศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒
๕. ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๓๑๓
จังหวัดนราธิวาส
๖. ศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๓๑๔
จังหวัดนราธิวาส
๗. ศึกษาดูงานกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน
๓๑๕
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
๘. ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก
๓๑๖
พระราชดาริ จังหวัดราชบุรี
๙. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๓๑๗
จังหวัดชลบุรี
ภาคผนวก ง : ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
๓๑๙
๒. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓๒๕
๓. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๓๒๗
๔. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
๓๒๘
๕. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๓๓๐
๖. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
๓๓๑
๗. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
๓๓๓
๘. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓๓๗
๙. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
๓๕๒
๑๐. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๓๕๕
๑๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม
๓๕๘
การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

๑
รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เรื่อง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ที่ทรงพระรำชทำนองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ๖ ศูนย์ โครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ๔,๖๘๕ โครงกำร พระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส และพระรำชดำริ ในโอกำสต่ำง ๆ
ให้กับประชำชนชำวไทยนำมำประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหำของประเทศ และเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๖๐ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ำรบริ ห ำรประเทศ
และกำรปฏิรูปประเทศ หมวด ๖ แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ ๗๕ กำหนดให้ “รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจ
ให้ประชำชนมีโอกำสได้รับประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ
มำตรำ ๒๕๗ กำหนดให้ “กำรปฏิรู ป ประเทศตำมหมวดนี้ต้องดำเนินกำรเพื่อบรรลุเปาำหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ ง ศำสตร์ พ ระรำชำ ถื อ เป็ น องค์ ค วำมรู้ อั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ส ำคั ญ อั น จะท ำให้
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศมีประสิทธิภำพสูงสุด
ดังนั้ น เพื่อให้ มีกำรขับ เคลื่ อนสื บสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน ประธำนสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ จึ งได้มีคำสั่ งสภำขับ เคลื่ อนกำรปฏิรูปประเทศ ที่ ๒๙/๒๕๕๙ ที่ ๑/๒๕๖๐ และ ที่ ๒/๒๕๖๐
โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๑๐ (๕) ของข้อบังคับสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรขั บ เคลื่ อ นแนวทำงตำมพระรำชด ำริ
และสื บ สำนพระรำชปณิ ธ ำนของพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ซึง่ คณะกรรมกำรประกอบด้วย
๑) ร้อยเอก ทินพันธุ์ นำคะตะ
๒) นำยอโณทัย ฤทธิปัญญำวงศ์
๓) นำยปำนเทพ กล้ำณรงค์รำญ
๔) นำยวิวัฒน์ ศัลยกำธร
๕) นำยนิกร จำนง
๖) นำยธำนินทร์ ผะเอม
๗) นำยประสิทธิ์ ปทุมำรักษ์
๘) พลเอก นคร สุขประเสริฐ
๙) นำงกอบกุล อำภำกร ณ อยุธยำ
๑๐) นำยสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
๑๑) นำยกษิดิศ อำชวคุณ
๑๒) พลอำกำศเอก ธีระภำพ เสนะวงษ์
๑๓) นำยอภิชำต จงสกุล
๑๔) พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยำนนท์

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๒
๑๕) นำยวินัย ดะห์ลัน
๑๖) นำยอุทัย เลำหวิเชียร
๑๗) ศำสตรำจำรย์ดุสิต เครืองำม
๑๘) นำยสำคร สร้อยสังวำลย์
๑๙) พันเอก จินตมัย ชีกว้ำง
๒๐) พันเอก ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ
๒๑) นำยอุทิศ ขำวเธียร
๒๒) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ หรือผู้แทน
๒๓) เลขำธิกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือผู้แทน
๒๔) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ หรือผู้แทน
๒๕) นำงสำวปิยะธิดำ ประดิษฐบำทุกำ
๒๖) นำยจุมพล สุขมั่น

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒. วัตถุประสงค์
ในกำรดำเนินกำรศึกษำของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ เพื่อดำเนินกำรขับเคลื่อน
แนวทำงตำมพระรำชดำริและสืบสำนพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อศึกษำควำมหมำย หลักกำรที่สำคัญของปรัชญำ ทฤษฎีแห่งศำสตร์พระรำชำ
๒) เพื่อศึกษำและสนั บสนุ นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่มี กำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area – Based
Approach)
๓) เพื่อสร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม และพัฒนำไปสู่
กำรขับ เคลื่ อนกำรดำเนิ น งำนของทั้งภำคประชำชน ภำคศำสนำ ภำคเอกชน ภำคสื่ อ ภำคประชำสังคม
ภำควิชำกำร และภำครัฐ
๔) เพื่อศึกษำวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ที่ผ่ำนมำและจัดทำข้อเสนอแนะ
ให้มกี ำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน
๕) เพื่อจัดทำองค์ควำมรู้และข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีในกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
เพื่อกำรปฏิรูปประเทศต่อไป
๖) เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้แห่งศำสตร์พระรำชำ พระรำชจริยวัตรและพระรำชกรณียกิจของพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ให้ประชำชนชำวไทยได้ยึดถือปฏิบัติ

๓
๓. ขอบเขตการศึกษา
กำรดำเนินงำนเพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนและขับเคลื่อนแนวทำงตำมพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์พ ระรำชำ
ได้ศึกษำ “ศำสตร์พระรำชำ” ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่สำคัญอันจะนำไปเป็นเครื่องมือในกำรปฏิรูปประเทศ จึงเป็น
กำรศึ ก ษำศำสตร์ พ ระรำชำด้ ำ นกำรพั ฒ นำเป็ น ส ำคั ญ โดยมี ก ำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ถึ ง นิ ย ำมของค ำว่ ำ
“ศำสตร์พระรำชำ” แนวทำงกำรเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ หัวใจของศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินกำรตำมศำสตร์พ ระรำชำ รวมทั้งศึกษำและสนับสนุน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มีกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area – Based Approach) ให้ขับเคลื่อนต่อไป
อย่ำงยั่งยืน สร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม และพัฒนำไปสู่กำร
ขับเคลื่อนของทั้งภำคประชำชน ภำคศำสนำ ภำคเอกชน ภำคสื่อ ภำคประชำสังคม ภำควิชำกำร และภำครัฐ
และศึกษำวิเครำะห์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่ผ่ำนมำ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะให้มีกำรสืบสำน
ศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน
ศำสตร์ พ ระรำชำของพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร มี เ นื้ อ หำ
ครอบคลุมศำสตร์ว่ำด้วยกำรพัฒนำ และศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ อีกมำกมำย ดังต่อไปนี้
๑) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการน้า
๒) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยสหกรณ์
๓) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการดิน
๔) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม
๕) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยนวัตกรรมและพลังงาน
๖) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
๗) ศาสตร์พระราชาว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘) ศาสตร์พระราชาด้านนิติศาสตร์
๙) ศาสตร์พระราชาด้านรัฐศาสตร์
๑๐) ศาสตร์พระราชาด้านอักษรศาสตร์
๑๑) ศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐศาสตร์
๑๒) ศาสตร์พระราชาด้านการศึกษา
๑๓) ศาสตร์พระราชาด้านศิลปะ
๑๔) ศาสตร์พระราชาด้านการดนตรี
๑๕) ศาสตร์พระราชาด้านการกีฬา
๑๖) ศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑๗) ศาสตร์พระราชาด้านการจราจรและคมนาคม
๑๘) ศาสตร์พระราชาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๑๙) ศาสตร์พระราชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๐) ศาสตร์พระราชาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒๑) ศาสตร์พระราชาด้านอื่น ๆ
ขอบเขตการศึกษาเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในรายงานนีขอกล่าวเน้น รายละเอียดเกี่ยวกับศาสตร์
ว่าด้วยการพัฒนาตามที่กล่าวถึงข้างต้นล้าดับที่ ๑) – ๗) ดังนันจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน

๔
ต่าง ๆ ศึกษา รวบรวมข้อมูล จัดท้ารายงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
๔. วิธีการศึกษา
ในกำรดำเนินกำรศึกษำของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ เพื่อศึกษำปรัชญำ ทฤษฎี
แห่งศำสตร์พระรำชำ สนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่มีกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area – Based
Approach) สร้ ำงกลไกกำรขับ เคลื่ อนศำสตร์พระรำชำให้ ยั่งยืนอย่ำงเป็นรูปธรรม และวิเครำะห์ ส ถำนะ
ควำมก้ำวหน้ ำ สภำพปั ญหำแผนงำนและกำรบริห ำรงบประมำณโครงกำรอัน เนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ
ที่ผ่ำนมำ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด คณะกรรมกำรมีวิธีกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
๔.๑ การตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมกำรได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อช่วยดำเนินงำนตำมอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมกำรศึกษำปรัชญำ ทฤษฎีแห่งศำสตร์พระรำชำ
๒) คณะอนุกรรมกำรดำเนินกำรตำมศำสตร์พระรำชำ
๓) คณะอนุกรรมกำรกลไกกำรมีส่วนร่วมสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน
๔) คณะอนุกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำรเพื่อดำเนินกำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
และจัดทำหนังสือ
(รำยละเอียดตำมภำคผนวก ก.)
๔.๒ การประชุมร่วมกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกำรดำเนินกำรศึกษำของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร เป็นกำรศึกษำวิเครำะห์จำกเอกสำร
และรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ มีควำมรู้เชี่ยวชำญ โดยกำรร่วมประชุมกับบุคคลและหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ดังต่อไปนี้
๑) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๒) สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
๓) ดร. วิชิตวงศ์ ณ ปาอมเพชร รำชบัณฑิต
๔) ศำสตรำจำรย์อภิชัย พันธเสน
๕) รองศำสตรำจำรย์สุขสันต์ กันตะบุตร
๖) นำยกิตติ กิตติโชควัฒนำ สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
๗) พันเอก วินัย พุกศรีสุข รองผู้อำนวยกำร กองกำรศึกษำ โรงเรียนกำรทหำรสัตว์ กรมกำรสัตว์
ทหำรบก ผู้แทนโครงกำรเกษตรรวมใจอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนครนำยก
๘) พันเอก ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รองผู้บัญชำกำรกองพลพัฒนำที่ ๓ โครงกำรจัดตั้งหมู่บ้ำนยำม
ชำยแดนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริบ้ำนมะโอโคะ จังหวัดตำก
๙) พั น เอกอดุ ล บุ ญ ธรรมเจริ ญ ผู้ บั ง คั บ กำรกรมทหำรรำบที่ ๒๓ ศู น ย์ ก ำรพั ฒ นำโนนดิ น แดง
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๐) พันโท พงศกร แสงกุล ผู้บังคับกำรกองพันทหำรรำบที่ ๒ กรมทหำรรำบที่ ๑๕๑ โครงกำร
ศิลปาชีพหมู่บ้ำนปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนรำธิวำส

๕
๑๑) กรมพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
๑๒) กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
๑๓) ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
๑๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕) ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖) กองบัญชาการกองทัพไทย
๑๗) กองทัพบก
๑๘) กองทัพเรือ
๑๙) กองทัพอากาศ
๒๐) ส้านักงบประมาณ
๒๑) ส้านักงบประมาณกลาโหม
๒๒) กระทรวงศึกษาธิการ
๒๓) กระทรวงสาธารณสุข
๒๔) กระทรวงมหาดไทย
๒๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๖) ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๒๗) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒๘) หอการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๔.๓ การสัมมนา
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร มีกำรเข้ำร่วมสัมมนำปำฐกถำพิเศษ “ศำสตร์พระรำชำ ศำสตร์
แห่งแผ่นดิน ” โดยศำสตรำจำรย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี ณ ห้องประชำธิปก สถำบัน
พระปกเกล้ำ
๔.๔ การศึกษาดูงาน
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร มีกำรเดินทำงศึกษำดูงำนในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั้ง ๔ ภูมิภำค ดังต่อไปนี้
๑) ศึกษำดูงำนโครงกำรเกษตรรวมใจอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนครนำยก
๒) ศึ ก ษำดู ง ำนโครงกำรจั ดตั้ ง หมู่ บ้ำ นยำมชำยแดนอั น เนื่อ งมำจำกพระรำชด ำริ บ้ ำ นมะโอโคะ
จังหวัดตำก
๓) ศึกษำดูงำนกลไกกำรมีส่วนร่วมสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน ณ บ้ำนนำเรียง จังหวัดอุดรธำนี
๔) ศึกษำดูงำนศูนย์กำรพัฒนำโนนดินแดงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์
๕) ศึกษำดูงำนโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนรำธิวำส
๖) ศึกษำดูงำนโครงกำรหมู่บ้ำนปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนรำธิวำส
๗) ศึกษำดูงำนกลไกกำรมีส่ วนร่ วมสื บสำนศำสตร์ พระรำชำอย่ ำงยั่ งยื น ณ ศูนย์กสิ กรรมธรรมชำติ
มำบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
๘) ศึ กษำดู งำนโครงกำรศึ กษำวิ ธี กำรฟื้ นฟู ที่ ดิ นเสื่ อมโทรมเขำชะงุ้ มอั นเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ
จังหวัดรำชบุรี
๙) ศึกษำดูงำนศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ จังหวัดชลบุรี

๖
๔.๕ การรวบรวมและประมวลข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูป
ประเทศ จากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
ได้มีกำรจัดทำแบบสอบถำม ถึงคณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ ทุกคณะ
เพื่ อ รวบรวมและประมวลข้ อ เสนอแนะกำรขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำเพื่ อ กำรปฏิ รู ป ประเทศ
ตำมรำยชื่อคณะกรรมำธิกำรดังต่อไปนี้
๑) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
๒) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๓) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
๔) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรปกครองท้องถิ่น
๕) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
๖) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
๗) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน
๘) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน
๑๐) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
๑๑) คณะกรรมำธิกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกีฬำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรศำสนำ คุณธรรม
และจริยธรรม
นอกจำกนี้ ยั ง ได้ รั บ ควำมเห็ น เป็ น รำยบุ ค คลจำกสมำชิ ก สภำขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป ประเทศ
ประกอบกำรจัดทำรำยงำนด้วย
๕. ผลการดาเนินงาน
๕.๑ ศาสตร์พระราชา
๕.๑.๑ นิยาม
คำว่ำ “ศำสตร์พระรำชำ” เป็นคำที่มีกำรใช้กันแพร่หลำยเมื่อไม่นำนมำนี้ ประมำณ ๔ - ๕ ปี
ที่ผ่ำนมำ จำกกำรสืบค้นที่มำของคำว่ำ “ศำสตร์พระรำชำ” ไม่อำจทรำบได้แน่ชัดว่ำผู้ใดใช้คำนี้เป็นครั้งแรก
เมื่ อ ใดและใช้ เ นื่ อ งในโอกำสใด อย่ ำ งไรก็ ต ำมค ำค ำนี้ นั บ ว่ ำ เป็ น ค ำที่ มี ค วำมเหมำะสมกั บ กำรน ำมำใช้
ให้ควำมหมำยในกิจทั้งหลำยที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิต ลำธิเบศรรำมำธิบดี
จักรีนฤบดินทรสยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร ทรงงำนเพื่อพสกนิกรชำวไทย นับตั้งแต่พระองค์ครองรำชย์
เป็นพระมหำกษัตริย์แห่งรำชอำณำจักรไทยเป็นต้นมำ กำรสืบค้นหำควำมหมำยของคำว่ำ “ศำสตร์พระรำชำ”
ในครั้งนี้เป็นกำรจัดทำเพื่อนำมำกำหนดควำมหมำยสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ได้ทรงดำเนินกำรเพื่อพสกนิกรตลอดมำ ฉะนั้น ควำมหมำยในที่นี้จึงเป็นกำรจำกัดควำม
ของ คำว่ำ “ศำสตร์พระรำชำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร” เท่ำนั้น
กำรที่จ ะให้ ควำมหมำยคำว่ำ “ศำสตร์พระรำชำ” ให้ มีควำมครอบคลุ มตำมควำมหมำย
ที่บรรดำนักปรำชญ์ รำชบัณฑิต นักวิชำกำร นักบริหำร ตลอดจนประชำชนทั่ว ๆ ไปให้กำรยอมรับว่ำเป็น
ควำมหมำยที่ ถู ก ต้ อ งตรงกั น เป็ น สิ่ ง ที่ ย ำกยิ่ ง ที่ จ ะกระท ำให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ จำกทุ ก กลุ่ ม เนื่ อ งจำกเป็ น
คำที่ป ระชำชนทุกหมู่เหล่ ำ ที่ได้รั บประโยชน์ จำกพระรำชกรณียกิจทั้งหลำยที่พระบำทสมเด็จ พระปรมิ นทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ทรงงำนเพื่อพสกนิกรของพระองค์นั้นมีห ลำกหลำยและมำกมำย

๗
ซึ่งกระจำยไปทั่วทุกสำรทิศ ส่งผลต่อควำมเป็นอยู่ของรำษฎรในทุกสำขำอำชีพ จำกกำรสืบค้นหำควำมหมำย
ของคำว่ำ “ศำสตร์พระรำชำ” เท่ำที่ได้มีผู้รู้ได้ให้ควำมหมำยไว้ในที่ต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งอำจจะนำมำอ้ำงอิงได้
มีดังต่อไปนี้
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ให้คำนิยำมองค์ควำมรู้
ที่สำคัญของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ว่ำเป็น “ศำสตร์พระรำชำ”
โดยกล่ำวว่ำ “ศำสตร์พระรำชำ คือ กำรลงไปศึกษำเรียนรู้จำกชุมชน...”1
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวถึงศาสตร์พระราชาว่า “ศาสตร์
พระราชา คือ โครงการตามพระราชด้าริสี่พันกว่าโครงการ...”2
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่ำวในรำยกำร “ศำสตร์พระรำชำ สู่กำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ โดยรัฐบำลได้น้อมนำศำสตร์พระรำชำมำบริหำรประเทศ
เพื่อสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยประชำชนทุกคนร่วมมือกันสำนต่อพระรำชปณิธำน ขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ว่ำ
“ศำสตร์พระรำชำของพระองค์ ได้แก่ พระรำชดำริ คือ แนวคิดปรัชญำ และพระรำชดำรัส
คือ คำสั่งสอน ตักเตือน ให้สติ พระรำชกรณียกิจ คือ หลักกำรทรงงำน รวมทั้ง พระรำชจริยำวัตรของพระองค์
คือ กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี แก่ปวงพสกนิกรชำวไทยซึ่งจะยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป สำมำรถ
น้ อมน ำไปประยุ กต์ ใช้ ได้ ในทุ กระดั บ ตั้ งแต่ กำรประกอบกิ จวั ตรประจ ำวั น และสั มมำชี พของแต่ ละบุ คคล
ไปจนถึงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพื่อสร้ำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทำงให้กับรัฐบำลและข้ำรำชกำรทุกคน
ทั้งนี้ ศำสตร์พระรำชำยังได้รับกำรยกย่องในเวทีระดับโลกและสอดคล้ องกับวำระของโลก
คือ เปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ขององค์กำรสหประชำชำติ (SDGs 2030) คือ อีก ๑๕ ปีข้ำงหน้ำ ได้แก่
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ที่พระรำชทำนแก่ ป วงชนชำวไทย มำกว่ำ ๔๐ ปี และได้รับกำรเชิดชูสู งสุ ดจำกองค์ กำรสหประชำชำติ
โดย นำยโคฟี อันนัน เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ ได้ทูลเกล้ำ ฯ ถวำยรำงวัลควำมสำเร็จสูงสุดด้ำนกำร
พัฒนำมนุษย์ เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นปรัชญำที่สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันในตนเอง สู่ชุมชน สู่สังคม ในวงกว้ำงขึ้น
ในที่สุด โดยองค์กำรสหประชำชำติได้ส นับสนุนให้ประเทศต่ำง ๆ ที่เป็นสมำชิกทั่วโลก ได้ยึดถือเป็นแนวทำง
สู่กำรพัฒนำประเทศแบบยั่งยืน ตลอดระยะเวลำกว่ำ ๒ ปีที่ผ่ำนมำ รัฐบำลได้ส่งเสริมให้ประชำชนได้น้อมนำ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในหลำย ๆ รูปแบบ เช่น กำรจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อลด
รำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นสถำบันสังคมที่เล็กที่สุด แต่เป็นสถำบันที่มี
ควำมสำคัญที่สุด เพรำะเป็นหน่วยสังคมแรกที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและหล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัว
เป็นแหล่งผลิตคนเข้ำสู่สังคมต่อไป”
ศาสตราจารย์กิต ติ คุณ วิษณุ เครื องาม รองนายกรั ฐมนตรี ได้ให้ ควำมหมำย ศำสตร์
พระรำชำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ “...องค์
ควำมรู้สำคัญที่ทรงศึกษำ สั่งสม พัฒนำ เพื่อกำรพัฒนำประเทศให้ประชำชนอยู่ดีกินดี มีควำมสงบสุข ตั้งอยู่
บนพื้นฐำนของ กิจที่ทรงทำ คำที่ทรงแนะ/สอนจำกพระประสบกำรณ์ ๓ มิติ คือ มิติที่ ๑ ศำสตร์แห่งกำร
1

มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕, น. ๓๓
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับความเข้มแข็งของโรงเรียนหนังสือเล่มนีเป็นการถอดความจากค้าปาฐกถาพิเศษ
ของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งด้ารงต้าแหน่งประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการแสดงปาฐกถาเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2557 สืบค้นจาก http://chaoprayanews.com/blog/thaiflag
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๘
พัฒนำ มิติที่ ๒ ศำสตร์แห่งควำมประพฤติ กำรครองตนในสังคมอย่ำงสงบสุข มิติที่ ๓ ศำสตร์แห่งกำรอยู่
ร่วมกัน ปรองดองและสงบสุข ซึ่งมีพื้นฐำนมำจำก ๓ ป. ได้แก่ ปฏิบัติ ปริยัติ และปฏิเวธ...”3
ส้าหรับความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งไม่ได้ก้าหนดเป็นค้าเต็มของ
ค้าว่า “ศาสตร์พระราชา” จึงได้ค้นหาแยกเป็น ๓ ค้า คือ ค้าว่า “ศาสตร์” “พระ” และ “ราชา” ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี
ศาสตร์ : น. ระบบวิชาความรู้4
พระ : น. ใช้ประกอบหน้าค้าอื่นแสดงความยกย่อง5
ราชา : น. พระเจ้าแผ่นดิน,พระมหากษัตริย์6
รวมควำมหมำยจำกพจนำนุกรมจึงมีควำมหมำยว่ำ “ระบบวิชำควำมรู้ของพระมหำกษัตริย์”
จำกที่ได้กล่ำวมำ จะเห็นได้ว่ำกำรให้ควำมหมำยของคำว่ำ “ศำสตร์พระรำชำ” จำกผู้รู้แต่ละ
ท่ำน ทุกท่ำนได้นำเอำกิจทั้งหลำย รวมถึงกำรครองตนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร มำประกอบกัน เพื่อกำหนดให้เป็นข้อควำมสั้น ๆ ที่อธิบำยควำมหมำยให้ได้ครอบคลุมในสิ่งที่
พระองค์ทรงทำมำทั้งหมด ซึ่งเป็นควำมยำกที่จะหำถ้อยคำมำใช้ได้อย่ำงครอบคลุม ครบถ้วน เนื่องจำกสิ่งที่
พระองค์ทรงทำประกอบด้วยกำรใช้ศำสตร์ในหลำยๆ ด้ำน เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรของพระองค์ และ
ผู้รู้แต่ละท่ำนก็ได้มองเน้นไปในด้ำนต่ำง ๆ ในมุมมองที่สนใจต่ำงกัน ส่วนควำมหมำยตำมพจนำนุกรม ฉบับ
รำชบั ณฑิตยสถำน ก็เป็ น ควำมหมำยแบบทั่ว ๆ ไป แบบกว้ำง ๆ ไม่ได้เป็นกำรเฉพำะใช้ส ำหรับ กษัตริย์
พระองค์ใด จึงไม่อำจนำมำอธิบำยตำมควำมหมำยที่ต้องกำร คือ สิ่งที่สำมำรถกำหนดควำมหมำยคำว่ำ “ศำสตร์
พระรำชำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร” ได้ ฉะนั้น เพื่อให้กำรให้
ควำมหมำยตรงตำมวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรครั้งนี้ จึงจำเป็นจะต้องพิ จำรณำจำกควำมเป็นมำและ
ลักษณะกิจที่พระองค์ทรงดำเนิน กำรรวมถึงควำมหมำยที่มีผู้รู้ได้แสดงไว้ แล้วนำมำกำหนดคำ เพื่อสร้ำง
ควำมหมำยที่เห็นว่ำสมควร
๕.๑.๒ ความเป็นมา
พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนำถบพิ ตร ทรงครองรำชย์ เป็ น
พระมหำกษัตริ ย์ แห่ งรำชอำณำจั กรไทย เมื่อเดือนมิถุนำยน ๒๔๘๙ ซึ่งหลั งจำกพระองค์ทรงครองรำชย์
พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนสำขำกำรศึกษำจำกสำขำวิศวกรรมศำสตร์มำเป็นทรงศึกษำด้ำนกฎหมำยและรัฐศำสตร์
ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ แสดงถึงกำรเตรียมพระองค์ด้ำนวิชำควำมรู้เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชภำรกิจที่จะมีขึ้น
ในฐำนะพระมหำกษัตริย์แห่งรำชอำณำจักรไทย เพื่อทรงนำหลักกำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับทำงกำรปกครอง
กำรบริหำร และกฎหมำย มำใช้ประโยชน์ นอกจำกนั้นพระองค์ได้เสด็จพระรำชดำเนินไปยังประเทศต่ำงๆ
หลำยประเทศเพื่อทรงทรำบลักษณะกำรดำเนินกำรของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งอำจวิเครำะห์ ได้ว่ำ พระองค์
พระรำชประสงค์ที่จะศึกษำสภำพควำมเป็นอยู่ กำรปกครอง รวมถึงวิธีกำรที่ประเทศต่ำง ๆ ดำเนินกำรในกำร
ดำรงอยู่ของประชำชนในประเทศนั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเมืองไทยต่อไป
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๒๕๖๐
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ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/
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๙
เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร และประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม
๒๔๙๓ พระองค์ ไ ด้ มี พ ระปฐมบรมรำชโองกำรในพระรำชพิ ธี ว่ ำ “เราจะครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมรำชโองกำร ของพระองค์ท่ำนที่ได้มีขึ้นนั้น เป็นประโยคที่มีควำมหมำยลึกซึ้ง
และมีควำมสมบูรณ์สำหรับกำรครองรำชย์อย่ำงยิ่ง โดยได้มีกำรอธิบำยและวิเครำะห์ถึงพระปฐมบรมรำชโองกำร
ไว้ที่สมควรนำเสนอ เพื่อควำมเข้ำใจในเบื้องต้น คือ
๑) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ ได้อธิบำยในกำรบรรยำยพิเศษหัวข้อ
“หลักกำรทรงงำนของพระเจ้ ำอยู่หัว และกำรปรับใช้กับกำรทำงำนในอนำคตของมหำวิทย ำลัยทั กษิ ณ ”
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตสงขลำ ตอนหนึ่ง
ว่ำ “...จากพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม” ซึ่ ง เป็ น ประโยคที่ ส ะท้ อ นความจริ ง ในหลวงท่ า นมองพระองค์ เ องว่ า ทรงไม่ มี อ านาจใดทั้ ง สิ้ น
จากพระปฐมบรมราชโองการ ใช้คาว่า “ครอง” ไม่ใช่ปกครอง ไม่มีแนวคิดของอานาจอยู่เลย แต่ตั้งอยู่บน
ฐาน ความรัก ความเมตตา และความรับผิดชอบ ในหลวงทรงประกาศ Good Governance (ธรรมาภิบาล)
ก่ อ นซี ก โลกตะวั น ตก ๕๐ ปี ในหลวงใช้ แ นวคิ ด Happiness ก่ อ นซี ก โลกตะวั น ตก ซึ่ ง เรี ย กว่ า Gross
National Happiness สิ่งสาคัญคือใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ ย่อมเกิดความสุขแน่นอน ธรรมะของ
ในหลวงกาหนดโดยทศพิธ ราชธรรม แต่ไม่มีใครอธิบายได้ครบถ้วน จึงไม่สามารถนาไปปฏิบัติ ได้ ธรรมะ
เป็นการทาความดีที่ถูกต้อง เป็นคาที่สูงมาก ในหลวงทรงงานถูกต้องและมีการตรวจสอบตลอดเวลาจุดแรกคือ
ต้องปฏิบัติดี...”7
๒) นอกจำกนั้น เมื่อพิจำรณำถึงในส่วนชื่อของประเทศในขณะที่พระองค์ขึ้นครองรำชย์
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ และประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พ.ศ. ๒๔๙๓ ประเทศได้เปลี่ยนชื่อจำก “สยำม”
เป็น “ประเทศไทย” แล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ แม้จะมีควำมไม่แน่นอนบ้ำงในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๑
ที่อำจเปลี่ ย นไปใช้ชื่อ สยำม เหมือนเดิม แต่ในที่สุ ด ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นที่แน่นอนว่ ำชื่อประเทศ ใช้ว่ำ
ประเทศไทย แต่เหตุใดในพระปฐมบรมรำชโองกำรซึ่งมีขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๓ ใช้คำว่ำ “มหำชนชำวสยำม”
จำกประโยคที่เห็นได้ว่ำได้ผ่ำนกำรทรงพินิจ พิจำรณำเป็นอย่ำงดีนี้ แสดงว่ำทรงมีพระประสงค์เจำะจงใช้
ซึ่งเมื่อนำข้อมูลเหตุผลของกำรเปลี่ยนชื่อประเทศมำพิจำรณำ จะเห็นว่ำกำรเปลี่ยนชื่อประเทศจำก สยำม
เป็น ประเทศไทย ก็เพื่อกำหนดใช้ชื่อประเทศให้ตรงกับชนชำติส่วนใหญ่ที่ครอบครองเป็นเจ้ำของประเทศ คือ
ชนชำติไทย โดยคำว่ำ สยำม นั้นเป็นชื่อเรียกดินแดนที่ไม่สื่อถึงคนในดินแดน อย่ำงไรก็ตำมกำรเรียกชื่อ
ประเทศ ก็มีกำรใช้ควบคู่ กันมำ โดยทั่วไปถือว่ำ คำว่ำ สยำมประทศ เป็นชื่อ “สูง” อำจใช้ในทำงวรรณคดี
หรือกำรใช้งำนรำชกำร ส่วนหำกเป็นภำษำพูดทั่ว ๆ ไป จะใช้ว่ำ เมืองไทย ฉะนั้น กำรเจำะจงใช้คำว่ำ
“มหำชนชำวสยำม” จึงมีควำมหมำยในกำรเลือกใช้อย่ำงหนึ่ง คือ ใช้ชื่อที่มีควำมหมำยเป็นชื่อ “สูง” และอีก
ควำมหมำยหนึ่ ง ซึ่ ง น่ ำ จะเป็ น สำระส ำคั ญ ของกำรใช้ คื อ พระองค์ ท รงมี พ ระประสงค์ ใ ห้ ห มำยควำมถึง
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนที่อำศัยอยู่ในดินแดนสยำม ซึ่งหมำยถึงคนทุก ๆ เชื้อชำติ และทุก ๆ ศำสนำ ที่อยู่
ภำยใต้ร่มบรมโพธิสมภำร อันเป็นพสกนิกรของพระองค์ นั่นเอง8

7
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สืบค้นจำก http://www.tsu.ac.th/detail_gallery.php?aNum=20160323151218&id=1395&gid=2
สืบค้นจำก http://www.somdiaryonline.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539098118&Ntype=5

๑๐
เมื่อมองย้อนกลับไป ณ วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๔๙๓ จึงนับเป็นพระปฐมบรมรำชโองกำร
ที่ทรงคุณค่ำยิ่งสำหรับทุกคนในประเทศนี้ และนับตั้งแต่นั้นตลอดมำจวบจนปัจจุบัน ก็เป็นที่ประจักษ์แก่เหล่ำ
พสกนิกรว่ำ พระองค์ท่ำนได้ทรงดำเนิน พระรำชภำรกิจ และพระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ เพื่อให้เป็น ไปตำม
พระปฐมบรมรำชโองกำรตลอดระยะเวลำแห่งกำรครองรำชย์ ๗๐ ปี
๕.๑.๓ ลักษณะที่ทรงดาเนินการ
ลั ก ษณะของกิ จ ที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ทรงดำเนินกำรเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีควำมเป็นอยู่ที่ดี อำจแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑) การสอนหรือชี้แนะ : ตลอดระยะเวลำแห่งกำรครองรำชย์ พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร ได้ทรงใช้โ อกำสต่ำง ๆ ในกำรปลู กฝั งควำมรู้ คุณธรรม ศีล ธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังควำมคิด กำรประพฤติปฏิบัติตน กำรสร้ำงศักยภำพ กำรส่งเสริมควำมเป็นไทย สร้ำงควำม
รั กควำมสำมัคคี ปลุ กควำมรั กชำติ โดยผ่ ำนพระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส โดยเฉพำะพระรำชดำรัส
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำของทุกปี กำรสร้ำงสถำนศึกษำ กำรมอบทุนกำรศึกษำ กำรให้หลักกำร
ทำงำน การสร้างศูนย์เรียนรู้ คือ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” หนังสือพระรำชนิพนธ์
หนังสือพระรำชนิพนธ์แปล และบทเพลงพระรำชนิพนธ์ รวมถึงกำรครองตนเป็นแบบอย่ำง เพื่อสร้ำงเสริมให้
สังคมไทยมีควำมเป็นอยู่อย่ำงปกติสุข และสำมำรถพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ได้ดี
๒) การแก้ ปั ญ หา : ส ำหรั บ ปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทำงกำยภำพตำมสภำพภู มิ ป ระเทศ
สิ่งแวดล้อม และสังคม พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงนำปัญหำต่ำง
ๆ ที่เกิดขึ้นมำพิจำรณำแก้ไข โดยผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ กว่ำสี่พันโครงกำร ครอบคลุมกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนน้ำ
ดิน ป่ ำ สิ่ งแวดล้ อม สุ ขภำพ กำรประกอบอำชี พ พลั งงำน กำรจรำจร กำรสร้ำงสรรค์สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ห รื อ
นวัตกรรมใหม่ โดยน ำองค์ควำมรู้ ใ นด้ ำนต่ำ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำประกอบพระบรมรำชวิ นิจ ฉัย ใช้วิธีกำร
ที่เหมำะสมทั้งเชิงวิชำกำรในกำรแก้ปัญหำนั้น และรวมถึงวิธีกำรทำงด้ำนสังคม เพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้
โดยไม่ก่อให้ เกิดปั ญหำทำงด้ำนสั งคมตำมมำ รวมถึงกำรสร้ำง “ศูน ย์ศึกษาการพัฒนาอั น เนื่องมาจาก
พระราชดาริ” ต่ำง ๆ เพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ต่อไป
๓) การให้ ค วามยั่ ง ยื น : นอกจำกทรงใช้วิธี ก ำรสอนหรื อ ทรงชี้แ นะเพื่ อสร้ ำ งสั งคมที่ ดี
และทรงแก้ ไ ขปั ญหำเฉพำะกรณีแ ล้ ว ยังทรงค้นคว้ำหำหลั ก กำรและวิธี ก ำรที่จ ะสร้ำ งควำมยั่ งยืน ให้ แ ก่
พสกนิกร เพื่อให้สำมำรถดำรงชี พได้ดีในสภำวะปกติและไม่ตกอยู่ในภำวะอันตรำยร้ำยแรง หำกในอนำคต
มีภัยจำกภำวะที่ประเทศไทยไม่อำจควบคุมได้ พสกนิกรทั้งหลำยจะได้ไม่มีควำมเดือดร้อนและสำมำรถดำรง
ชี พ ได้ อ ย่ ำ งมั่ น คงและยั่ ง ยื น โดยได้ พ ระรำชทำนหลั ก กำรส ำคั ญ ๒ อย่ ำ ง ได้ แ ก่ “เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ”
ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ เกษตรกร ผู้ได้รับประโยชน์โดยอ้อม คือ ผู้บริโภคทั่ว ๆ ไป และ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียง” ซึ่งใช้ได้กับ พสกนิกรทุกสำขำอำชีพ โดยประชำชนต่ำง ๆ ทั่ว โลกอำจนำไปใช้
ประโยชน์ได้ด้วย
เมื่ อ ประมวลสิ่ ง ต่ ำ ง ๆ ที่ พ ระองค์ ท รงกระท ำ รวมถึ ง ควำมหมำยจำกผู้ รู้ ที่ ไ ด้ น ำเสนอ
ในตอนต้ น แล้ ว น ำมำประกอบเป็ น ควำมหมำยของค ำว่ ำ “ศาสตร์ พ ระราชา” ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำน
เพื่ อ สื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำในครั้ ง นี้ จึ ง ได้ ค วำมหมำยว่ ำ “บรรดาองค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ไ ด้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ
ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เ หล่าพสกนิกรและส่ งผล
ถึงมนุษยชาติทั้งปวง ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน”

๑๑

“ศาสตร์พระราชา”
หมายถึง
บรรดาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ ด้วยความมุ่งหมาย
ที่จะพัฒนา ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าพสกนิกร
และส่งผลถึงมนุษยชาติทั้งปวง ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมั่นคง สันติสุขและยั่งยืน
๕.๑.๔ ถอดความหมาย
๑) บรรดำองค์ควำมรู้ : องค์ควำมรู้ทุกอย่ำงของพระองค์ที่พระรำชทำนให้ แก่พสกนิกร
ไม่จำกัดว่ำสำคัญหรือไม่สำคัญเนื่องจำกสิ่งที่พระองค์พระรำชทำนอำจเป็นควำมรู้ทั่ว ๆ ไปก็ได้จึงไม่ได้ใช้คำว่ำ
เป็นองค์ควำมรู้ที่สำคัญแต่รวมเอำไว้ทั้งหมดที่พระองค์พระรำชทำนให้แก่พสกนิกร
๒) ภูมิปัญญำ : ควำมรู้ที่ได้มำและได้ผ่ำนกำรใช้จำกประสบกำรณ์มำแล้ว
๓) พระรำชทำนผ่ำนวิธีกำรต่ำง ๆ : เป็นกำรรวมสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะ
เป็น (๑) กำรสอนในเรื่ องต่ำง ๆ (๒) โครงกำรแก้ไขปัญหำกำรสร้ำงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ คิดค้นนวัตกรรมใหม่
(๓) กำรให้ควำมยั่งยืนจำกเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ประโยชน์ สุข : ทรงทุ่มเทกำรทรงงำนเพื่อสร้ำงประโยชน์แก่สั งคมไทยให้พสกนิกรมี
ควำมเป็ น อยู่ อ ย่ ำ งปกติ มี ค วำมสุ ข ตำมควำมเหมำะสมกั บ สถำนะของแต่ ล ะบุ ค คลตำมที่ พ ระองค์ ไ ด้ มี
พระปฐมบรมรำชโองกำรในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
๕) แก่เหล่ำพสกนิกรและส่งผลถึงมนุษยชำติทั้งปวง : พสกนิกร ใช้แทนคำว่ำปวงชนชำวไทย
เพื่อให้ครอบคลุมรำษฎรของพระองค์ทุกกลุ่ม เนื่องจำกพระองค์ไม่ได้ทรงพัฒนำ ปาองกัน หรือแก้ไขปัญหำ
ให้เพียงประชำชนชำวไทย ซึ่งมีสัญชำติไทยเท่ำนั้น แต่ใช้คำว่ำพสกนิกร จะมีควำมหมำยครอบคลุมถึงบุคคล
ที่อำศัยภำยใต้ร่ มบรมโพธิส มภำรโดยไม่เลื อกว่ำมีสั ญชำติไทยหรือไม่ เช่น ชำวเขำที่ยังไม่ได้สัญชำติ ไทย
พระองค์ได้พระรำชทำนกำรแก้ไขปัญหำให้ โดยแนวทำงต่ำง ๆ ที่พระรำชทำนไว้เผื่อแผ่ประโยชน์ถึงชนชำติ
อื่นด้วย ทำให้ควำมมุ่งหมำยของพระองค์ขยำยสู่ชำวโลกมำกขึ้น
๖) ดำรงชีวิตได้อย่ำงมั่นคง สันติสุข และยั่งยืน : เป็นกำรให้สำมำรถดำรงชีพในชีวิตประจำวัน
ได้อย่ำงมั่นคง มีควำมสำมัคคี ปรองดอง สงบมีสันติ และยั่งยืน ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเน้นกำร
สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ มีภูมิคุ้มกัน ทำให้เสมือนมีเกรำะปาองกันภัย เมื่อมีสถำนกำรณ์ที่ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้น
โดยไม่ได้เน้นหรือส่งเสริมควำมร่ำรวยมั่งคั่ง แต่ควำมมั่งคั่งก็อำจมีได้ตำมสถำนะของแต่ละคน
๕.๒ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ทรงงำนเพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดี
ของเหล่ำพสกนิกร มีอยู่อย่ำงมำกมำย เป็นเวลำยำวนำนกว่ำพระมหำกษัตริย์องค์ใดในรำชวงศ์จักรี กำรนำ
พระรำชกรณียกิจต่ำง ๆ ที่ทรงประกอบขึ้นเพื่ออธิบำยให้เห็นเป็นภำพ สำมำรถดำเนินกำรได้ในลักษณะภำพ
กำลำนุกรม ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลำตลอดรัชสมัยของพระองค์ด้วยภำพหนึ่งภำพ ซึ่งสำมำรถแสดงได้เพียงกำรย่น
ย่อเท่ำนั้น ไม่อำจนำพระรำชกรณียกิจทุก ๆ กรณีได้ จึงนำเอำส่วนที่สำคัญมำนำเสนอในลักษณะของ “กำลำ
นุกรม” รูป “ต้นไม้แห่งศาสตร์พระราชา” ซึ่งกำรทำควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนภำพนั้น มีส่วนที่จำเป็นต้อง
อธิบำยให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย ๆ ตำมภำพและคำอธิบำยแนวทำงกำรเรียนรู้ศำสตร์พระรำชำ ดังนี้

๑๒

กำลำนุกรมรูปต้นไม้แห่งศำสตร์พระรำชำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
แผนภำพต้นไม้อธิบำยรวบรวมองค์ควำมรู้แห่งศำสตร์พระรำชำตำมกำลเวลำ
จัดทำโดย คณะกรรมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
วำดโดย นำยนิกร จำนง, ๒๕๖๐

๑๓
“กาลานุกรมรูปต้นไม้แห่งศาสตร์พระราชา”
เป็น ภาพแสดงลักษณะเป็น กาลานุกรมตามวัน เวลาที่เ กิดขึ้น ในรู ปแบบ “ต้น ไม้แ ห่งศาสตร์
พระราชา” แสดงพระรำชกรณียกิจที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ที่ได้ทรงประกอบ และทรงมีพระรำชดำริหรือได้พระรำชทำนหลักกำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรทรงงำน ตลอดรัชสมัย
ของพระองค์ซึ่งมีควำมครอบคลุมกำรใช้ควำมรู้และภูมิปัญญำในทุกศำสตร์ สำขำวิชำ โดยอธิบำยในรูปลักษณ์
ของต้นไม้แห่งศำสตร์พระรำชำ เป็นกำลำนุกรม ดังนี้
๑) กาเนิดต้นไม้แห่งศาสตร์พระราชา : ในส่วนตรงโคนของลำต้นซึ่งเติบโตมำจำกเมล็ดพันธุ์ที่ก่อเกิด
จำกกำรทรงรับครองรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์แห่งรำชอำณำจักรไทย และทรงมีพระปฐมบรมรำชโองกำร
๒) รากแห่งศาสตร์ : มีรำกแก้วจำกประวัติศำสตร์ชำติไทยและวัฒนธรรมไทย มีรำกแขนงแผ่ขยำย
เป็นภูมิสังคม สอดคล้องกับพระรำชกรณียกิจที่ทรงทำไปทั่วทุกภำคของประเทศไทย
๓) กาลเวลา : ด้ำนริมขวำ และซ้ำยของภำพระบุเป็นปีพุทธศักรำชเป็นตัวเลข ๔ หลัก โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ทรงครองรำชย์ และกำรประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ซึ่งในช่วงเริ่มต้นได้ระบุไว้ไม่ได้แยกระยะห่ำงเวลำ
เพื่อให้ เห็ นปี แห่ งกำรครองรำชย์ และปี ที่ประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก โดยหลั งจำกนั้นจะระบุเป็ น
ระยะเวลำปีพุทธศักรำชที่มีช่วงเป็นช่วงละ ๕ ปี ซึ่งเป็นส่วนกำกับเพื่อแสดงระยะเวลำของพระรำชกรณียกิจ
ต่ำง ๆ ที่ได้ทรงประกอบไว้ โดยในส่วนที่ระบุพระรำชกรณียกิจและไม่กำหนดเป็นเลขปีพุทธศักรำช ๒ หลัก
จะเป็นในส่วนที่ตรงกับปีพุทธศักรำช ๔ หลัก นี้ด้วย
๔) พระราชกรณี ย กิจ : ช่ว งถัดจำกปีพุ ทธศั กรำชเข้ ำมำทั้ง ขวำและซ้ำ ย เป็นกำรระบุพ ระรำช
กรณียกิจสำคัญ ๆ ที่ทรงประกอบพระรำชกรณียกิจนั้น ๆ โดยระบุปีพุทธศักรำชเป็นตัวเลข ๒ หลัก แสดงไว้
โดยด้ำนขวำประกอบด้วยกิจที่พระองค์ทรงดำเนินกำรในพระตำหนักสวนจิตรลดำรโหฐำน พระรำชวังดุสิต
เพื่อกำรเริ่มต้นก่อนกำรเผยแพร่ออกภำยนอกในระยะต่อไปเป็นส่วนใหญ่ ส่วนด้ำนซ้ำยเป็นพระรำชกรณียกิจ
สำคัญ ๆ ที่เสด็จพระรำชดำเนินไปทรงงำน ณ สถำนที่ต่ำง ๆ ตำมวำระนั้น ๆ
๕) การเจริญเติบโตของต้นไม้ : หลักกำรสำคัญในกำรทรงงำน คือ “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” นั่นคือ
กำรตรวจสอบ ทดลอง กำรเข้ำหำถึงตัวประชำชน และพระรำชทำนให้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ก่อให้เกิดกำรเจริญเติบโตของต้นไม้แห่งศำสตร์พระรำชำ
๖) กิ่งแห่งโครงการ : พระรำชกรณียกิจของพระองค์ ที่เกี่ ยวกั บกำรแก้ไขปัญหำและกำรพั ฒ นำ
ด้ำนต่ำง ๆ เป็นกิ่งที่แตกออกมำจำกลำต้นตำมวันเวลำที่ริเริ่ม โดยกิ่งล่ำงแรกด้ำนซ้ำยเป็นกำรจัดกำรแก้ปัญหำ
และพั ฒ นำด้ ำ นน้ ำเริ่ ม ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ กิ่ ง ล ำดั บ ต่ อ มำด้ ำ นขวำ คื อ กำรด ำเนิ น กำรด้ ำ นสหกรณ์
และกำรบริ ห ำรจั ด กำรดิ น ที่ เ ริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ กิ่ ง ที่ อ ยู่ เ หนื อ ขึ้ น มำเป็ น ล ำดั บ สำม คื อ กิ จ กำร
ด้ำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเหนือขึ้นไปด้ำนซ้ำยก็เป็นกิ่งแห่งโครงกำรนวัตกรรมด้ำนต่ำง ๆ และลำดับต่อมำ
ด้ำนขวำเป็นกิ่งแห่ งทฤษฎีที่ ส ำคัญ นั่นคือ “พระรำชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ” ที่ทรงทดลองใน พ.ศ. ๒๕๓๒
และพระรำชทำนใน พ.ศ. ๒๕๓๕
๗) ส่ ว นยอดคื อ ความยั่ ง ยื น : ในส่ ว นยอดของต้ น ไม้ เ ป็ น กิ่ ง ที่ อ อกมำจำกส่ ว นบนของล ำต้ น
คื อ ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ พ ระรำชทำนใน พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยประกอบด้ ว ย ๓ กิ่ ง หลั ก คื อ
ควำมพอประมำณ ควำมมี เหตุผล และกำรมีภู มิ คุ้ มกัน ซึ่งพระองค์ พระรำชทำนให้ ไว้ เพื่อเป็นสิ่ งที่ สร้ ำง
ควำมมั่ น คงในกำรด ำรงชี พของพสกนิ กรและมี อ ำนิ ส งส์ ไ ปยั ง คนทั่ ว โลก ที่ ส ำมำรถพั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น
และมีภูมิคุ้มกันภัยไม่ให้เกิดภำวะอันตรำยที่อำจมีมำกระทบกับกำรดำรงชีพได้

๑๔
จำกกำรประกอบพระรำชกรณียกิจในหลำกหลำยสำขำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ตร ตลอดมำ กำรมี พระรำชด ำรั ส พระรำชทำนแก่ คณะบุ คคลต่ ำง ๆ ที่ เข้ ำเฝา ำฯ
ถวำยพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ซึ่งปกติจะมีพระรำชดำรัสในวันที่ ๔ ธันวำคม
ของทุก ๆ ปี และพระรำชดำรัสอื่น ๆ ที่ได้พระรำชทำนแก่บุคคล คณะบุคคลในโอกำสต่ำง ๆ ตลอดจนกำร
พระรำชทำนแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่ได้นำเสนอโดยกำลำนุกรมรูปต้นไม้แห่งศำสตร์พระรำชำ กำร
นำเสนอพระรำชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ให้ได้ครบถ้วน เป็นเรื่องที่ยำกจะกระทำ
ได้ หรือแม้แต่จะนำเฉพำะส่วนสำคัญ ๆ มำเสนอก็ไม่อำจได้ครบถ้วน ฉะนั้น เนื้อหำที่จะเสนอต่อไปนี้ จึงนำเสนอ
ในส่ ว นที่ เป็ น หลั ก กำรส ำคั ญ ที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ ำวั น เนื่ อ งจำกไม่ อ ำจน ำเสนอ
พระรำชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำให้ครบถ้วนได้ เพรำะพระองค์ทรงดำเนินกำรในกิจต่ำง ๆ ไว้เป็นจำนวนมำก
โดยเฉพำะพระรำชดำรัสในโอกำสต่ำง ๆ กำรนำเสนอในส่วนนี้ มีประสงค์เพื่อผู้ที่สนใจสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ในกำรดำเนินรอยตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อสืบสำนสิ่งที่พระองค์ได้พระรำชทำนให้แก่พสกนิกร อันจะนำมำซึ่ง
กำรดำรงตน กำรครองตน กำรแก้ไขปัญหำ และกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเป็นควำมมุ่งหมำยให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่ำงปกติสุข โดยมีสำระสำคัญของกรณีที่ประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับประเด็นต่ำง ๆ ที่คัดกรองมำเสนอ
อนึ่ง พระรำชดำรัสที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง คือ พระรำชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำของทุกปี
ซึ่งปกติหำกพระองค์ไม่มีพระรำชพิธีอื่น หรือไม่ได้ประชวร พระองค์จะมีพระรำชดำรัสในวันที่ ๔ ธันวำคม
ของทุกปี โดยพระรำชดำรัสนี้พระองค์ทรงเตรียมเนื้อหำด้วยพระองค์เอง แต่ละปีจะประกอบด้วยประเด็น
สำคัญที่แตกต่ำงกันบ้ำง หรือนำสำระที่ทรงเห็นว่ำสำคัญและนำมำเน้นย้ำในแต่ละปีด้วย ซึ่งคณะกรรมกำร
ขับ เคลื่ อนสื บ สำนศำสตร์ พระรำชำ สภำขับเคลื่ อนกำรปฏิรูปประเทศ เห็ นว่ำเป็นพระรำชดำรัสที่สำคัญ
ของศำสตร์พระรำชำ จึงเสนอให้จัดพิมพ์รวมเล่มพระรำชดำรัสดังกล่ำว รวม ๔๒ ปี มีจำนวนหน้ำ ประมำณ
๘๐๐ หน้ำ จัดพิมพ์ จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม เพื่อให้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงหลักของศำสตร์พระรำชำอย่ำงต่อเนื่อง
ต่อไป
๕.๒.๑ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
หนึ่ ง ในหลั ก กำรที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ได้พระรำชทำน เพื่อกำรแก้ไขปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ ที่ถือเป็นวิธีกำรแห่งศำสตร์พระรำชำ คือ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมีควำมเป็นมำ และสำระสำคัญ ดังนี้
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นยุทธศำสตร์พระรำชทำนให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่ง เป็นที่ได้รับ
กำรยอมรับในกำรเผยแพร่ และเป็ นที่เข้ำใจกัน คือ เป็นกรณีที่พระองค์ได้พระรำชทำนให้แก่ห น่วยงำนที่
ปฏิบั ติงำนในพื้น ที่จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อใช้ เป็นแนวทำงในกำรยึดถือปฏิบัติในกำรดำเนินงำน แต่
ยุทธศำสตร์นี้ เป็นที่ทรำบกันว่ำเป็นพระอัจฉริยภำพที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงให้แก่เหล่ำข้ำรำชกำรใต้
เบื้องพระยุคลบำท ได้ประจักษ์ถึงผลสัมฤทธิ์ แห่งยุทธศำสตร์นี้มำเป็นเวลำนำนแล้ว โดยจะเห็นได้จำกพระรำช
กรณียกิจในกำรทรงงำนต่ำง ๆ เป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไปจำกพระรำชกรณียกิจในกำรที่จะเสด็จพระรำชดำเนิน
ไปทรงแก้ปัญหำในสถำนที่ต่ำง ๆ พระองค์จะทรงศึกษำเพื่อทรงทรำบข้อมูลก่อน เมื่อได้ข้อมูลพอสมควรก็จะ
เสด็จพระรำชดำเนินเข้ำสู่พื้นที่ โดยจะเห็นว่ำกำรทรงงำนของพระองค์ในพื้นที่นั้ น ในพระหัตถ์จะมีแผนที่
ดินสอ เพื่อทรงเปรียบเทียบกับพื้นที่จริง หำกไม่ถูกต้องจะทรงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล หรือเป็นกำรกำหนดจุด
พิ กั ด ต่ ำ ง ๆ ไว้ ใ ช้ ป ระโยชน์ และทรงใช้ ก ล้ อ งถ่ ำ ยรู ป บั น ทึ ก ภำพในสถำนที่ จ ริ ง และอำ จทรงใช้ ก ล้ อ ง
ส่องทำงไกลร่วมด้วย ตลอดจนกำรที่พระองค์ทรงสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะ
จะทรงสอบถำมจำกประชำชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำไปประกอบพระรำชวินิจฉัย

๑๕
ในกำรแก้ไขปั ญหำ กำรเข้ำไปทรงงำนในพื้นที่จึงเป็นกรณีที่พระองค์ทรงเก็บข้อมูล ทั้งทำงด้ำนกำยภำพ
และข้อมูลทำงด้ำนสังคม ในอีกทำงหนึ่งก็จะเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของฝ่ำยรำชกำร
ผู้ปฏิบัติกำร รวมถึงทรงสอบถำมข้อมูลจำกประชำชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งอำจกล่ำว
ได้ว่ำทรงดำเนินกำรเพื่อกำร “เข้าใจ” และขณะเดียวกันก็เป็นกำร “เข้าถึง” ด้วย และหลังจำกนั้นจึงเป็น
กำรเข้ำแก้ไขปัญหำ ตำมที่พระองค์ได้ทรงกำหนดแนวทำง คือ กำร “พัฒนา” ดังตัวอย่ำงที่มีอยู่อย่ำงมำกมำย
รวมถึงกรณีที่เป็น ที่ทรำบกัน อย่ำงแพร่หลำยในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ อำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี ซึ่ งเริ่มโครงกำรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีพื้นที่พรุเสื่อมโทรมประมำณ
๑๑,๐๐๐ ไร่ ที่สำมำรถแก้ปัญหำดินให้เป็นดินที่สำมำรถใช้ประโยชน์ในด้ำนเกษตรกรรมได้ ในเวลำต่อมำอัน
เป็นที่มำของเรื่ องรำว พระสหำยแห่ ง สำยบุรี นำม วำเด็ง ปูเต๊ะ 9 รวมถึงในหลำย ๆ กรณีที่พระองค์ ทรง
สอบถำมข้อมูลจำกประชำชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทรงงำนแบบไม่ได้มีอยู่ในหมำยกำหนดกำรมำก่อน
และประชำชนเหล่ำนั้นไม่ได้มีเวลำเตรียมตัว เพรำะแม้แต่เสื้อผ้ำก็อำจไม่ได้สวมใส่ให้เรียบร้อยในกำรกรำบ
บังคมทูลถวำยข้อมูลแก่พระองค์
พลอำกำศเอกกำธน สินธวำนนท์ อดีตองคมนตรีในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ตร ได้ เขี ยนไว้ ในบทควำม “พระมหำกษั ตริ ย์ นั กคิ ด...นั กปฏิ บั ติ เพื่ อควำมสุ ขของ
ประชำชน”10 ควำมว่ำ
“ครั้งหนึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระรำชปรำรภว่ำ “ฉันครองราชย์สองปีแรก
ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไร” เป็นที่ประจักษ์ว่ำทรงมองกำรเป็นพระมหำกษัตริย์
เป็นเรื่องของงำน เป็นพระรำชภำระ ที่จะสนองควำมต้องกำรของรำษฎร เพื่อรำษฎรจะได้ดำรงชีวิต อย่ำงมี
ควำมสุขและกำรที่จะทรงงำนให้ได้ผลตรงเปาำหมำยได้นั้น ต้องทรำบว่ำประชำชนต้องกำรอะไร”
กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร นั้นทรง
ยึดวิธีกำร เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ มำตลอดรัชสมัย ดังที่ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษ
เพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และอดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ได้เขียนไว้ในบทควำม “ประสบกำรณ์สนองพระรำชดำริเรียนรู้ หลักกำรทรงงำนใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”11 ควำมว่ำ พระองค์
ทรงมุ่งเน้นเรื่องกำรพัฒนำคน ตรัสว่ำ “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่น คือต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งให้คนในชุมชน
ที่เรำเข้ำไปพัฒนำ ให้มีสภำพพร้อมที่จะรับกำรพัฒนำเสียก่อน มิใช่กำรนำควำมเจริญหรือบุคคลจำกสังคม
ภำยนอกเข้ำไปหำชุมชนหมู่บ้ำนที่ยังไม่ทันได้มีโอกำสเตรียมตัว
ทรงใช้หลัก “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” นั่น คือก่อนจะทำอะไร ต้องมีควำมเข้ำใจเสียก่อน เข้ำใจ
ภูมิประเทศ เข้ำใจผู้คนในหลำกหลำยปัญหำ ทั้งทำงด้ำนกำยภำพด้ำนจำรีตประเพณีและวัฒนธรรม เป็นต้น
และระหว่ำงกำรดำเนินกำรนั้นจะต้องทำให้ผู้ที่เรำจะไปทำงำนกับเขำหรือทำงำน ให้เขำนั้น “เข้ำใจ เรำด้วย
9

ต่อมาได้รับฉายาพระสหายแห่งสายบุรี และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช อีกหลายครังทังที่ปัตตานีและที่กรุงเทพมหานคร ทังนีวาเด็งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ แต่ถวายงานเป็นภาษามลายูผ่าน
ล่ามภาษามลายูประจ้าพระองค์
10
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี, กรุงเทพ:
บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ้ากัด. หน้า ๑๗๙
11
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔, การทรงงานพัฒนาประเทศของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, หน้า ๕๒-๕๓

๑๖
เพรำะถ้ำเรำเข้ำใจเขำแต่ ฝ่ ำยเดีย ว โดยที่เขำไม่เข้ำใจเรำ ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตำมที่เรำมุ่งหวั ง ไว้
“เข้ำถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหำแล้ว เข้ำใจแล้วก็ต้องเข้ำถึง เพื่อให้นำไปสู่กำรปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้ำถึงแล้ว
จะต้องทำอย่ำงไรก็ตำมให้เขำอยำกเข้ำถึงเรำด้วย
ดังนั้น จะเห็นว่ำเป็นกำรสื่อสำรสองทำงทั้งไปและกลับ ถ้ำสำมำรถทำสองประกำรแรกได้
สำเร็จ เรื่อง “กำรพัฒนำ” จะลงเอยได้อย่ำงดี เพรำะเมื่อต่ำงฝ่ำยต่ำงเข้ำใจกัน ต่ำงฝ่ำยอยำกจะเข้ำถึงกันแล้ว
กำรพัฒนำจะเป็นกำรตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ำย ทั้งผู้ให้และผู้รับ
หลักกำรทรงงำน เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำนั้น ทรงใช้กับทั้ง คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม มีควำมลุ่มลึกและมีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริหรืองำนอื่นที่ทรงทำเป็นตัวอย่ำงให้เห็น
อย่ำงชัดเจน
สรุปวิธีกำรแห่งศำสตร์พระรำชำโดยมิติ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”12
๑) เข้าใจ ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบย่อย คือ
(๑) กำรใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Existing data)
ทรงสนใจค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งและวิธีกำรต่ำง ๆ และทรงรับฟังข่ำวสำรจำก
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะแผนที่ ทรงตรวจสอบควำมถูกต้องของแผนที่ทุกครั้งที่เสด็จ ฯ
ทอดพระเนตรสภำพพื้นที่จริง เมื่อเสด็จประทับบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งก็ทอดพระเนตรและตรวจสอบ
หำกไม่ถูกต้องจะทรงส่งข้อมูลให้หน่วยรำชกำร เช่น กรมแผนที่ทหำร ไปดำเนินกำรแก้ไข13 ในทำงวิทยำกำรข้อมูล
นั้น กำรทำควำมสะอำดข้อมูล มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร ได้ทรงทำเช่นนั้นมำโดยตลอด เช่น ทรงสอบถำมควำมถูกต้องของแผนที่กับพระสหำยแห่งสำยบุรี
เมื่ อ เสด็ จ พรุ แ ฆแฆ ที่ ปั ต ตำนี เป็ น ต้ น บรรดำนั ก สถิ ติ ต่ ำ งทรำบกั น ดี ว่ ำ เมื่ อ ใส่ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ะอำดเข้ ำ ไป
กำรวิเครำะห์จะดีอย่ำงไร กำรใช้แบบจำลองดีอย่ ำงไร ก็ได้แบบจำลองขยะออกมำ อันแสดงให้เห็นว่ำทรงใช้
หลักกำรเข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ ได้อย่ำงลึกซึ้งเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีควำมรู้ทำงสถิติศำสตร์อย่ำงลุ่มลึก ไม่ใช่เป็น
เพี ย งผู้ ใ ช้ หำกแต่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ อ ย่ ำ งผู้ มี ค วำมรู้ ระมั ด ระวั ง รอบคอบเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ซึ่ งแม้ แ ต่
นั กวิทยำกำรข้อมูล ที่มี อำชี พดัง กล่ ำวโดยตรงยั งรู้สึ กเบื่อ หน่ำยและต้อ งใช้เวลำมำกเป็น พิเ ศษในกำรท ำ
ควำมสะอำดข้อมูลดังกล่ำว กำรที่ทรงแก้ไขควำมถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น กำรแก้ไขแผนที่นั้นสะท้อน
ให้เห็นถึงพระนิสัยในกำรทรงงำนอย่ำงมีวิริยะและมีควำมเข้ำใจในวิชำกำรเป็นอย่ำงยิ่ง14
12

ได้เคยมีควำมพยำยำมในกำรถอดรหัส เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ ในมุมมองของกำรออกแบบสมัยใหม่เผยแพร่ใน
นิตยสำรคิด ฉบับพิเศษ (๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๙ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓) “ก้ำวตำมเก้ำ ถอดวิธีคดิ เชิงออกแบบของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร” จัดทำโดยศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ TCDC ได้เรียบเรียงสรุป
พระรำชดำริ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ ลงมำเป็นห้ำองค์ประกอบย่อย ดังนี้ ๑) Empathize เข้ำใจปัญหำ เข้ำถึงผู้คนและพื้นที่ ๒)
Define ระบุควำมต้องกำร ๓) Ideate หำแนวทำงแก้ปัญหำ ๔) Prototype พัฒนำต้นแบบ ๕) Test ทดสอบ โปรดดู
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำก
http://www.tcdc.or.th/upload/medialibrary/55a/55adf58796de2d835e986b9dbb327a6c.pdf ในนิตยสำร
ดังกล่ำวได้มีกำรวิเครำะห์ถอดรหัสโครงกำรพระรำชดำริต่ำงๆ โดยอำศัยกรอบแนวคิดห้ำองค์ประกอบย่อยเอำไว้อย่ำงชัดเจน
13
พระรำชดำรัสสมเด็จพระรำชินี "แผนที่" ของในหลวงรัชกำลที่ ๙ โดยกองบรรณำธิกำรโพสต์ทูเดย์ สืบค้นจำก
http://www.posttoday.com/kingbhumibol/news/460472
14
บทควำมใน Harvard Business Review ในปี ๒๐๑๒ เดือนตุลำคม เขียนโดย Thomas H. Davenport และ
D.J. Patil ได้กล่ำวว่ำ Data Scientist เป็นงำนที่เซ็กซี่ที่สดุ ในศตวรรษที่ ๒๑ (Data Scientist: The Sexiest Job of the
21st Century) อ่ำนเพิ่มเติมได้จำก https://hbr.org/2012/10/data-scientist-the-sexiest-job-of-the-21st-century

๑๗
ศาสตร์พระราชา
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม
(Reign in righteousness for the well-being of Thai citizens)
พออยู่พอกิน (Living in contentment)
รู้รักสำมัคคี (Living in harmony and unity)

ปรัชญา
ในฐานะหลักการนาทาง
(Philosophy as guiding principles)

โครงกำรพระรำชดำริกว่ำสี่พันโครงกำร
สถำนีวิทยุ อ.ส. ถนนวงแหวน
สะพำนพระรำม ๘ ถนนรัชดำภิเษก
ทำงด่วนลอยฟาำถนนบรมรำชชนนี
ฟอนท์ไทยจิตรลดำ เสำอำกำศสุธี ฯลฯ

เกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน
แก้มลิง ฝนหลวง หญ้ำแฝก
กังหันน้ำชัยพัฒนำ
ไม้สำมอย่ำงประโยชน์สี่อย่ำง
เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ฯลฯ

ผลลัพธ์
(Ends)

บทประยุกต์
(Applications)

ทำให้ด้วยควำมรัก
ควำมปรำรถนำดี ด้วยใจ
ประยุกต์ใช้อย่ำงยืดหยุ่น ไม่ยึดติดตำรำ
ปรับตำมบุคคล สถำพพื้นที่ สถำนกำรณ์
Flexibly apply. Do not adhere to text book. Adapt to individual, geography,
and contingency.

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)

เข้าใจ

เข้าถึง

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data)
- ระเบิดจำกข้ำงใน
- ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Existing data)
(Inside-out blasting)
- วิเครำะห์และวิจัย
- เข้ำใจกลุ่มเปาำหมำย
(Analytics and Research)
(Understand target)
- ทดลองจนได้ผลจริง
- สร้ำงปัญญำ (Educate)
(Experiment till actionable results)

พัฒนา
- เริ่มต้นด้วยตนเอง
(Self-initiated)
-พึ่งพำตนเองได้
(Self-reliance)
- ต้นแบบเผยแพร่ควำมรู้
(Prototype and role
model)

วิธีการ
(Means)

คน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

ที่มำ : เกษตรสุรนำรี ๒๕๖๐
(๒) กำรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data)
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเอำพระทัยใส่
ในกำรใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะระบบสถิติทำงกำร (Official Statistics) และกำรสำมะโน
ประชำกร (Census)15 และสถิติศาสตร์ ศึกษา (Statistical Education)16 ทรงมีความรู้ความเข้าใจอย่าง

แต่ในควำมเป็นจริงผลจำกกำรสำรวจพบว่ำนักวิทยำกำรข้อมูลจำใจต้องใช้เวลำในกำรทำควำมสะอำดข้อมูลมำกที่สดุ และ
ต่ำงก็เบื่อหน่ำยกับกำรทำควำมสะอำดข้อมูล โปรดอ่ำนเพิ่มเติมได้จำก
http://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-time-consuming-least-enjoyabledata-science-task-survey-says/#e0a95687f758
15
บทความ “บทบาทส้านักงานสถิตแิ ห่งชาติในการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดช” โดย อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000105098
16
บทความ วิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อวงวิชาการสถิติศาสตร์โดย อานนท์
ศักดิ์วรวิชญ์ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103410

๑๘
ลุ่ ม ลึ ก ถึ ง ความส้ า คั ญ ของการใช้ส ถิ ติ ใ นการพั ฒ นา 17 ทรงรั บ เป็ นพระรำชภำระในกำรแก้ ไ ขปัญหำและ
วำงระบบดังกล่ำว โดยทรงติดต่อกับ Rockefeller Foundations และมีพระรำชปรำรภขอควำมช่วยเหลื อจำก
Dr. David Rockefeller ให้ช่วยส่ง Dr. Stacy May ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถิติมำช่วยประเทศไทยในรำชกำรสถิติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศและจัดตั้งคณะสถิติประยุกต์ ที่สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ซึ่งศำสตรำจำรย์บุญชนะ
อัตถำกร อธิกำรบดีสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ท่ำนแรกได้บันทึกไว้ว่ำ
“เวลานั้นประเทศไทยกาลังตื่นตัวที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้น
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั วได้พระราชทานดาริแก่ประธานกรรมการบริห ารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
แห่ ง ชาติ คื อ หม่ อ มหลวงเดช สนิ ท วงศ์ 18 หม่ อ มหลวงเดช ท่ า นก็ บ อกผมว่ า ในหลวงมี พ ระราชด าริ
ในการพัฒนานั้นต้องใช้ข้อมูล ใช้สถิติมาก และถ้ามีการตั้งสถาบันขึ้นมาสอนวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
เน้นการให้วิชาในการสร้างคนเตรียมไว้เพื่อจะส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมืองเป็นไป
ได้ดีเร็วขึน้ ”
พระรำชดำริ เรื่ องกำรประยุก ต์ใช้ส ถิติ ศำสตร์ ในกำรวิเ ครำะห์ / ประเมิ นโครงกำร
เพื่อกำรพัฒนำสังคมเศรษฐกิจและประเทศชำตินั้นคงฝังแน่นในพระรำชหฤทัยดังที่ได้มีพระบรมรำโชวำท
ในพิธีพระรำชทำนปริ ญญำบั ตรของสถำบั นบัณ ฑิต พัฒ นบริห ำรศำสตร์ค รั้ง แรก เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ ๑๙
พฤศจิกำยน ๒๕๑๓ ณ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ควำมตอนหนึ่งว่ำ
“…เดิมทีเดียวข้าพเจ้าตั้งข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไว้ว่า ในการทาโครงการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ต่ า งๆ จะต้องอาศัย ใช้ ข้ อ มูล ที่ ถู ก ต้ องเป็น หลั ก และจะต้องใช้นั กสถิ ติที่ มี ค วามรู้
ความสามารถชั้นสูงเป็นผู้ปฏิบัติ…”
(๓) กำรวิเครำะห์และวิจัย (Analytics and Research)
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริกว่ำสี่พันโครงกำรนั้นอำศัยกำรวิเครำะห์และกำร
วิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ที่มั่นใจว่ำได้ผลก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง โครงกำรพระรำชดำริที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล
และกำรวิจัยมำกที่สุดโครงกำรหนึ่ง คือ โครงกำรหลวง โดยเฉพำะกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรปลูกพืชเมืองหนำวและ
กำรเลี้ยงสัตว์จำกเมืองหนำว เช่น ปลำเทรำท์ มีกำรจัดตั้งสถำนีวิจัยโครงกำรหลวง และสถำนีเกษตรหลวง
มำกมำย กำรค้นคว้ำวิจัยดังกล่ำว รวมไปถึงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ กำรบรรจุหีบห่อ เทคโนโลยีหลังกำรเก็บ
เกี่ยว ไปจนถึงกำรวิจัยตลำด ผลสำเร็จจำกกำรวิจัยทำให้โครงกำรหลวงมีควำมก้ำวหน้ำมำก ทำให้สำมำรถ
แก้ ปั ญ หำกำรปลู ก ฝิ่ น และกำรท ำไร่ เ ลื่ อ นลอยบนพื้ น ที่ สู ง ของชำวเขำได้ ท ำให้ ค นไทยได้ บ ริ โ ภคสิ น ค้ ำ
คุณภำพสูงและทดแทนกำรนำเข้ำได้มหาศาล19
(๔) กำรทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results)
พระตำหนั กจิ ตรลดำรโหฐำน แตกต่ำงจำกพระรำชวังของพระมหำกษัตริย์อื่น ๆ
ทั่วโลก โดยเป็นห้องทดลองขนำดใหญ่ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงพระ
มหำกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตั้งขึ้น มีทั้งกำรเลี้ยงโคนม ทำนำ ปลูกต้นยำงนำ ปลูกป่ำ ทดลองทำโรงสี ทดลองทำ
นมผงอัดเม็ด ผลิตถ่ำนชีวภำพ และอื่น ๆ อีกมำกมำย ซึ่งกิจกำรที่ทรงทดลองภำยในบริเวณพระตำหนัก
จิตรลดำรโหฐำน ได้นำแสดงไว้ในกำลำนุกรมรูปต้นไม้แห่งศำสตร์พระรำชำไว้แล้ว โดยทั้งหมดนี้ทรงทดลอง
17

บทความ สถิติคือวิชาว่าด้วย “รัฐ” โดย อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิว์ รวิชญ์
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000146666
18
ประธานองคมนตรีในขณะนัน
19
ดูรายละเอียดได้จาก http://royalprojectthailand.com/memorable_research

๑๙
จนกว่ำจะทรงมั่นพระทัยว่ำได้ผลดีจริง นำไปใช้งำนได้จริง จึงทรงเผยแพร่ต่อไป ควำมใส่พระทัยในกำรทดลอง
ทำงวิทยำศำสตร์หรือวิศวกรรมศำสตร์ 20 นั้นแสดงให้เห็นเด่นชัดตลอดพระชนม์ชีพ บำงโครงกำรทดลองใช้
เวลำทดลองยำวนำน ๑๓ – ๑๔ ปี เพื่อให้มั่นใจว่ำทำแล้วได้ผลจริง เช่น กำรทำฝนหลวงหรือฝนเทียม 21
ก่อนที่จะนำไปสร้ำงต้นแบบหรือขยำยผล โดยเฉพำะในกำรทดลองที่ประชำชนสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ จะทรง
ทดลองจนกว่ำจะมั่นพระทัยในผลของกำรทดลองว่ำได้ผลจริง ก่อนเผยแพร่หรือถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้ควำมรู้
แก่ประชำชนเพือ่ ที่ประชำชนนำไปปฏิบัติอย่ำงได้ผลแน่นอน
๒) เข้าถึง ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบย่อย คือ
(๑) ระเบิดจำกข้ำงใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงต้องกำรให้
กำรแก้ไขปัญหำ หรือ กำรพัฒนำเป็นกำรระเบิดจำกข้ำงใน หมำยควำมว่ำ ให้ประชำชนหรือชุมชนที่ใครก็ตำม
จะเข้ำไปแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำหรือทำงำน เกิดกำรปรับตัวด้วยตนเองก่อน ซึ่งหมำยถึงให้เกิดควำมต้องกำรที่
จะแก้ไขหรือพัฒนำตนเองเสียก่อน ไม่ใช่สิ่งที่ทำงรำชกำรเข้ำไปบังคับให้ประชำชนหรือชุมชนทำ ซึ่งจะไม่
ยั่งยืน ทรงเน้นกำร ให้คนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน แล้วจึงเข้ำไปแก้ไขหรือพัฒนำเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
กำรเข้ำถึงก่อนจะแก้ไขหรือพัฒนำ ไม่ใช่นำกำรแก้ไขหรือพัฒนำเข้ำไปโดยที่ประชำชนยังไม่ตระหนักหรือ
เห็นควำมสำคัญของแก้ไขหรือกำรพัฒนำหรือกำรเปลี่ยนแปลง หลักกำรในข้อนี้ตรงกับหลักวิชำกำรสมัยใหม่
ว่ำด้วยกำรนำและกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ดังที่ John P. Kotter ได้นำเสนอว่ำในกำรเปลี่ยนแปลงต้องทำให้
คนตระหนักถึงควำมจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องสื่อสำรวิสัยทัศน์ เพื่อให้คนได้เห็นทิศทำงที่ชัดเจน
ที่จะเปลี่ยนแปลง22
(๒) เข้ำใจกลุ่มเปาำหมำย
“ฉันครองราชย์สองปีแรก ฉันไม่มีผลงาน เพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไร”
พระรำชปรำรภนี้ส ะท้อนให้ เห็ นวิธีกำรแห่ งศำสตร์พระรำชำในกำรเข้ำถึงแล้วจึง
พัฒนำได้เป็นอย่ำงยิ่ง ทรงให้ควำมสำคัญกับกำรทำควำมเข้ำใจกลุ่มเปาำหมำย คือประชำชน ว่ำประชำชน
ต้ อ งกำรอะไร ก่ อ นที่ จ ะทรงงำน ภำพที่ ค นไทยทุ ก คนได้ พ บเห็ น จนเจนตำ คื อ ภำพที่ พ ระบำทสมเด็ จ
พระปรมิน ทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร โปรดที่จะประทับกับพื้นดินเพื่ อพู ดคุย กับชำวบ้ ำ น
ในท้องถิ่นทุรกันดำร เพื่อที่จะทรงเข้ำใจควำมเดือดร้อน ปัญหำ ควำมทุกข์ยำกของชำวบ้ำน เพื่อหำทำงแก้ไข
ต่อไป
ทรงมี พ ระเมตตำอย่ ำ งสู ง ต่ อ ประชำชนในกำรที่ จ ะเข้ ำ ใจปั ญ หำของประชำชน
โดยเฉพำะเมื่อประชำชนจะถวำยฎีกำเพื่อขอพระรำชทำนพระเมตตำในกำรปัดเป่ำควำมทุกข์ร้อนต่ำง ๆ
ในหลำยครั้งทำงรำชกำรเองกลับขัดขวำง ทั้งนี้ ทรงพยำยำมเข้ำใจกลุ่มเปาำหมำย คือ ประชำชนของพระองค์
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ทรงมีความถนัดและทรงชอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่ได้ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ไป
ได้เพียงสองปีก็เกิดเหตุอันเศร้าสลด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สวรรคตโดยกระทันหัน เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท้าให้ต้องทรงเปลี่ยนแผนการเรียนไปทรงพระอักษรด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แทน
21
http://www.royalrain.go.th/royalrain/m/royalinitiativeproject
22
ศึกษำเพิ่มเติมได้จำก Kotter, J. P. Leading Change. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
และ Kotter, J. P. 1995. Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review
(March-April): 59-67.

๒๐
ในแต่ ละท้ องถิ่ น อย่ ำงลึ กซึ้ งมำกที่ สุ ด สมเด็ จพระนำงเจ้ ำสิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี นำถ ในพระบำทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนสัมภำษณ์นักข่ำวหญิง ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่ำ23
“...ชาวบ้านภาคใต้นี่ฉลาด รู้ด้วยว่าจะถวายฎีกานี่ต้องทาอย่างไร เอาซ่อนไว้ใต้ดอกไม้
แล้วเอาดอกไม้นั้นมาให้ บอกว่านั่น ข้างล่างน่ะ ฎีกาอยู่ข้างล่าง รู้จักด้วยนะ ซ่อนไว้ ไม่เช่นนั้นฎีกานี่
ตารวจเขาจะตรวจค้นก่อน อย่างที่ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ถ้าตามไปดูจะเห็นเขามีเวรยามกันแล้วก็
พยักหน้า หัวหน้าเขาล่ะ อุตส่าห์ซ่อนแทรกเข้าไปไว้ในดอกไม้ พับเสียจนนิดเดียว”
“หนหนึ่ง ข้าขา เสียงตุ๊บ ๆ ตั๊บ ๆ หันไปมองว่าอะไรกัน ที่แท้เห็นสิรินธรกับจุฬาภรณ์ไป
แย่งฎีกาจากตารวจ โดยมากเป็นตารวจราชสานัก เขาไม่อยากให้ยุ่งการเมือง คือ ประชาชนเห็นเราใกล้
เข้ามาก็คง จะชักออกมาจากชายพกหรือตะกร้า ตารวจก็แย่งมาเสีย สององค์นี่ก็วิ่งไปแย่งจากมือตารวจ
เสร็จแล้วแม่เล็กบอก เล็กได้มาแล้ว ก็บอกเขา โธ่คุณ ถ้าเผื่อปิดนี่บ้านเมืองเราจะไปไม่ไหวนะ ราษฎรไม่รู้
จะออกทางไหน เราก็มีหน้าที่เอามาแล้วเอาไปให้แก่รัฐบาลเท่านั้น อย่าไปปิด ๆ นี่ประชาชนไม่รู้จะไป
ระบายทางไหน แย่เลย บ้านเมืองไม่ปลอดภัย...”
(๓) สร้ำงปัญญำ
กำรสร้ำงปัญญำสังคมเป็นส่วนสำคัญยิ่งในกำรเข้ำถึงประชำชน หำกประชำชนยังขำด
ควำมเข้ำใจก็ต้องสร้ำงปัญญำสังคมให้ประชำชนเข้ำใจ ครูแห่งแผ่นดิน เลือกจะใช้วิธีที่ง่ำยที่สุดในกำรสื่อสำร
กับ ประชำชนเพื่อสร้ำงปั ญญำ ทรงเลื อกใช้วิธีกำรพูดที่จะสร้ำงปัญญำให้เหมำะสมกับผู้ฟัง ในครำวหนึ่ง
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระรำชทำน “โคพันธุ์และสุกร” แก่ชำว
ไทยภู เขำในภำคเหนื อ นั กวิ ชำกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำมเสด็ จฯ ไปด้ วย พระองค์ โปรดฯ
ให้นักวิชำกำรเกษตรแนะนำชำวไทยภูเขำ ซึ่งกำรบรรยำยนั้นใช้ศัพท์วิชำกำรยำก ที่ชำวเขำฟังอย่ำงไรก็คงไม่
เข้ำใจ พระองค์ทรงปล่อยให้นักวิชำกำรพูดอธิบำยประมำณครึ่งชั่วโมง ทรงสังเกตเห็นชำวเขำนั่งฟังทำตำปริบ
ๆ จึงทรงถำมว่ำ “จบแล้วหรือยัง” นักวิชำกำรกรำบทูลว่ำ “จบแล้วพระพุทธเจ้ำข้ำ ” จึงมีพระรำชดำรัสว่ำ
“ถ้ำอย่ำงนั้น ฉันพูดบ้ำงนะ” “ฟังให้ดี ๆ นะ จะเลี้ยงหมูให้มันอ้วน โตเร็ว ๆ ต้องให้มันกินให้อิ่ม” แล้วทรงหัน
กลับมำรับสั่งกับนักวิชำกำรว่ำ “จบแล้ว” ทำเอำผู้ตำมเสด็จฯ อมยิ้มไปตำม ๆ กัน24 ครูของแผ่นดิน พระองค์
นีทรงมีความเมตตาในการสอนถ่ายทอดความรู้ไปจนถึงระดับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดังที่
ทรงพระกรุณาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยพระองค์เอง25
กำรที่ทรงสอนนั้นไม่ได้เพียงสอนด้วยกำรพูดให้ฟังเท่ำนั้น แต่ทรงสร้ำงแรงบันดำลใจ
พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร ได้เขียนไว้ในหนังสือ "รอยพระยุคลบำท บันทึกควำมทรงจำของ พลตำรวจ
เอก วสิ ษฐ เดชกุญชร" เรื่ องกำแฟต้น เดียว เอำไว้ว่ำ ในวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๑๗ เมื่อพระบำทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมรำษฎรบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
หลั ง จำกทรงเยี่ ย มรำษฎรชำวเขำเผ่ ำ ม้ ง ที่ บ้ ำ นขุ น กลำง อ ำเภอจอมทอง และชำวเขำเผ่ ำ กะเหรี่ ย ง
ที่บ้ ำนอังกำน้ อยและบ้ ำ นท่ำฝั่ ง หม่อมเจ้ำ ภีศเดช รัช นี ผู้ อำนวยกำรโครงกำรหลวง กรำบบังคมเชิญทู ล
ให้ทรงพระรำชดำเนินต่อไปอีกประมำณ๑ กิโลเมตร เพื่อทอดพระเนตรไร่กำแฟของรำษฎรชำวกะเหรี่ยง
รวมระยะทำงที่ทรงพระรำชดำเนิ นมำทั้งหมดในบ่ำยวันนั้น ๖ กิโลเมตร เมื่อไปถึงปรำกฏว่ำ ไร่กำแฟ นั้น
23

http://www.posttoday.com/kingbhumibol/news/463213
จากหนังสือพระราชอารณ์ขัน โดย วิลาศ มณีวตั และบทความ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร กับการอนุรักษ์ภาษาไทย” โดย นวรัตน์ พลเดช
25
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000104444
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๒๑
มีตน้ กำแฟให้ทอดพระเนตรเพียงต้นเดียว พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร โกรธจนแทบระงับโทสะไว้ไม่ได้และ
ระบำยควำมรู้สึกนี้กับเพื่อนร่วมงำน ควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท จึงมีรับสั่งให้เข้ำเฝาำฯ
“...ตรัสถำมว่ำ เป็นควำมจริงหรือที่ว่ำผมโกรธท่ำนภีศเดช ผมก็กรำบบังคมทูลตำม
ควำมเป็นจริงว่ำเป็นเช่นนั้น พระเจ้ำอยู่หัวตรัสถำมต่อไปว่ำ ผมทรำบหรือเปล่ำว่ำ เมื่อก่อนนี้กะเหรี่ยงที่ดอย
อินทนนท์ ประกอบอำชีพอะไร ผมก็กรำบบังคมทูลว่ำ ทรำบเกล้ำฯ ว่ำกะเหรี่ยงปลูกฝิ่น
พระเจ้ำอยู่หัวตรัสต่อไปด้วยพระสุรเสียงที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตำ (ไม่ได้ดุผม) ว่ำ
แต่ก่อนเขำปลูกฝิ่น เรำ ไปพูดจำชี้แจง ชักชวนให้เขำลองมำปลูกกำแฟแทน กะเหรี่ยงไม่เคยปลูกกำแฟมำก่อน
เลย กำแฟไม่ตำยเสียหมด แต่ยังเหลืออยู่ ๑ ต้นนั้น ต้องถือว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำสำหรับกะเหรี่ยง จึงต้องไป
ทอดพระเนตร จะได้แนะนำเขำต่อไปได้ว่ำ ทำอย่ำงไรกำแฟจึงจะเหลืออยู่มำกกว่ำ ๑ ต้น”
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่ำทรงเข้ำใจจิตวิทยำในกำรสอน ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินผู้ปลูก
ปัญญำสังคม กำแฟต้นแรกต้นนั้นที่ทรงพระรำชดำเนินหลำยกิโลเมตร ทรงสอนโดยสร้ำงแรงบันดำลใจ ได้ทำ
ให้กำรปลูกฝิ่นและกำรทำไร่เลื่อนลอยลดลงไปอย่ำงน่ำมหัศจรรย์
ในกำรที่ทรงเป็นครูของแผ่นดิน ผู้นำกำรพัฒนำนั้น กลับทรงถ่อมพระองค์ในกำรที่จะ
เรี ย นรู้ จ ำกนั กเรี ย น ดังพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่บั ณ ฑิต อำสำสมั ครพัฒ นำชนบท หำวิทยำลั ย
ขอนแก่น ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วัน ที่ ๒๒
พฤศจิกำยน ๒๕๒๘ ควำมตอนหนึ่งว่ำ
“…เราเป็นนักเรียน เราไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญ…ถ้าหากว่าในด้านไหนก็ตาม เวลาไป
ปฏิบัติให้ถือว่าเราเป็นนักเรียน ชาวบ้านเป็นครู หรือ “ธรรมชาติเป็นครู” การที่ท่านทั้งหลายจะออกไป
ก็จะไปในหลาย ๆ ด้าน…ก็ต้องเข้าใจว่า เราอาจจะเอาความรู้ไปให้เขา แต่ก็ต้องนับถือความรู้ของเขา
ด้วย จึงจะมีความสาเร็จ….”
๓) พัฒนา
เมื่อทรงเข้ำใจ เข้ำถึง แล้วจึงพัฒนำนั้นทรงมีหลักกำรสำคัญ ๓ ประกำร คือ
(๑) เริ่มต้นด้วยตนเอง
ประเทศไทยมีปัญหำด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงรุนแรง ทรงเข้ำใจปัญหำดังกล่ำวเป็น
อย่ำงดี เมื่อครำวเสด็จพระรำชดำเนินไปหน่วยงำนต้นน้ำพัฒนำทุ่งจือ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๔ พระองค์
ทรงมีพระรำชดำรัสกับเจ้ำหน้ำที่ที่เฝาำรับเสด็จฯ ควำมตอนหนึ่งว่ำ
“…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”
แนวพระรำชดำริในกำรพัฒนำทรงเน้นกำรพัฒนำที่เกิดจำกประชำชนต้องกำรจะ
พัฒนำ ตลอดรัชสมัยในกำรทรงงำนในบำงครั้ง ประชำชนก็ไม่ได้ให้ควำมร่วมมือกับโครงกำรพระรำชดำริ
เช่นกัน ไม่เคยทรงฝืนบังคับประชำชนให้ร่วมมือแต่อย่ำงใดด้วยเหตุผลที่แตกต่ำงกัน กลับทรงเริ่มต้นโครงกำร
พระรำชดำริใหม่ อย่ำงสม่ำเสมอจนมีโครงกำรพระรำชดำริกว่ำสี่พันโครงกำร ทรงเคยมีรับสั่งกับนำยปรำโมทย์
ไม้ ก ลั ด ว่ ำ "...พระราชด าริ เ ป็ น แนวคิ ด ของฉั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น พระบรมราชโองการ หรื อ ค าสั่ ง นะ..." 26
ซึ่งสะท้อนควำมเป็นประชำธิปไตยและควำมต้องกำรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ ดังที่ทรงเน้น
เสมอว่ำกำรพัฒนำนั้นต้องระเบิดจำกข้ำงในก่อน
26

จากหนังสือ การทรงงานของพ่อในความทรงจ้า โดยปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน

๒๒
(๒) พึ่งพำตนเองได้
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเน้นว่ำกำร
พัฒนำต้องทำให้ประชำชนพึ่งพำตนเองได้ ทรงโปรดให้ประชำชนทำอะไรได้ด้ว ยตนเอง ไม่ต้องรอควำม
ช่วยเหลือจำกรัฐ27 พระรำชดำรัสในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่
๑๘ กรกฎำคม ๒๕๑๗ ได้เน้นเรื่องของกำรพึ่งพำตนเองเอำไว้ มีควำมตอนหนึ่งว่ำ
“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี
พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับ...”
อีกตอนหนึ่งของพระรำชดำรัสที่รับสั่งกับนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎำคม ๒๕๒๓ ว่ำ
“...ในการสร้างความเจริญก้าวหน้านี้ ควรอย่างยิ่งที่จะค่อยสร้างค่อยเสริมทีละเล็กละ
น้อยให้เป็นลาดับ ให้เป็นการทาไปพิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม่ทาด้วยอาการเร่งรีบตามความกระหาย
ที่จะสร้างของใหม่เพื่อความแปลกใหม่ เพราะความจริงสิ่ งที่ใหม่แท้ ๆ นั้นไม่มีสิ่งใหม่ทั้งปวงย่ อมสื บ
เนื่องมาจากสิ่งเก่าและต่อไปย่อมจะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า...”
พระองค์โปรดควำมเรียบง่ำยและพึ่งพำตนเองได้ ดังที่ได้พระรำชทำนพระรำชดำริ
"กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลู ก" ปล่อยให้ธรรมชำติช่วยในกำรฟื้นฟูธรรมชำติ หรือแม้กระทั่ง "กำรปลู กป่ำ
๓ อย่ำงประโยชน์ ๔ อย่ำง" ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟื น นอกจำกได้ประโยชน์ตำมประเภทของ
กำรปลูกแล้วยังช่วยสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย พระองค์จึงทรงเข้ำใจธรรมชำติและมนุษย์ที่อยู่ อย่ำง
เกื้อกูลกัน ทำให้คนอยูร่ ่วมกับป่ำไม้ได้อย่ำงยั่งยืน28 แนวพระรำชดำริในเรื่องกำรพึ่งพำตนเองได้ ปล่อยให้เป็นไป
ตำมธรรมชำติ ไม่เร่งร้อนจะพัฒนำโดยกำรยัดเยียดเทคโนโลยีต่ำง ๆ หรือเงิน เข้ำไปในกำรพัฒนำก็สะท้อน
ออกมำอย่ำงชัดเจนในเรื่ องของกำรปลูกป่ ำ ดังพระรำชดำรัสเกี่ยวกับกำรปลู กป่ำในหลำยโอกำสซึ่งคั ดกรอง
มำเฉพำะในส่วนที่เป็นกำรปลูกป่ำ ดังนี้
“...ทิ้งป่านั้นไว้ ๕ ปี ตรงนั้นไม่ต้องทาอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์
โดยไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว คือว่าการปลูกป่านั้น สาคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเอง...”
“ถ้ าเลื อกได้ ที่ ที่ เหมาะสมแล้ ว ก็ ทิ้ งป่ านั้ นไว้ ตรงนั้ น ไม่ ต้ องไปท าอะไรเลย ป่ าจะ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว”
"ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น…”
“ในสภาพป่าเต็งรังป่าเสื่อมโทรมไม่ต้องทาอะไรเพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่งออกมาอีก
ถึงแม้ต้นไม้สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้”

27

โปรดอ่านได้จาก “แนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (Self Reliance)”
จากเว็บไซท์ของมูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th/site_content/70-3/283-self-reliance.html
28
เว็บไซท์ของกรมป่าไม้
http://www.forest.go.th/orip/index.php?option=com_content&view=article&id=408&Itemid=457&lang=th

๒๓
(๓) ต้นแบบเผยแพร่ควำมรู้
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร โปรดกำรสร้ำง
ต้ น แบบกำรเผยแพร่ ค วำมรู้ โดยทรงตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชดำริ ต่ ำ ง ๆ เช่น
ที่ห้วยทรำย เขำหินซ้อน ภูพำน ห้วยฮ่องไคร้ อ่ำวคุ้งกระเบน และ พิกุลทอง29 โครงการชั่งหัวมัน หรือแม้แต่
พระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ส้าหรับเกษตรทฤษฎีใหม่ทรงสร้าง
ต้นแบบแห่งการเรียนรู้ให้ประชาชนได้ศึกษาที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี 30 ทรงโปรดที่จะเลือกพื้นที่
ที่มีปัญหำที่สุดเพื่อตั้งเป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เช่น บริเวณห้วยทรำยนั้น มีกำรบุก
รุกตัดไม้ทำลำยป่ำ ทำกำรเกษตรแบบผิดวิธีจนดินเสื่อมโทรม แห้งแล้ง เป็นดินดำน เพรำะหน้ำดินพังทลำยไป
หมดสิ้น เมื่อวันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๒๖ ได้เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรำย มีพระรำชดำรัส
ด้วยน้ำพระรำชหฤทัยห่วงใยว่ำ "…หากปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด…"
ทรงใช้ควำมอุตสำหะพยำยำมในกำรพัฒนำห้วยทรำย ซึ่งมีแต่ดินดำนแข็ง ในชั้นแรก
ต้องเจำะดินดำน เพื่อปลูก หญ้ำแฝก ให้หญ้ำแฝกหยั่งรำกลึกทลำยดินดำนออกให้โปร่งเพื่อให้รำกพืชอื่น ๆ
สำมำรถชอนไชไปเติบโตได้ เนื่องจำกพื้นที่แห้งแล้งและมีกำรกัดเซำะของหน้ำดินมำก ต้องมีกำรสร้ำงฝำย
ชะลอน้ำและหลุมกักเก็บน้ำเล็ก ๆ ไว้ในพื้นที่เพิ่มควำมชุ่มชื้น
ในขณะที่ที่ตั้งของโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
เป็ นพื้นที่ป่ ำพรุ ดินพรุ ซึ่งเปรี้ ยวจั ดมำกจนไม่สำมำรถจะปลู กพืชใด ๆ ได้เลย ก็ทรงใช้กำรแกล้ งดินในกำร
แก้ปัญหำจนเป็นพื้นที่กำรเกษตรได้
กำรที่ทรงเลือกใช้พื้นที่ที่มีปัญหำและควำมยำกลำบำกในกำรพัฒนำนั้นก็เพื่ อเป็น
ต้นแบบให้ประชำชนได้เห็นและทำตำม ซึ่งหำกแม้พื้นที่ที่มีปัญหำมำกที่สุดก็ยังพัฒนำให้ดีได้ ประชำชนเอง
ก็น ่ำ จะทำตำมได้ เป็ น กำรเรี ย นรู้ จ ำกตัว แบบ (Role model) ที่เป็นแรงบันดำลใจกำรพัฒ นำประชำชน
และประเทศชำติ
หลักกำรแก้ไขปัญหำ เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ นับเป็นหลักกำรสำคัญที่สำมำรถนำไปใช้
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงทั่วไปจะเห็นได้ว่ำหำกทุกคน ทุกฝ่ำยน้อมนำเอำหลักกำรที่ได้พระรำชทำนให้ไปปฏิบัติ
อย่ำงจริงจัง ถูกต้อง และเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมน้อมนำเอำพระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส
ในโอกำสต่ำง ๆ มำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ ปัญหำของประเทศก็จะบรรเทำเบำบำงไปได้อย่ำงมำกจนแทบจะ
กล่ำวได้ว่ำไม่มีปัญหำที่เป็นปัญหำหนัก ๆ ต่อไป
๕.๒.๒ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “ภูมิสังคม”31
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มีพระรำชดำริให้จัดตั้ง
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริขึ้นในภูมิภำคต่ำง ๆ เพื่อค้นคว้ำวิจัยแสวงหำรูปแบบกำร
พั ฒ นำที่ เ หมำะสมกั บ สภำพ “ภู มิ สั ง คม” ซึ่ ง มี ค วำมแตกต่ ำ งกั น ทั้ ง สภำพพื้ น ที่ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คน จุดประสงค์หนึ่งในกำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ
29

ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.ku.ac.th/king72/center/center.htm
โครงการพัฒนาพืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จาก
http://www.chaipat.or.th/site_content/71-21/293-area-development-project-development-chai-mongkoltemple.html
31
บริษัท ควอลลีเทค จ้ากัด (มหาชน) พระคุณ ธ รักษาประชาเป็นสุขศานต์ กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ทพลัส
จ้ากัด,๒๕๕๘, น.๑๓๗-๒๐๙
30

๒๔
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ คือ กำรศึกษำ ทดลอง แนวทำงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร เห็นได้จำกกำรนำ
หน่วยงำนต่ำงกอง ต่ำงกรม ต่ำงกระทรวงมำทำงำนเป็นคณะร่วมกัน แลกเปลี่ยนควำมคิด ประสบกำรณ์ซึ่งกัน
และกัน เป็นกำรผสมผสำนควำมร่วมมือร่วมใจในกำรทำงำนเพื่อประชำชน โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนเป็นหลัก ถือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ๓ กลุ่ม คือ นักวิชำกำร
นักปฏิบัติ และประชำชน
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้พระรำชทำน
ที่จะเป็นแนวทำงและตัวอย่ำงของผลสำเร็จให้แก่พื้นที่อื่น ๆ โดยรอบให้เข้ำมำศึกษำหำควำมรู้ ซึ่งแนวทำงนั้น
จะต้องเป็นสิ่งที่ประชำชนทำตำมตัวอย่ำงได้โดยง่ำย มีเทคโนโลยีที่เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศ
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ วัฒนธรรมและจะต้องไม่เกินกำลังควำมสำมำรถในกำรลงทุนด้วย โดยแต่ละแห่ง
มีผลสำเร็จแตกต่ำงกันไปตำมจุดเน้นกำรพัฒนำและควำมแตกต่ำงของสภำพพื้นที่ ดังต่อไปนี้
๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ แห่งแรกที่มีพระรำชดำริ ให้จัดตั้ง
ขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ น กำรพัฒ นำพื้ นที่ ดิน ทรำยที่ มี ควำมลำดชัน เกิ ดปั ญหำกำรชะล้ ำงพั งทลำยสู ง
ให้กลำยเป็นดินที่ปลู กพืชได้ มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรใช้หญ้ำแฝกแก้ปัญหำกำรชะล้ำงหน้ำดิน กำรฟื้นฟูป่ำ
กำรปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร มีองค์ควำมรู้ที่ขยำยผลสู่เกษตรกร เช่น กำรใช้หญ้ำแฝกเพื่อกำร
อนุรักษ์ดินและน้ำ กำรปลูกข้ำวพันธ์ขำวดอกมะลิ ๑๐๕ กำรเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
มีพระรำชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ดำเนินกำรอนุรักษ์และพัฒนำชำยฝั่ง ฟื้นฟู
ป่ำชำยเลน พัฒนำพื้นที่จำกยอดเขำสู่ ท้องทะเล เพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งส่งเสริมอำชีพ
เกษตรกรรมในพื้นที่รอยต่อระหว่ำงเชิงเขำกับป่ำชำยเลน มีองค์ควำมรู้ที่ขยำยผลสู่เกษตรกร เช่น กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติท้องทะเล กำรเพำะและอนุบำลปลำกำร์ตูน กำรผลิตปุ๋ยหมักและดินเลนนำกุ้ง
๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
มีพระรำชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ดำเนินกำรศึกษำ ทดลอง ปรับปรุงดินเปรี้ยว
หรือดินพรุให้สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ หรือที่เรียกว่ำ "แกล้งดิน" คือ กระบวนกำรทำให้ดินแห้งจนเปรี้ยวจัด
แล้วใช้น้ำชะล้ำงกรดกำมะถันออกไป รวมทั้งกำรใช้หินปูนฝุ่นปรับสภำพดินและน้ำให้มีควำมเป็นกลดลดลงจน
สำมำรถปลูกพืช เลี้ยงปลำ ตลอดจนใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเกษตรได้ มีองค์ควำมรู้ที่ขยำยผลสู่เกษตรกร เช่น
กำรแกล้ งดิน กำรขุดยกร่ อ งดิ น พรุ กำรส่ งเสริมกำรปลู ก ข้ำวทนเปรี้ยว พลั งงำนทำงเลื อ ก (ไบโอดี เ ซล)
กำรเลี้ยงปลำในกระชัง
๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
มีพระรำชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ดำเนินกำรพัฒนำที่แห้งแล้ง ดินคุณภำพต่ำ
และมีเกลือใต้ดินทำให้มีปัญหำดินเค็ม โดยกำรพัฒนำแหล่งน้ำ สร้ำงควำมชุ่มชื้น ฟื้นฟูป่ำ แก้ปัญหำดินเค็ม
ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรม กำรเลี้ยงสัตว์ และอุตสำหกรรมในครัวเรือนเป็นอำชีพเสริม ตำมควำมเหมำะสม
ของทรัพยำกรในท้องถิ่น มีองค์ควำมรู้ที่ขยำยผลสู่เกษตรกร เช่น กำรเลี้ยงโคเนื้อภูพำน กำรเลี้ยงไก่ดำภูพำน
กำรเลี้ยงสุกรภูพำน กำรปลูกข้ำวพันธุ์สกลนคร

๒๕
๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
มีพระรำชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ดำเนินกำรพัฒนำพื้นที่ดินที่เป็นหินกรวดแห้ง
แล้ง โดยสร้ำงแหล่งน้ำ ฟื้นฟูสภำพป่ำด้วยฝำยต้นน้ำลำธำร หรือ Check Dam ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำวรัฐบำล
ได้น้อมนำไปส่งเสริมขยำยผลโดยกำหนดไว้ในแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และโครงกำรแปดสิบพันฝำย
มีองค์ควำมรู้ที่ขยำยผลสู่เกษตรกร เช่น กำรพัฒนำพื้นที่ต้นน้ำด้วยฝำยกักเก็บน้ำลำธำร กำรเพำะลี้ยงปลำนิล
ในกระชัง กำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์กบบูลฟร็อก กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจในถุงพลำสติก
๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
มี พระรำชดำริ ให้ จั ดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ดำเนินกำรพัฒ นำพื้นที่ดินแข็งเป็น ดำน
ดินลูกรัง ที่ถูกแผ้วถำงป่ำจนเกือบกลำยเป็นทะเลทรำยให้กลับคืนสู่สภำพป่ำ พัฒนำแหล่งน้ำ สร้ำงควำมชุ่ม
ชื้นในพื้นที่ ใช้หญ้ำแฝกแก้ไขปัญหำดินแข็งเป็นดินดำนให้สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ ส่งเสริมอำชีพเกษตรกรรม
กำรเลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรมในครัวเรือน เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของรำษฎรให้ดีขึ้น มีองค์ควำมรู้ที่ขยำยผล
สู่เกษตรกร เช่น กำรปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ กำรปลูกพืชปลอดภัยจำก
สำรพิษ เกษตรผสมผสำนและเกษตรทฤษฎีใหม่
กำรมีพระรำชดำริจัดตั้งศูนย์ ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่มีครบทุกภำค
ของประเทศ อันเป็นกำรนำตัวอย่ำงของกำรแก้ไขปัญหำตำมหลักภูมิสังคม นับว่ำเป็นแนวพระรำชดำริที่จะ
สร้ำงคุณประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำ ดูงำน เพื่อนำเอำสรรพสิ่งควำมรู้ที่ พระองค์ได้ทรงดำเนินกำรไว้ใน
ส่วนของวิธีกำรแก้ปั ญหำ รำยละเอียดกำรดำเนินงำน กำรใช้ประโยชน์จำกหลั กกำรที่ได้พระรำชทำนไว้
รวมถึงกำรนำผลกำรวิจัยมำใช้ประโยชน์ โดยใช้ร่วมกับแนวทำงตำม ภูมิสังคม เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไปสำมำรถ
นำมำปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ ตำมลักษณะปัญหำที่อำจมีขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคตได้อย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้โดยแท้จริง
๕.๒.๓ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ”32
เป็นหลักกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้รวบรวมและ
จัดทำสรุปไว้โดยใช้ข้อมูลจำกกำรทรงงำนและพระรำชดำรัสในกรณีต่ำง ๆ มีสำระสำคัญ ดังนี้
๑) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ : กำรที่จะพระรำชทำนโครงกำรใดโครงกำรหนึ่ง จะทรง
ศึกษำข้อมูล รำยละเอีย ดอย่ ำงเป็ น ระบบ ทั้งจำกข้อมูล เบื้องต้ นจำกเอกสำร แผนที่ สอบถำมเจ้ำหน้ ำ ที่
นักวิชำกำร และรำษฎรในพื้นที่ ให้ได้รำยละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระรำชทำนควำมช่วยเหลืออย่ำงถูกต้อง
รวดเร็ว ตรงควำมต้องกำรของประชำชน
๒) ระเบิดจากข้างใน : พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องกำรพัฒนำคนทรงตรัสว่ำ “ระเบิดจำกข้ำง
ใน” หมำยควำมว่ำ ต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เรำเข้ำไปพัฒนำมีสภำพพร้อมที่จะรับกำรพัฒนำ
เสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมำสู่สังคมภำยนอก
๓) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก : ทรงมองปัญหำในภำพรวมก่อนเสมอ แต่กำรแก้ปัญหำของพระองค์
จะเริ่มจำกจุดเล็ก ๆ คือกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่คนมักจะมองข้ำม
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๒๖
๔) ทาตามลาดับขั้น : ในกำรทรงงำน พระองค์จะทรงเริ่มต้นจำกสิ่งที่จำเป็นของประชำชน
ที่สุดก่อน ได้แก่ สำธำรณสุข เมื่อมีร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสำมำรถทำประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ต่อไปได้
จำกนั้ น จะเป็ น เรื่ อ งสำธำรณูป โภคขั้ น พื้นฐำนและสิ่ ง จำเป็ น ในกำรประกอบอำชี พ อำทิ ถนน แหล่ งน้ ำ
เพื่อกำรเกษตร กำรอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชำชน โดยไม่ทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ รวมถึง
กำรให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีที่เรียบง่ำย เน้นกำรปรับใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่รำษฎรสำมำรถนำไป
ปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
๕) ภูมิสังคม : กำรพัฒนำใด ๆ ต้องคำนึงถึงสภำพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่ำเป็นอย่ำงไร
และสั ง คมวิ ท ยำเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะนิ สั ย ใจคอของคน ตลอดจนวั ฒ นธรรมประเพณี ใ นแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ควำมแตกต่ำงกัน
๖) องค์รวม : ทรงมีวิธีคิดอย่ำงองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่ำงครบวงจร ในกำรที่จะ
พระรำชทำนพระรำชดำริเกี่ยวกับโครงกำรหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น และแนวทำงแก้ไข
อย่ำงเชื่อมโยง
๗) ไม่ติดตารา : กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริของพระองค์ มีลักษณะของกำรพัฒนำ
ที่อนุโลม และรอมชอมกับสภำพธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และสภำพของสังคมจิตวิทยำแห่งชุมชนคือ “ไม่ติด
ตำรำ” ไม่ผูกมัดติดกับวิชำกำรและเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสมกับสภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย
๘) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด : กำรพัฒนำและช่วยเหลือรำษฎร ทรงใช้หลัก
ในกำรแก้ไขปัญหำด้วยควำมเรียบง่ำยและประหยัด รำษฎรสำมำรถทำได้เอง หำได้ในท้องถิ่นและประยุ กต์ใช้
สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภำคนั้น ๆ มำแก้ไขปัญหำโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยำกนัก
๙) ทาให้ง่าย : ด้วยพระอัจ ฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถของพระองค์ทำให้กำรคิดค้น
ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงำนกำรพัฒนำประเทศตำมแนวพระรำชดำริดำเนินไปได้โดยง่ำย ไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน และที่สำคัญอย่ำงยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจน
สภำพทำงสังคมของชุมชนนั้น ๆ โปรดที่จ ะทำสิ่งที่ยำกให้กลำยเป็นง่ำย ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้ำใจง่ำย
อัน เป็ น กำรแก้ปั ญหำด้ว ยกำรใช้ กฎแห่ งธรรมชำติ ฉะนั้นคำว่ำ “ทำให้ ง่ำย” หรือ “Simplicity” จึงเป็น
หลักคิดสำคัญที่สุดของกำรพัฒนำประเทศในรูปแบบของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
๑๐) การมี ส่ วนร่ วม : ทรงน ำ “ประชำพิ จำรณ์ ” มำใช้ ในกำรบริ ห ำรเพื่ อเปิ ดโอกำสให้
สำธำรณชน ประชำชน หรือเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้มำร่วมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องคำนึงถึง
ควำมคิดเห็นของประชำชน หรือควำมต้องกำรของสำธำรณชน
๑๑) ประโยชน์ส่วนรวม : พระองค์ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระรำชดำรัส
ตอนหนึ่งว่ำ “...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจจะราคาญด้วยซ้าว่า
ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่าให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร
ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้ นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวเป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวม
ที่จะอาศัยได้...”
๑๒) บริการที่จุดเดียว : กำรบริกำรรวมที่จุ ดเดียวเป็นรูปแบบกำรบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
หรือ One Stop Service เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริเป็นต้นแบบในกำรบริกำรรวมที่จุดเดียว โดยมีหน่วยงำน
รำชกำรต่ำง ๆ มำร่วมดำเนินกำรและให้บริกำรประชำชน ณ แห่งเดียว
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๑๓) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ : ทรงเข้ำใจถึงธรรมชำติและต้องกำรให้ประชำชนใกล้ชิด
กับธรรมชำติ ทรงมองอย่ำงละเอียดถึงปัญหำธรรมชำติ หำกต้องกำรแก้ไขธรรมชำติ จะต้องใช้ธรรมชำติ
เข้ำช่วยเหลือ อำทิ กำรแก้ไขปัญหำป่ำเสื่อมโทรมได้พระรำชทำนพระรำชดำริ กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก
ปล่อยให้ธรรมชำติช่วยในกำรฟื้นฟูธรรมชำติ
๑๔) ใช้ อ ธรรมปราบอธรรม : แนวปฏิ บั ติ ที่ ส ำคั ญ ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำและปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงสภำวะที่ไม่ป กติเข้ำสู่ร ะบบที่เป็นปกติ เช่น กำรบำบัดน้ำเน่ำเสี ยโดยใช้ผั กตบชวำซึ่งมีตำม
ธรรมชำติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำ
๑๕) ปลูกป่าในใจคน : กำรจะฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติให้กลับคืนมำจะต้องปลูกจิตสำนึก
ในกำรรักษ์ผืนป่ำให้แก่คนเสียก่อน
๑๖) ขาดทุนคือกาไร : “…ขำดทุน คือ กำไร Our loss is our gain… กำรเสี ย คือ กำรได้
ประเทศชำติก็จะก้ำวหน้ำ และกำรที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นกำรนับที่เป็นมูลค่ำเงินไม่ได้”
๑๗) การพึ่งตนเอง : กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำรัสเพื่อแก้ไขปัญหำในเบื้องต้น ด้วยกำร
แก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ ำ เพื่อให้ มีควำมแข็ง แรงพอที่จ ะดำรงชีวิต ได้ ต่ อไป แล้ ว ขั้นต่อไปก็คื อกำรพั ฒ นำ
ให้ประชำชนสำมำรถอยู่ในสังคมได้ตำมสภำพแวดล้อมและสำมำรถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด
๑๘) พออยู่พอกิน : กำรพัฒนำเพื่อให้พสกนิกรประสบควำมสุขสมบูรณ์ในชีวิต ได้เสด็จไป
เยี่ยมประชำชนทุกหมู่เหล่ ำในทุกภูมิภ ำคของประเทศไทย สำมำรถเข้ำพระรำชหฤทัยในสภำพปัญหำได้
อย่ำงลึกซึ้งว่ำ มีเหตุผลมำกมำยที่ทำให้รำษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ ทรงพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ
ให้ พสกนิ กร มีควำมกิน ดีอยู่ ดี มีชีวิต อยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน ” ก่อนแล้ ว จึงขยั บขยำยให้ มีขีดสมรรถนะ
ที่ก้ำวหน้ำต่อไป
๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง : เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ดำเนิน
ไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์
๒๐) ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน : ทรงมีพระรำชดำรัส เรื่อง ควำมซื่อสัตย์ สุจริต
จริงใจต่อกัน อย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ เพรำะเห็นว่ำหำกคนไทยทุกคนได้ร่วมกันช่วยชำติ พัฒนำชำติด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมำก
๒๑) ท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข : ทรงพระเกษมส ำรำญและทรงมี ค วำมสุ ข ทุ ก ครำที่ จ ะ
ช่วยเหลือประชำชน
๒๒) ความเพียร : ทรงริเริ่มโครงกำรต่ำง ๆ โดยในระยะแรก ที่ไม่มีควำมพร้อมในกำร
ทำงำนมำกนัก และทรงใช้พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ท้อพระรำชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนำ
บ้ำนเมืองให้บังเกิดควำมร่มเย็นเป็นสุข
๒๓) รู้ รัก สามัคคี : มีพระรำชดำรัสในเรื่อง “รู้ รัก สำมัคคี” อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถปรับ
ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
รู้ : กำรที่จะลงมือทำสิ่งใด จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ ถึงปัญหำ และรู้ถึง
วิธีกำรแก้ปัญหำ
รัก : คือควำมรัก เมื่อรู้ครบถ้วนกระบวนควำมแล้ว จะต้องมีควำมรักกำรพิจำรณำที่จะเข้ำ
ไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหำนั้น ๆ
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สามัค คี : กำรลงมือปฏิบัติ ควรคำนึงเสมอว่ำ จะทำงำนคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงำน
ร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้ำแก้ไขปัญหำให้ลุล่วงไปด้วยดี
หลักกำรทรงงำนซึ่งรวบรวมโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนสำมำรถนำหลักกำรนี้มำใช้อย่ำงเหมำะสมกับปัญหำได้อย่ำง
ง่ำย ๆ ไม่ต้องค้นหำควำมหมำยในที่ต่ำง ๆ ในหลำยแหล่ง นับเป็นควำมสะดวกในกำรหยิบมำใช้ประโยชน์
อย่ำงยิ่ง
๕.๒.๔ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ “การสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้”
พระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุลยเดช บรมนำถบพิ ตร ทรงให้ ควำมส ำคั ญ กั บ
กำรศึ กษำและกำรเรี ย นรู้ ข องประชำชน โดยเฉพำะประชำชนผู้ ด้ อ ยโอกำสทำงกำรศึ ก ษำ ฉะนั้ น
กำรดำเนิ น งำนทำงด้ำนกำรศึกษำของพระองค์จะทรงมุ่งเน้นกำรอุดช่องว่ำงทำงกำรศึกษำที่ภำครัฐอำจ
จัดบริกำรทำงกำรศึกษำเข้ำไปยังไม่ถึง เช่น ในพื้นที่ที่มีปัญหำทำงควำมมั่นคง พระองค์ก็จะทรงดำริให้มีระบบ
กำรศึกษำที่ดำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะอย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำในระบบโรงเรียน หรือกำรศึกษำ
ในระดับที่สูงขึ้น พระองค์ก็ทรงส่งเสริมกำรศึกษำหรือวิจัยงำนต่ำง ๆ ที่ก่อประโยชน์แก่ประเทศชำติในสำขำ
ต่ำง ๆ ในหลำยด้ำน ทรงก่อตั้งทุน กำรมอบทุน มอบรำงวัล ในสำขำต่ำง ๆ หลำยสำขำ นอกจำกกำรศึกษำ
ในระบบโรงเรี ยนแล้ว พระองค์ได้ทรงมี พระรำชดำริให้ดำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัย
และโครงกำรพระรำชดำริต่ำง ๆ ด้วย ซึ่งสำมำรถสรุปได้ ดังนี้
๑) การศึกษาในระบบโรงเรียน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระรำชทำนรำชทรัพย์
ส่วนพระองค์และทรงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนต่ำง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และพื้นที่ห่ำงไกล โดยมีตัวอย่ำงของกำรจั ดตั้ง
โรงเรียนที่เป็นกำรศึกษำในระบบได้ ดังนี้
(๑) โรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งขึ้นโดยพระบรมรำชำนุญำตในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
อำนันทมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ และพระองค์ทรงพัฒนำต่อมำเพื่อให้กำรศึกษำแก่บุตรหลำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้รักษำ
วังไกลกังวล
(๒) โรงเรียนราชประชาสมาสัย เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยพระองค์พระรำชทำน
เงินทุนจำนวน ๑ ล้ำนบำท ให้มูลนิธิรำชประชำสมำสัยเป็นทุน เพื่อให้บุตรธิดำของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อนใช้เป็น
สถำนที่เล่ำเรียน
(๓) โรงเรี ย น ภ.ป.ร. ราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ซึ่งเดิมคือโรงเรียนรำช
วิทยำลัยตั้งขึ้นในรัชกำลพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๔๐
มีวัตถุประสงค์ในกำรฝึ กอบรมนั กเรีย นให้มีควำมรู้เพื่อไปศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยในยุโ รป ต่อมำให้ รวม
โรงเรียนรำชวิทยำลัยกับโรงเรีย นมหำดเล็กหลวงเข้ ำด้วยกันอยู่ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พระรำชทำนนำม
ว่ำ "โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย"
(๔) โรงเรี ย นเจ้ า พ่ อ หลวงอุ ป ถั ม ภ์ เป็ น โรงเรี ย นที่ ส ร้ ำ งให้ ลู ก หลำนชำวไทยภู เ ขำ
ประชำชนที่ อ ยู่ ช ำยแดนห่ ำ งไกลกำรคมนำคมได้ มี โ อกำสเรี ย นรู้ ห นั ง สื อ ไทย ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
และวัฒนธรรมไทย เป็นกำรสร้ำงสำนึกของควำมเป็นคนไทยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่อควำมมั่นคงและควำม
ปลอดภัยของชำติ
(๕) โรงเรี ย นร่ ม เกล้ า ซึ่ ง มุ่ ง เปิ ด โอกำสให้ เ ยำวชนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ำรของผู้ มี
อุดมกำรณ์ที่แตกต่ำงทำงกำรเมืองและขำดโอกำสของกำรศึกษำ
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(๖) โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนที่ พระองค์ทรงมี พระกรุณำโปรดเกล้ ำ
ให้สร้ำงโรงเรียนที่มีควำมต้องกำรช่วยเหลือเร่งด่วนต่ำง ๆ เช่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เกิดมหำวำตภัยภำคใต้ที่แหลม
ตะลุมพุก อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ทรงพระกรุณำพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงิน
ที่ มี ผู้ บริ จำคโดยเสด็ จพระรำชกุ ศลให้ กระทรวงศึ กษำธิ กำรสร้ ำงโรงเรี ยนประชำบำลที่ ถู กพำยุ พั ดพั งรวม
๑๒ โรงเรียนใน ๖ จังหวัดภำคใต้ พระรำชทำนชื่อว่ำ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑ และ ๒ ที่จังหวัดกระบี่
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓ ที่จังหวัดชุมพร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔,๕,๖,๗,๘ ที่จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๙, ๑๐ ที่จังหวัดนรำธิวำส โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๑ ที่จังหวัดสงขลำ และ
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๒ ที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น และได้มีกำรก่อตั้งโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์
โดยมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์เรื่อยมำ ปัจจุบันมีโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ จำนวน ๔๔ แห่งทั่วประเทศ
นอกจำกนั้น พระองค์ยังมีพระรำชดำริให้มีโรงเรียนสงเครำะห์เด็กยำกจน เพื่อสงเครำะห์
เด็กยำกจน ซึ่งขำดที่พึ่งและเด็กในถิ่นทุรกันดำรให้ได้รับกำรศึกษำตำมควรแก่อัตภำพด้วย
๒) การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร มี พ ระรำชด ำริ
เกี่ยวกับกำรศึกษำนอกระบบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙ ด้วยทรงเห็นว่ำมีบุคคลจำนวนมำกขำดโอกำสทำง
กำรศึกษำ ทรงริเริ่มโครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนหลำยโครงกำรเพื่อให้กำรศึกษำ
แก่ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถประกอบสัมมำอำชีพอย่ำงมีควำมสุข มีปัญญำ
สำมำรถดำรงชีวิตและปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเป็นสุขและมั่นคง อำทิ
(๑) จัดตั้งศาลารวมใจ เพื่อใช้เป็นห้องสมุดประจำหมู่บ้ำน สำหรับประชำชนเข้ำไป
ศึกษำหำควำมรู้เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ โดยพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์และหนังสือ
ประเภทต่ำง ๆ ที่มีเนื้อหำสำระอ่ำนเข้ำใจง่ำย
(๒) โรงเรียนพระดาบส เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นภำยใต้โครงกำรพระดำบส ซึ่งโครงกำรได้
มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในนำม “โรงเรียนผู้ใหญ่
พระดำบส” เป็นโรงเรียนสำหรับฝึกวิชำชีพ ดำเนินกำรเป็นแบบอำศรมพระดำบส เป็นศูนย์กลำงประสิทธิ์
ประสำทวิชำทุกสำขำเพื่อเป็นวิทยำทำนแก่บุคคลทั่วไป โดยเน้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับศิษย์ คุณวุฒิของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำไม่ต้องเทียบกับทำงรำชกำร เพียงแต่ให้ประกอบอำชีพได้เท่ำนั้น
(๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อเป็นศูนย์รวมของกำรศึกษำ
ค้นคว้ำทดลองวิจัยและแสวงหำแนวทำงและวิธีกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ที่เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
และกำรประกอบอำชี พ ของรำษฎรที่ อ ำศั ย อยู่ ใ นภู มิ ป ระเทศนั้ น ๆ ปั จ จุ บั น ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำกำรพั ฒ นำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริมี ๖ ศูนย์กระจำยอยู่ใน ๔ ภำค ซึ่งได้เสนอไว้ในส่วนของ ภูมิสังคมแล้ว ได้แก่
ภาคกลาง
ก) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ข) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ค) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ภาคเหนือ
ง) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร
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ภาคใต้
ฉ) ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนรำธิวำส
๓) โครงการพระราชดาริต่าง ๆ อำทิ
(๑) โครงการอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์ ด ำเนิ น กำรตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๔
เป็นโครงกำรจัดกำรศึกษำผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จเพื่อพัฒนำชำวเขำเผ่ำแม้วและเผ่ำกะเหรี่ยง อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๑ หมู่บ้ำน
(๒) โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนต าบลบ้ า นจั น ทร์ ซึ่ ง ด ำเนิ น กำรตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๔
เป็นโครงกำรจัดกำรศึกษำผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้น พื้นฐำน ๑๒ ห้องเรียน โดยจัดหนังสือหมุนเวียนทุกหมู่บ้ำน
และจัดกำรศึกษำผู้ใหญ่ระดับ ๓ - ๔ ทำงวิทยุและไปรษณีย์ จัดอบรมกลุ่มแม่บ้ำนและจัดโครงกำรศึกษำ
วิชำชีพเคลื่อนที่สู่ชนบท เพื่อพัฒนำชำวเขำเผ่ำกะเหรี่ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดชียงใหม่
(๓) โครงการพัฒนากลุ่มห้วยแม่เพรียง เป็นโครงกำรจัดกำรศึกษำผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ
ขั้นพื้นฐำนและจัดสอนวิชำชีพระยะสั้น จัดที่อ่ำนหนังสือประจำหมู่บ้ำน จัดกลุ่มสนใจและจัดโสตทัศนศึกษำ
ให้รำษฎร อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี และอีกหลำย ๆ โครงกำรที่เน้นสร้ำงโอกำสให้แก่ประชำชนที่อยู่
ในพื้นที่ห่ำงไกล ได้พัฒนำตนเองด้วยกำรศึกษำ
นอกจำกนี้ พระบำทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร ยังมี
พระรำชปรำรภว่ำกำรเรี ยนรู้เรื่องรำวและวิชำกำรสำขำต่ำง ๆ โดยกว้ำงขวำง จะก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมคิด
และควำมฉลำด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ทุกคนควรมีโอกำสที่จะศึกษำเมื่อต้องกำร หรือพอใจ
จะเรียนรู้เรื่องใดสำมำรถค้นหำอ่ำนโดยสะดวก จึงมีพระรำชดำริให้จัดทำโครงกำรสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชน (พระรำชดำริ พ.ศ. ๒๕๐๖) โดยมีกำรศึกษำทดลองและกระทำอย่ำงรอบคอบ แบ่งวิทยำกำร
ออกเป็น ๔ สำขำวิชำ คือ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ นับเป็นกำรพัฒนำวิชำกำร
ที่สำคัญยิ่งในวงกำรศึกษำ ตลอดจนพระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ตั้งเป็นมูลนิธิทุนต่ำง ๆ เช่น
ทุ น มู ล นิ ธิ ภู มิ พ ล ทุ น มู ล นิ ธิ อ ำนั น ทมหิ ด ล ทุ น เล่ ำ เรี ย นหลวง (King's Scholarship) (พระรำชด ำริ
พ.ศ. ๒๕๐๘) ทุนกำรศึกษำสงเครำะห์ในมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ทุนมูลนิธิรำชประชำ
สมำสัยในพระบรมรำชูปถัมภ์ ทุนนวฤกษ์ นอกจำกนั้นยังมีทุนกำรศึกษำพระรำชทำนแก่นักเรียนเฉพำะกรณีที่
พระรำชทำนในโอกำสต่ำ ง ๆ เป็ น จ ำนวนมำก ซึ่งแสดงถึง พระอัจ ฉริ ยภำพ สำยพระเนตรอั น กว้ำ งไกล
และน้ำพระทัยเมตตำที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ในด้ำนกำรศึกษำ
จะเห็นได้ว่ำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงให้
ควำมสำคัญกับกำรศึกษำของพสกนิกรในทุกหมู่เหล่ำ โดยเฉพำะเยำวชนที่อยู่ห่ำงไกล ขำดแคลน และด้อย
โอกำสทำงสังคม โดยนอกจำกจะส่งเสริ มในด้ำนกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ และนอกระบบกำรศึ กษำ
ซึ่ ง เป็ น ไปตำมควำมเหมำะสมกั บ สภำพพื้ น ที่ แ ละสภำพกำรณ์ หรื อ ภู มิ สั ง คมแล้ ว ยั ง ทรงให้ ค วำมสน
พระรำชหฤทัยในกำรส่งเสริมกำรศึกษำในทุก ๆ ระดับอย่ำงเหมำะสมด้วย
๕.๒.๕ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยมิติ "หลัก ๓ ป.”
หลั ก ๓ ป. คื อ มุ ม มองของศำสตรำจำรย์ กิ ตติ คุ ณ วิ ษณุ เครื องำม รองนำยกรั ฐ มนตรี
ที่ ได้ เสนอไว้ ในปำฐกถำพิ เศษ เรื่ อง “ศำสตร์ พระรำชำ ศำสตร์ แห่ งแผ่ นดิ น” ซึ่ งได้ กล่ ำวแล้ วในบทนิ ยำม
โดยศำสตรำจำรย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองำม ได้กล่ำวถึงศำสตร์พระรำชำว่ำมีพื้นฐำนมำกจำก ๓ ป. ได้แก่ ปฏิบัติ
ปริยัติ และปฏิเวธ ซึ่งมีควำมหมำย คือ
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๑) ปฏิบัติ : ทรงทำให้เห็นเป็นประจักษ์ ในด้ำนกำรปฏิบัติ ไม่ว่ำจะทรงปฏิบัติในด้ำนกำรทรง
งำนเพื่อแก้ไขปัญหำแก่พสกนิกร กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ กำรสร้ำงหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้น ไปจนถึงกำรปฏิบัติ
ในกำรครองพระองค์ในฐำนะพ่อของแผ่นดิน หรือพระรำชจริยวัตรที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำช
ชนนี สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระประมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร สมเด็จพระพี่นำงเธอเจ้ำฟาำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ และพระบรม
วงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับทุก ๆ คน รวมถึงในส่วนที่เป็นกำรครองพระองค์
ในด้ำนกำรใช้จ่ ำย กำรใช้สิ่ งของอย่ ำงมีประโยชน์สู งสุ ด ไม่ ได้มีควำมฟุ่มเฟือย หรือหรูห รำ ทรงดำรงตน
อย่ำงสมถะ นับเป็นแบบอย่ำงในทำงปฏิบัติให้แก่พสกนิกรได้อย่ำงแท้จริง
๒) ปริยัติ : ทรงสอน ให้เรียนตำมที่ทรงสอน และสำมำรถทำได้จริง โดยในส่วนของปริยัติ
เป็นกำรให้ควำมสำคัญในกำรศึกษำสำหรับเยำวชนและประชำชนโดยทั่วไป ที่ได้พระรำชทำนผ่ำนพระรำชดำริ
ในกำรตั้งสถำนศึกษำ หรือแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ กำรพระรำชทำนพระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส กำรพระรำชทำน
หลั กกำรทั้งในด้ำ นวิช ำควำมรู้ กำรปลู กฝั งด้ำนคุ ณธรรม ศีล ธรรม จริยธรรม กำรทรงสอนผ่ ำนหนั ง สื อ
พระรำชนิพนธ์ กำรปลุกควำมรักชำติผ่ำนบทเพลงพระรำชนิพนธ์ หรือทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์ด้ำนประเพณี
วั ฒ นธรรมไทย รวมถึ ง ทรงสอนผ่ ำ นพระรำชจริย ำวั ตรของพระองค์ ด้ ว ย ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ดี มี ป ระโยชน์
ต่อประชำรำษฎร์ และประเทศชำติเป็นส่วนรวม
๓) ปฏิ เ วธ : ผลจำกกำรกระท ำ แสดงให้ เ ห็ น ผลเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นศำสตร์
พระรำชำออกไปสู่ประชำชน ทั้งในส่วนของปฏิบัติและปริยัติ ที่ได้ทรงทำมำตลอดอย่ำงต่อเนื่องยำวนำนตลอด
พระชนม์ชีพ ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปถึงผลดีแห่งกำรที่ทรงกระทำ โดยในส่วนที่เป็นที่ประจักษ์
ชัดเจนมำกคือ โครงกำรต่ำง ๆ ที่พระองค์ทรงริ เริ่ม และแก้ ไ ขปัญหำให้ แก่ พสกนิก รทั่ว ประเทศ รวมถึง
กำรที่ภำคส่วนต่ำง ๆ และประชำชนที่ได้น้อมนำเอำแนวพระรำชดำริไปปฏิบัติก็จะประจักษ์แก่ตนเองถึงผล
ที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังกำรนำไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนของประชำชนทั่วไป และในภำคธุรกิจที่ได้น้อมนำแนวทำง
ที่พระองค์ได้พระรำชทำนทั้งในส่วนของเกษตรทฤษฎีใหม่ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
จะเห็ น ได้ ว่ ำ พระรำชกรณี ย กิ จ ของพระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนำถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระองค์ในกำรสร้ำงคุณประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ในเรื่องของกำร
พระรำชทำนหลักกำรต่ำง ๆ กำรให้ควำมสำคัญในกำรศึกษำ กำรพระรำชทำนควำมรู้และภูมิปัญญำในกำร
แก้ไขปัญหำ กำรจัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ รวมถึงกำรครองพระองค์ในด้ำน
ควำมเป็นอยู่ของพระองค์เป็นตัวอย่ำง เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นกำรสร้ำงคุณประโยชน์ในด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพใน
ด้ำนคน สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงสังคมมนุษย์ที่มีควำมสุข หรือเรียกว่ำเป็นกำรดำรงอยู่ของสังคม
อย่ ำงปกติสุ ข นั่ น เอง ฉะนั้ น ศำสตร์ พระรำชำแห่ ง พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิ พลอดุล ยเดช
บรมนำถบพิตร ในด้ำนกำรให้ควำมรู้นี้อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นศำสตร์แห่งกำรพัฒนำคน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อกำร
ดำรงอยู่ของสังคม
๕.๓ หัวใจของศาสตร์พระราชา
กำรทรงงำนและพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ที่เห็นได้อย่ำงกระจ่ำงชัดและเป็นที่ทรำบกันอยู่ทั่วไปในประเทศไทย คือ โครงกำรแก้ไขปัญหำและกำรที่ทรงมี
พระรำชดำริให้ดำเนินกำรในหลำยสิ่งหลำยอย่ำง อันนำมำซึ่งกำรสร้ำงให้สังคมไทยให้ฝ่ำฟันปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ ได้
โดยนอกจำกจะสร้ ำงคุณูป กำรให้ กับ พสกนิกรของพระองค์ในประเทศไทยแล้ว ยังได้รับกำรยอมรับจำก
องค์กำรระหว่ำงประเทศ มีบำงประเทศได้นำแนวทำงของพระองค์ไปปรับใช้ด้วย ซึ่งเป็นสำระสำคัญของกำร
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ทรงงำน เนื่องด้วยเป็นส่วนที่ทรงสร้ำงพื้นฐำนกำรดำรงชีพ กำรพัฒนำด้ำนคน กำรให้หลักคิดในกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม และกำรสร้ำงสันติ ปรองดอง ให้สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบ จึงได้กำหนดเป็นหัวข้อไว้ว่ำ “หัวใจ
ของศาสตร์พระราชา” เนื่องจำกหัวใจเป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงกำรมีชีวิต เป็นส่วนสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยง
ทั่วร่ำงกำย เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงปกติ จึงถือว่ำหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญ โดยเนื้อหำ
ในส่ ว นนี้ ถื อ เป็ น ส่ ว นส ำคั ญ ของศำสตร์ พ ระรำชำ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ศำสตร์ แ ห่ ง กำรพั ฒ นำ ศำสตร์ แ ห่ ง
ควำมประพฤติ กำรครองตน และศำสตร์แห่งกำรอยู่ร่วมกัน ปรองดองและสงบสุข โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
๕.๓.๑ ศาสตร์แห่งการพัฒนา
๑) การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศ
ก่อนกำรประชุมสมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (UNGA) ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจะมีวำระ
สำคัญของประชำคมโลกในกำรกำหนดเปาำหมำยแห่งกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๓ ได้มีงำน
เสวนำคู่ขนำนของเวทีหำรือระดับสูงทำงกำรเมืองในกำรประชุมประจำปีของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชำชำติ (Economic and Social Council หรือ ECOSOC) วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงำนใหญ่
องค์กำรสหประชำชำติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ มูลนิธิมั่นพัฒนำได้รับเชิญจำกกรมองค์กำรระหว่ำง
ประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ในกำรส่งผู้แทนเข้ำร่วมหำรื อในงำนเสวนำภำยใต้หั วข้อ “Outcome of
Regional Consultation on Sustainable Development & Post - ๒๐๑๕ Development Agenda in Asia
and the Pacific” ซึ่งหม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล ประธำนกรรมกำรมูลนิธิแม่ฟาำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์
และรองประธำนกรรมกำรมูลนิธิมั่นพัฒนำได้เข้ำร่วมงำนเสวนำและนำเสนอตัวอย่ำงของกำรใช้ศำสตร์พระรำชำ
ในกำรพัฒนำชุมชนที่ดอยตุงในงำนดังกล่ำว
หม่อมราชวงศ์ดิ ศ นัดดา ดิศ กุล ได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรนำหลั กกำรพัฒ นำ
ที่มีต้นแบบจำกศำสตร์ของพระรำชำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่ อแก้ปัญหำต่ำงๆในพื้นที่ดอยตุง เช่น
ปัญหำควำมมั่นคง กำรตัดไม้ทำลำยป่ำเพื่อกำรเพำะปลูก กำรค้ำยำเสพย์ติดและอำวุธ ปัญหำสุขภำพ กำรขำด
แคลนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรขำดที่ดินทำกิน และปัญหำสิทธิควำมเป็นพลเมืองของชนกลุ่มน้อยโดยสำเหตุ
สำคัญที่เป็นรำกเหง้ำของปัญหำเหล่ำนี้คื อควำมยำกจน และกำรขำดโอกำสในกำรทำมำหำกิน จึงเห็นควำม
จำเป็นที่จะต้องได้รับกำรจัดกำรแบบยั่งยืน
ศำสตร์ ข องพระรำชำ เน้ น กำรพั ฒ นำที่ มุ่ ง สร้ ำ งควำมสมดุ ล ทำงเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตลอดจนสร้ำงควำมสุขแบบยั่งยืนภำยใต้หลัก ๓ S ได้แก่ Survival (ควำมอยู่รอด)
Sufficiency (ควำมพอเพียง) และ Sustainability (ควำมยั่งยืน) กำรทำงำนในพื้นที่ดอยตุงเป็นกำรส่งเสริมให้
ชุมชนอยู่รอด มีรำยได้ที่มั่นคงในระยะยำวโดยได้ริเริ่มโครงกำรป่ำเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถหำ
รำยได้จำกกำรเพิ่มมูลค่ำทำงกำรเกษตร และปกปาองสิ่งแวดล้อมไปพร้อ ม ๆ กัน และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยในท้องถิ่นทุกคนเข้ำมำมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนกำรพัฒนำ เพื่อสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
โดยเริ่มจำกกำรระบุ ปัญหำ ควำมต้องกำร และสิ่งที่เป็นควำมจำเป็นเร่งด่วน และร่วมกันออกแบบโครงกำร
วิธีกำรดำเนินงำน และกำรประเมินผล กระตุ้นให้ชำวบ้ำนในพื้นที่รู้จักคิดและลงมือทำเอง เพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นให้สำมำรถขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำได้ด้วยตัวเอง
หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล ได้กล่ำวต่อไปว่ำ หลักกำรสำคัญอีกประกำรของศำสตร์
พระรำชำคือ “กำรพัฒนำแบบองค์รวมและกำรบูรณำกำร” กำรทำงำนในพื้นที่ดอยตุง เป็นควำมร่วมมือกัน
ระหว่ำงหน่วยรำชกำร กว่ำ ๓๕ หน่วยงำน ภำคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นโดยงำนพัฒนำครอบคลุมตั้งแต่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรและน้ำ ไปจนถึงกำรพัฒนำโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน กำรชลประทำน
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ถนนและไฟฟาำ เพื่ อปูทำงไปสู่โครงกำรพัฒนำในระยะยำว นอกจำกนั้นยังได้ให้ควำมสำคัญกับเรื่องของกำร
พัฒนำคน สุขภำวะ กำรดำรงชีวิต และกำรศึกษำ อย่ำงมีบูรณำกำรและเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดกำรแก้ปัญหำ
ที่รอบด้ำนและยั่งยืน
ผลของกำรใช้ศำสตร์ของพระรำชำในกำรพัฒนำพื้นที่ดอยตุง คือกำรสำมำรถช่วยเหลือ
ปลดแอกควำมทุกข์ยำกและสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืนให้กับประชำชนในพื้นที่ได้ ปัจจุบันประชำชนในพื้นที่มีรำยได้
เพิ่มขึ้นถึง ๒๐ เท่ำ และที่สำคัญ เกิดธุรกิจเพื่อสังคม ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำดอยตุงที่สำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืน
ให้กับประชำชนได้
ในด้ำนสังคม คนในพื้นที่จำนวนมำกที่เคยอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ กลำยเป็นคนรุ่นใหม่
ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และระดับที่สูงกว่ำขึ้นไป หลำยคนได้ทำงำนในระดับหัวหน้ำและ
สำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขอยู่ในชุมชนบ้ำนเกิดได้
ส่วนในด้ำนสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่ำได้รับกำรฟื้นฟู เป็นกำรแก้ไขปัญหำโลกร้อนที่ต้นตอ
ของปัญหำ โดยให้ชำวบ้ำนเป็นผู้คิดเองทำเองและสำมำรถอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืน ทั้งยังสำมำรถ
รักษำมรดกทำงวัฒนธรรม ได้รับศักดิ์ศรีและควำมภำคภูมิใจในตนเองกลับคืนมำ
ต้นแบบของกำรใช้ศำสตร์ของพระรำชำในกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยื นดังกล่ำวไม่เพียง
ปรำกฏผลสัมฤทธิ์ที่ดอยตุงเท่ำนั้น หำกยังมีกำรนำไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นของประเทศไทยซึ่งยังคงยึดหลักกำร
และแนวทำงในกำรปฏิบัติแบบเดียวกัน เพียงแต่ปรับให้เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงด้ำนภูมิสังคมและ
เศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ มีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ในประเทศไทย เพื่อนำต้นแบบแห่งกำร
พัฒนำยั่งยืนดังกล่ำวบรรจุไว้ในนโยบำยระดับชำติของประเทศ โดยกระตุ้นให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้มีอำนำจ
ในท้องถิ่นนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมสุขอย่ำงยั่งยืน
ทั่วประเทศ
หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล กล่ำวให้ตัวแทนจำกประเทศต่ำงๆที่เข้ำร่วมเสวนำฟังว่ำ
นอกจำกควำมสำเร็จระดับประเทศต้นแบบของกำรพัฒนำดังกล่ำวยังก้ำวไปสู่ระดับสำกลโดยได้มีกำรริเริ่ม
โครงกำรพัฒนำต้นแบบในอีกหลำยประเทศในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก ได้แก่ประเทศอัฟกำนิสถำน เมียนมำร์
และอำเจะห์ – อินโดนีเซีย จนทำให้ได้รับควำมสนใจจำกประชำคมโลกมำกยิ่งขึ้น
ผลจำกกำรดำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง ไม่เพียงทำให้ประเทศไทยได้รับกำรถอดรำยชื่อ
ออกจำกประเทศที่มีกำรปลู กพืช เสพติดใน พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงกำรพัฒนำดอยตุงยังได้รับกำรยกย่องจำก
สำนักงำนปาองกันยำเสพติ ดและปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (UN Office on Drugs and
Crime – UNODC) ให้เป็นตัวอย่ำงของกำรพัฒนำชนบทอย่ำงครบวงจรที่สำมำรถแก้ปัญหำควำมยำกจนและ
ทำให้ประชำชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ อันเป็นหัวใจหลักของวิถีกำรพัฒนำแห่งควำมยั่งยืน
ตลอดระยะเวลำเกือบสำมสิบปีที่โครงกำรพัฒนำดอยตุงได้พยำยำมนำแนวคิดของศำสตร์
พระรำชำมำต่อยอดสู่ภำคปฏิบัติ ซึ่งได้รับกำรพิสูจน์และกำรยอมรับแล้วว่ำ สำมำรถนำไปใช้แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
ได้จริงทั้งในระดับประเทศและสำกลโดย นำยโคฟี อันนัน เลขำธิกำรองค์กำรสหประชำชำติ ได้ถวำยรำงวัล
ควำมสำเร็จสูงสุดด้ำนกำรพัฒนำมนุษย์ ให้แก่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
เมื่อเดือนพฤษภำคม ๒๕๔๙
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ด้วยแนวคิดกำรพัฒนำที่เน้นคนเป็นศูนย์กลำงและกำรสร้ำงอำชีพที่หลำกหลำย นำมำสู่
วิถีกำรพัฒนำทำงเลือกที่ทั่วโลกให้กำรยอมรับ โดยภำยหลังกำรแสดงปำฐกถำดังกล่ำว หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ
ดิ ศกุ ล กล่ ำ วว่ ำ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มงำนเสวนำให้ ค วำมสนใจกั บ แนวคิ ด ดั ง กล่ ำ วเป็ น อย่ ำ งมำกโดยหลำยประเทศ
แสดงควำมต้องกำรให้นำองค์ควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ในประเทศของตน
งำนเสวนำที่เกิดขึ้น ในเวทีระดับประชำคมโลกเช่นนี้ ถือเป็นพัฒ นำกำรที่ส ำคัญและ
โอกำสที่ดีของประเทศไทยในกำรสร้ำงให้เกิดกำรรับรู้รับทรำบในเวทีระดับโลกถึงกำรนำ “ศำสตร์พระรำชำ”
ไปปรับใช้ในงำนพัฒนำชุมชนชนบทจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ได้รับกำรยอมรับและมีกำรขยำยผลไปยังหลำย
ประเทศ และอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นอีกหนึ่งแนวทำงสำคัญของงำนพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน ที่ประชำคมโลกกำลัง
แสวงหำสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ นี้
๒) การทรงงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงให้ควำมสำคัญ
กับสุขภำพของพสกนิกรตั้งแต่เริ่มครองรำชย์เป็นต้นมำ โดยในช่วงต้นของกำรครองรำชย์ ภำวะทำงด้ำน
สุ ข อนำมั ย ของประชำชนและกำรสำธำรณสุ ข ของประเทศอำจยั ง ไม่ ดี แ ละไม่ มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ มำกนั ก
มีภำวะกำรระบำดของโรคติดต่อที่กำรควบคุมมีประสิทธิภำพไม่ได้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน โดยเฉพำะโรคติดต่อ
ร้ ำยแรง เช่น วัณโรค โรคเรื้ อน โรคอหิ ว ำต์ โรคเท้ำช้ำง และโรคโปลี โ อ เป็นต้น ด้ว ยสถำนกำรณ์ ด้ ำ น
สุขอนำมัยของประชำชนที่ยังไม่ดี หำกไม่สำมำรถสร้ำงสุขภำวะที่ดีย่อมเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำประเทศ
และเป็ น ควำมล ำบำกและควำมทุกข์ของประชำชนโดยทั่ว ไปที่ไม่ส ำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุ ข ที่ ไ ด้
มำตรฐำน โดยเฉพำะประชำชนที่อยู่ห่ำงไกลควำมเจริญ ได้มีกำรบันทึกถึงพระรำชปรำรภเรื่องกำรสำธำรณสุข
ไว้ เมื่อวันที่ ๖ เมษำยน ๒๔๙๓ ดังนี้
“คุณหลวง วัณโรค สมัยนี้มียารักษากันได้เด็ดขาดหรือยัง ยาอะไรขาดถ้าต้องการฉันจะหา
ให้อีก ฉันอยากเห็นกิจการการแพทย์ของเมืองไทยเจริญมาก ๆ”
พระรำชปรำรภกับหลวงพยุงเวชศำสตร์ ๖ เมษำยน ๒๔๙๓
ในช่วงต้น ๆ ของกำรเสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎร ได้ทอดพระเนตรเห็ น
รำษฎรที่มำรอรับเสด็จเจ็บป่วยอยู่เสมอ จึงได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้แพทย์หลวงประจำพระองค์ช่วย
ตรวจอำกำร ดูแลรั กษำ จึ งเกิดเป็ น หน่ วยแพทย์พระรำชทำนในเวลำต่อมำ โดยในส่ ว นของกำรทรงงำน
ด้ำนกำรแพทย์ที่นำเสนอในที่นี้ประกอบด้วย
(๑) หน่วยแพทย์ที่ทรงริเริ่ม
ก) หน่วยแพทย์พระรำชทำน
กำเนิดขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๑๒ ในขณะพระองค์เสด็จพระรำชดำเนิน
ทรงเยี่ยมรำษฎรชำวไทยภู เขำ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้นำยแพทย์หม่อมหลวงจินดำ สนิทวงศ์ ช่วย
ตรวจอำกำรและดูแลรั กษำรำษฎรที่มีอ ำกำรเจ็บป่วย จึงถือเป็นจุดกำเนิดของหน่ว ยแพทย์พระรำชทำน
ในเวลำต่อมำ
ข) หน่วยผ่ำตัดฉุกเฉิน
เริ่ มขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ จำกกำรทรงห่ ว งใยประชำชนที่ เ กิด อุ บัติ เหตุ ใ นกำร
เดินทำงไปตำกอำกำศจำนวนมำก จึงมีพระรำชดำริให้ตั้งหน่วยผ่ำตัดฉุกเฉินที่กำชำด ๑๐ อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
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ค) หน่วยแพทย์หน้ำวัง
เป็ นหน่ วยตรวจรั กษำหน้ ำพระต ำหนั กในเขตพระรำชฐำน พระต ำหนั กภู พำน
รำชนิ เวศน์ จั ง หวั ด สกลนคร และพระต ำหนั ก ทั ก ษิ ณ รำชนิ เ วศน์ จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส ซึ่ ง เป็ น จั ง หวั ด ไม่ มี
โรงพยำบำลขนำดใหญ่ในขณะนั้น
ง) หมอหมู่บ้ำน
พ.ศ. ๒๕๒๕ ทรงมีพระรำชดำริว่ำสมควรให้ควำมรู้แก่รำษฎรที่สำมำรถช่วยเหลือ
ผู้ อื่ น ในหมู่ บ้ ำ นได้ โดยได้ เ ริ่ ม ต้ น โครงกำรอบรมหมอหมู่ บ้ ำ นตำมพระรำชประสงค์ ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
โดยอบรมด้ำนกำรปฐมพยำบำล ช่วยเหลือกำรทำคลอดในรำยคลอดปกติ กำรแนะนำด้ำนอำหำร โภชนำกำร
แม่และเด็ก ปาองกันและควบคุมโรคที่พบบ่อยในท้องถิ่น จ่ำยยำสำมัญประจำบ้ำน ประสำนงำนกำรรักษำพยำบำล
เพื่อกำรส่งต่อ และเผยแพร่เกี่ยวกับกำรสำธำรณสุขมูลฐำน โดยปฏิบัติงำนในหมู่บ้ำน
(๒) การแพทย์เฉพาะโรค
ก) โปลิโอสงเครำะห์
พ.ศ. ๒๔๙๕ กรุงเทพฯ และธนบุรีมีโ รคไขสั นหลั งอักเสบ หรือโปลิ โ อระบำด
พระองค์ทรงติดตำมและทรงเป็นห่วงประชำชน เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับระบบหำยใจอำจทำให้เสียชีวิตได้ จึงได้
พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โรงพยำบำลศิริรำชและโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำเพื่อซื้อปอด
เหล็กช่วยผู้ป่วย และสร้ำงอ่ำงธำรำบำบัดเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ำมเนื้อผู้ป่วย และได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์
ก่อตั้งเป็นกองทุนโปลิโอสงเครำะห์ หลังจำกนั้นได้มีกำรก่อสร้ำงอำคำรพร้อมอุปกรณ์ในกำรรักษำฟื้นฟูผู้ป่วย
ซึ่งได้พระรำชทำนชื่ออำคำรว่ำ ตึกวชิรำลงกรณ์ธำรำบำบัด โดยเสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเปิดอำคำรเมื่อวันที่
๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๘ ซึง่ ถือเป็นวันโปลิโอสงเครำะห์ ในเวลำต่อมำ
ข) โรคเรื้อน จัดตั้งมูลนิธิรำชประชำสมำสัย
พ.ศ. ๒๕๐๐ พระรำชทำนเงินทุนที่เป็นเงินส่วนที่ได้รับมำมำกกว่ำควำมต้องกำรใช้
จำกกำรหำรำยได้ในกำรก่อตั้งทุนอำนันทมหิดล ให้กระทรวงสำธำรณสุขเพื่อสมทบทุนสร้ำงสถำบันอบรม
เจ้ ำหน้ ำที่และค้น คว้ำเรื่ องโรคเรื้ อนที่ส ถำนพยำบำลพระประแดง และมีพระรำชดำริว่ำสมควรลดเวลำ
ดำเนินงำนปรำบปรำมโรคเรื้อนจำก ๑๒ ปี ให้เหลือ ๘ ปี เพื่อช่วยให้ประชำชนพ้นจำกทุกข์ได้เร็วขึ้น โดยได้
เสด็จพระรำชดำเนินไปวำงศิลำฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๐๑ พระรำชทำนนำมว่ำ สถำบันรำชประชำ
สมำสัย และเสด็จพระรำชดำเนินไปเปิดสถำบันเมื่อวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๐๓ ซึ่งได้มีกำรก่อตั้งมูลนิธิรำช
ประชำสมำสัย เพื่อสนับสนุนสถำบันรำชประชำสมำสัย สงเครำะห์บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยก่อตั้งโรงเรียนรำช
ประชำสมำสัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
ค) โรคคอพอก ทรงแก้ด้วย “เส้นทำงเกลือ”
โรคคอพอกเกิ ด จำกกำรขำดสำรไอโอดี น ผู้ เ ป็ น โรคนี้ จ ะมี ค วำมผิ ด ปกติทำง
ร่ำงกำย สมอง ระบบเจริญเติบโต และระบบสืบพันธุ์ ซึ่งชำวบ้ำนเรียกโรคนี้ว่ำ “โรคเอ๋อ” ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๒
– ๒๕๓๕ มีจำนวนผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มขึ้นมำกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคเหนือตอนล่ำง และภำคกลำง
บำงจังหวัด เนื่องจำกรำษฎรบำงส่วนไม่เชื่อว่ำเกลือที่ทำงกำรรณรงค์ให้บริโภคจะมีผลต่อโรค พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิ ตร ได้มีพระรำชดำริเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ ให้สืบเสำะ “เส้นทำง
เกลือ” และใช้วิธีสนับสนุนให้ผู้ผลิตเกลือเพิ่มสำรไอโอดีนในเกลือ ทั้งในเกลือสมุทรและเกลือสินเธำว์ ที่ส่งไป
จ ำหน่ ำยยั งแหล่ งที่พบจ ำนวนผู้ ป่ ว ยโรคคอพอกจำนวนมำก ทั้งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคเหนือ
และภำคกลำง และ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ร่วมมือกับสภำกำชำด จัดทำโครงการ
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เกลือเสริมไอโอดีนพระราชทาน ส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถลดอัตรำผู้ป่วยโรคขำดสำรไอโอดีนได้ต่ำกว่ำร้อย
ละ ๑๐ ซึ่ ง ต่ อ มำ กองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห่ ง สหประชำชำติ (United Nations International Children’s
Emergency Fund : UNICEF) ได้ เ ชิ ญ ชวนให้ ไ ทยรณรงค์ ล ดอั ต รำลงให้ เ หลื อ ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๕ ประสบ
ผลส ำเร็ จ เป็ น แบบอย่ ำ งกำรรณรงค์ ทั่ว โลก ต่อมำ สภำนำนำชำติเพื่อ กำรควบคุ มโรคขำดสำรไอโอดี น
(International Council for Control of Iodine Deficiency Disorder : ICCIDD) ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัล
เหรียญทองแด่พระองค์ ในฐำนะทรงสนับสนุนและทรงงำนเกี่ยวกับกำรรณรงค์ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีนจน
สัมฤทธิผล เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๔๐ และต่อมำได้ถือว่ำวันที่ ๒๕ มิถุนำยน เป็นวันไอโอดีนแห่งชำติ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมำ
(๓) ทุนและมูลนิธิด้านการแพทย์
ในด้ำนกำรจัดตั้งทุนและมูลนิธิทำงกำรแพทย์ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร ได้ ท รงก่ อ ตั้ ง ขึ้ น หลำยทุ น และมู ล นิ ธิ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี บุ ค ลำกร และบริ ก ำร
ทำงกำรแพทย์เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งขอหยิบยกมำเพียงเป็นกำรสรุปสำระสำคัญ คือ ทุนภูมิพลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕
สำหรับนักศึกษำแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ทุนโปลิโอสงเครำะห์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
โปลิโอ ทุนปรำบอหิวำตกโรค เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ สนับสนุนกำรปรำบปรำมอหิวำตกโรคและสงเครำะห์ผู้ป่วย
และครอบครัว มูลนิธิรำชประชำสมำสัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ สนับสนุนสถำบันรำชประชำสมำสัย ช่วยเหลือ
ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อนและบุ ต ร ซึ่งต่อมำขยำยขอบเขตถึง ผู้ ป่ว ยโรคเอดส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทุนวิจัยประสำท
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อสนับสนุนก่อสร้ำงอำคำรวิจัยประสำท โรงพยำบำลประสำทพญำไท และกำรวิจัยด้ำน
ประสำทวิทยำ มูลนิธิรำงวัลสมเด็จ เจ้ำฟาำมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อสนับสนุนกำร
ทำงำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขโดยไม่จำกัดเชื้อชำติ เป็นต้น
นอกจำกกำรทรงสนับสนุนกำรดำเนินงำนทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขโดยตรงแล้ว
พระองค์ยังทรงดำริเพื่อกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนกำรติดขัดในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรแพทย์ อันเนื่องมำจำก
ปัญหำจรำจรติดขัดในกรุงเทพมหำนคร โดยได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ร่วมกับ สมเด็จพระศรีนครินทรำ
บรมรำชชนนี ๘ ล้ำนบำท เป็นทุนประเดิมและได้พระรำชทำนอีกหลำยครั้ง ในกำรพัฒนำเป็นจรำจรโครงกำร
พระรำชดำริ เพื่ออำนวยกำรจรำจรให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ผู้ป่วยสำมำรถฝ่ำกำรจรำจรติดขัดไปถึงมือแพทย์
ได้อย่ำงทันกำรณ์ ซึ่งต่อมำได้พัฒนำจนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจจรำจรสำมำรถทำคลอดเด็กได้ในปัจจุบัน
๓) ทรงสร้างพื้นฐานด้านอาชีพแก่ประชาราษฎร์
ในด้ำนกำรประกอบอำชีพของประชำชนพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช บรมนำถบพิตร ได้ทรงเล็งเห็นถึงกำรอำชีพของประชำชนในส่วนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมี
พื้นฐำนอำชีพทำงเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่เนื่องจำกเกษตรกรของไทยต้องอำศัยสภำพดินฟาำอำกำศในกำร
ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก อีกทั้งมีสภำพพื้นดินในหลำยท้องถิ่นที่เป็นดินไม่เหมำะกับกำรเพำะปลูกพืช
และในพื้นที่บำงท้องถิ่ นมีกำรปลูกพืชอันเป็นยำเสพติด ในส่วนของกำรปศุสัตว์ หรือกำรประมงก็เป็นกำร
ประกอบอำชีพตำมสภำพของแต่ละท้องถิ่น นอกจำกนั้นเกษตรกรไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรตลำด ทำให้มีปัญหำ
ในด้ำนรำยได้ พระองค์จึงได้ทรงงำนในด้ำนกำรเกษตรในหลำย ๆ ด้ำน เพื่อให้เกษตรกรมีโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในกำรประกอบอำชีพ พร้อมพระรำชทำนสิ่งต่ำง ๆ เพื่อกำรแก้ปัญหำของเกษตรกรไว้อย่ำงมำกมำย อย่ำงไรก็
ตำมพระองค์ยังทรงมีพระรำชดำริในเรื่องกำรอำชีพของประชำชนในสำขำอื่ นด้วย โดยเฉพำะผู้ด้อยโอกำส
ทำงสังคม ซึ่งการเสนอเนื้อหาในบทนี้จะได้นาเสนอในรูปแบบการสรุปความ เนื่องจากโครงการต่าง ๆ นั้น
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จะได้นาเสนอในรายละเอียดในบทต่อ ๆ ไป พระรำชกรณียกิจในด้ำนกำรสร้ำงพื้นฐำนอำชีพแก่ประชำรำษฎร์
ที่สมควรนำเสนอ อำทิ
(๑) อำชีพเกษตรกรรม
ก) กำรจั ด กำรเรื่ อ งน้ ำ : เนื่ อ งจำกน้ ำเป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ในกำรประกอบอำชี พ
เกษตรกรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพำะปลูกพืช กำรเลี้ยงสัตว์ กำรประมง และกำรดำรงชีพด้วยกำรจับสัตว์น้ำเป็น
อำหำร พระองค์จึงมีโครงกำรจัดกำรน้ำเพื่อกำรอำชีพไว้จำนวนมำก ซึ่งรวมเรียกว่ำระบบชลประทำน เช่น
อ่ ำ งเก็ บ น้ ำเขำเต่ ำ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ (พ.ศ. ๒๕๐๖) เขื่ อ นแม่ งั ด สมบู ร ณ์ ช ล จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
(พ.ศ. ๒๕๒๐) เขื่อนแม่กวงอุดมธำรำ จังหวัดเชียงใหม่ (นำมพระรำชทำนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑) โครงกำร
เครือข่ำยเก็บน้ำหรืออ่ำงพวงอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๓๒) เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์
จั ง หวั ด ลพบุ รี (พ.ศ. ๒๕๓๗) โครงกำรพั ฒนำพื้ นที่ ลุ่ มน้ ำปำกพนั ง อั นเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ จั งหวั ด
นครศรีธรรมรำช (พ.ศ. ๒๕๓๘) เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชล จังหวัดนครนำยก (พ.ศ. ๒๕๔๒) โครงกำรเขื่อนแควน้อย
บำรุงแดนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๔๖) โครงกำรพัฒนำลุ่มน้ำลำพะยำยัง
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดกำฬสินธุ์ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เป็นต้น นอกจำกนั้น ในส่วนที่สำคัญยิ่งในเรื่อง
กำรจัดกำรน้ำ คือ กำรจัดกำรให้ฝนตกในพื้นที่กำรเกษตร หรือแหล่งน้ำ เรียกว่ำ ฝนหลวง ซึ่งทรงเริ่มแนว
พระรำชดำริมำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่มทดลอง พ.ศ. ๒๕๑๒ และสำมำรถช่วยเหลือรำษฎรในด้ำนภัยแล้งได้
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
ข) กำรจัดกำรเรื่องดิน : เป็นกำรจัดกำรในเรื่องที่ดินทำกินของประชำชน และกำร
แก้ไขปัญหำดินที่ไม่เหมำะกับ กำรเกษตร เช่น กำรพระรำชทำนแนวทำงจัดสรรที่ดินทำกินแก่เ กษตรกร
ยำกจน ในโครงกำรตำมพระรำชประสงค์หุบกะพง (พ.ศ. ๒๕๐๗) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริหนอง
พลั บ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๓) โครงกำรจั ด สรรที่ ดิ น ตำมพระรำชประสงค์ ดอนขุ น ห้ ว ย
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๑๖) กำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝก (พ.ศ. ๒๕๑๖) กำรแก้ไขปั ญหำดินเปรี้ยว
(พ.ศ. ๒๕๒๙) ซึง่ ดำเนินกำรทีศ่ นู ย์ศกึ ษำกำรพัฒนำพิกลุ ทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เป็นต้น
ค) กำรปศุสัตว์และประมง : มีพระรำชดำริให้จัดตั้งโครงกำรหมู่บ้ำนปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนรำธิวำส (พ.ศ. ๒๕๒๘) กำรพระรำชทำนแนวพระรำชดำริเรื่องธนำคำร
โค-กระบื อ กำรพระรำชทำนพั น ธ์ ป ลำเพื่ อกรมประมงปล่ อยลงแหล่ งน้ ำเป็ นแหล่ งโปรตี นแก่ ประชำชน
พระรำชดำริด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุ์ปลำพื้นเมืองใกล้สูญพันธุ์ เช่น ปลำบึก ปลำกะโห้ เป็นต้น
ง) กำรสหกรณ์ : ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ซึ่งส่งผล
ให้เกษตรกรมีองค์กรคอยช่วยเหลือดูแลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนทุน กำรตลำด กำรจัดกำร กำรมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ในกำรแปรรูปสินค้ำ สร้ำงอำนำจต่อรอง เป็นต้น เช่น สหกรณ์กำรเกษตรหุบกะพง จำกัด ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ (พ.ศ. ๒๕๑๔) สหกรณ์โคนมหนองโพ รำชบุรี จำกัด (ในพระบรมรำชูปถัมภ์) (พ.ศ. ๒๕๑๔)
สหกรณ์กำรเกษตรโนนดิน แดง จ ำกัด (พ.ศ. ๒๕๒๐) สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด จังหวัดจันทบุรี
(พ.ศ. ๒๕๓๐) สหกรณ์ โ คนมวำริ ช ภู มิ จ ำกั ด จั ง หวั ด สกลนคร (พ.ศ. ๒๕๓๒) โครงกำรเมื อ งสหกรณ์
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนครนำยก (พ.ศ. ๒๕๓๗) แนวพระรำชดำริเรื่องสหกรณ์ได้นำไปประยุกต์
และผสำนไปกั บ วิ ธี ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ธนำคำร เกิ ด เป็ น ธนำคำรข้ ำ ว ธนำคำรโค – กระบื อ เพื่ อ เกษตรกร
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๓๘
(๒) อำชีพอื่น
โรงเรียนพระดำบส เป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นภำยใต้โครงกำรพระดำบส ซึ่งโครงกำรได้มี
ขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในนำม “โรงเรียนผู้ใหญ่
พระดำบส” เป็นโรงเรียนสำหรับฝึกวิชำชีพในด้ำนช่ำง เช่น ช่ำงไฟฟาำ ช่ำงวิทยุ ช่ำงยนต์ งำนช่ำงโลหะ ช่ำง
เคำะพ่นสี ช่ำงเครื่องปรับอำกำศ เครื่องเสียง ช่ำงไม้ และอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดำเนินกำรเป็นแบบอำศรม
พระดำบส เป็ น ศู น ย์ ก ลำงประสิ ท ธิ์ ป ระสำทวิ ช ำทุ ก สำขำเพื่ อ เป็ น วิ ท ยำทำนแก่ บุ ค คลทั่ ว ไป โดยเน้ น
ควำมสั มพัน ธ์ร ะหว่ำงครู กับ ศิษย์ คุณวุฒิ ของผู้ ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต้องเทียบกับทำงรำชกำร เพียงแต่ให้
ประกอบอำชีพได้เท่ำนั้น โรงเรียนพระดำบสเป็นพระรำชดำริเพื่อให้กำรศึกษำแก่ผู้ขำดโอกำสศึกษำในระบบ
เนื่องจำกขำดทุนทรั พย์ หรือขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้ประชำชนที่ไม่มีโ อกำสศึกษำในระบบ
สำมำรถประกอบอำชีพและดำรงชีพได้ ดังเช่นบุคคลที่มีกำรศึกษำในระบบเช่นกัน โดยที่โรงเรียนพระดำบส
เป็นพระรำชดำริที่เกี่ยวเนื่องทั้งในด้ำนกำรกำรศึกษำ ซึ่งได้นำเสนอในลักษณะกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ในด้ำนกำรศึกษำไว้แล้วในหัวข้อ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ทรงสนับสนุนการสร้างคนด้วย
การศึกษาและการเรียนรู้ ” แต่เมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระรำชกรณียกิจด้ำนกำรส่งเสริ มอำชีพด้ว ย
จึงได้นำเสนอไว้ในสองแห่ง
๔) ทรงพัฒนาและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ สร้ำงนวัตกรรมใหม่ เช่น กำรประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนำ กำรทำ
ฝนหลวง กำรทำเครื่องดักหมอก กำรจัดกำรน้ำเสีย กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรสร้ำงหุ่ นยนต์
คุณหมอ ด้ำนเครื่องจักรกำรเกษตร ด้ำนกำรพัฒนำพันธุ์พืช ด้ำนพลังงำนทดแทน
๕) ทรงพระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นภูมิคุ้มกัน
พระรำชทำนไว้ ใ ห้ พ สกนิ ก ร ซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ ำ สำมำรถใช้ ไ ด้ เ พื่ อ ด ำรงชี พ ได้ จ ริ ง
เป็นควำมมั่นคงของกำรดำรงชีพ และเป็นภูมิคุ้มกันภัยในยำมวิกฤติได้ ซึ่งเมื่อนำไปปฏิบัติจึงสำมำรถสร้ำง
ควำมยั่งยืนในกำรดำรงชีพได้
๕.๓.๒ ศาสตร์แห่งความประพฤติ การครองตน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงมีพระรำชจริยำวัตร
บำเพ็ญพระรำชภำรกิจต้นแบบที่ดีในกำรคิดแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในกำรบำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้แก่รำษฎรทั่วประเทศ สำหรับพระรำชกรณียกิจที่นับเป็นส่ว นหนึ่งหัว ใจของศำสตร์พระรำชำ
ในส่ ว นควำมประพฤติและกำรครองตนนั้น เป็นกำรพัฒ นำตนของบุคคล ทั้งในส่ ว นของควำมคิด จิตใจ
วิธีกำรปฏิบัติ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และกำร
ประพฤติ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน ซึ่งในที่นี้จะแยกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑) พระราชจริยาวัตรเป็นต้นแบบ
ศำสตร์แห่งกำรครองตนพสกนิกรสำมำรถรับรู้ได้จำกพระรำชจริยำวัตร และกำรประกอบ
พระรำชภำรกิจ และพระรำชกรณียกิจ ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เหล่ำพสกนิกรทั้งปวง โดยพสกนิกรทั่ว ๆ
ไปได้รับทรำบกันโดยทั่วไปในพระรำชจริยำวัตร ทั้งในกำรเสด็จพระรำชดำเนินไปทรงงำนในที่ต่ำง ๆ ซึ่งใน
หลำย ๆ กรณีที่พระองค์ทรงเสด็จพระรำชดำเนินด้วยพระบำทในพื้นที่ที่ไม่สำมำรถเดินทำงด้วยวิธีอื่นได้
พระองค์จะไม่ทรงย่ อท้อ หรือแสดงพระอำกำรเหน็ดเหนื่อย เพื่อบรรลุถึงพระภำรกิจในกำรแก้ไขปัญหำ
ให้พสกนิกรของพระองค์ แสดงถึงหลักธรรมในเรื่องของควำมเพียร และควำมมุ่งมั่นในกำรทรงงำน ในส่วน
ของพระรำชจริยำวัตรส่วนพระองค์ที่ทรงมีต่อบุคคลต่ำง หรือพระรำชจริยำวัตรที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทรำ

๓๙
บรมรำชชนนี สมเด็จ พระนำงเจ้ ำสิ ริ กิติ์ พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระพี่นำงเธอเจ้ำฟาำกัล ยำณิ วั ฒ นำ
กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งได้ทรงวำงพระองค์อย่ำงเหมำะสม
กับทุกสถำนะ นอกจำกนั้น ในส่วนของกำรดำรงพระองค์ในกิจส่วนพระองค์ เป็นที่ทรำบกันดีถึงกำรที่พระองค์
ทรงครองพระองค์อย่ำงสมถะ ไม่ได้ใช้จ่ำยแบบฟุ่มเฟือย ทั้ง ๆ ที่สำมำรถทรงกระทำอย่ำงนั้นได้ หลักกำร
ปฏิบัติพระองค์ดังที่ได้กล่ำวมำ เมื่อเปรียบกับคำกล่ำวของปรำชญ์โบรำณเป็นคำพื้นบ้ำน ก็จะตรงกับคำกล่ำว
ที่ว่ำ “ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้มี” นั่นเอง ซึ่งเมื่อพิจำรณำถึงพระรำชจริยำวัตรที่พระองค์ทรงประพฤติ
ปฏิบัติพระองค์ตลอดมำ ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ำ พระองค์ได้ดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธรำชธรรม เห็นได้จำกกำร
ที่ทรงเสียสละทรัพย์ และควำมสุขส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกร ประกอบควำมดีงำมต่อบุคคลทั้งปวง ดำรง
พระองค์ในควำมสัตย์ มีพระรำชจริยำวัตรที่อ่อนโยน ทรงมีพระเมตตำต่อทุกๆ คน และทรงใช้เหตุผลอย่ำง
เที่ยงธรรมในกำรทรงงำน หรือมีพระรำชวินิจฉัยในเรื่องใดๆ อันเป็นพระรำชจริยำวัตรของพระรำชำผู้ทรง
ทศพิธรำชธรรมอย่ำงแท้จริง
ฉะนั้น จึงสมควรที่เหล่ำพสกนิกรทั้งหลำยจะได้น้อมนำเอำพระรำชจริยำวัตรของพระองค์
มำเป็นแบบอย่ ำง เพื่อใช้เป็นหลักในกำรประพฤติ ปฏิบัติตน เพื่อควำมเป็นสิริมงคลและควำมเจริญก้ำวหน้ำ
แก่ชีวิตของแต่ละคน ดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่ำงสืบต่อไป
๒) พระบรมราโชวาทและพระราชดารัส
ตลอดรัชสมัยของกำรครองรำชย์ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิ ตร ในกำรปฏิ บั ติ พระรำชกรณี ยกิ จพระองค์ ใช้ โอกำสในพระรำชกรณี ยกิ จนั้ นพระรำชทำน
พระบรมรำโชวำท หรื อพระรำชดำรั ส ในกิจ ต่ำ ง ๆ เหล่ ำนั้น พระองค์ จ ะพระรำชทำนพระบรมรำโชวำท
ที่สำมำรถนำไปปรับใช้กับกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ในหลำยลักษณะ ซึ่งอำจแบ่งแยกได้เป็น ลักษณะกำรสร้ำง
เสริมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ลักษณะกำรส่งเสริมกำรดำรงชีวิตร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข สันติสุข สำมัคคี
ปรองดอง ลักษณะกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ควำมเป็นไทย ลักษณะกำรสร้ำงเสริมหรือเพิ่มเติม
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลหรือหน่วยงำน หรือควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของประเทศ ลักษณะกำรส่งเสริม
กำรศึกษำหำควำมรู้ กำรพัฒนำในสำขำต่ำง ๆ ลักษณะกำรให้คำนึงถึงสภำพแวดล้อม กำรดำเนินชีวิตที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยและกำรส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในพระบรมรำโชวำท
หรือพระรำชดำรัสในแต่ละองค์นั้นพระองค์ทรงวำงหลักกำรแนวพระรำชดำริไว้อย่ำงรัดกุม ทั้งแยกแยะให้เห็นว่ำ
ควำมเชื่อมโยงต่อกันของควำมตั้งใจจริง ควำมคิดอย่ำงมีเหตุผลตำมหลักวิชำ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
กำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์กำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำ ล้วนเป็นที่ก่อเกิดของปัญญำที่เป็นควำมฉลำดรู้ รู้คิด
รู้ ป ฏิ บั ติ อั น เกิ ด จำกกำรรู้ คิ ด ตำมหลั ก กำรใช้ เ หตุ ผ ล ควำมสำมำรถกำรปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข
ควำมเจริ ญแก่ตนเองและประเทศชำติ โดยในส่ วนที่เป็นพระบรมรำโชวำท และพระรำชดำรัสในโอกำส
และวโรกำสต่ำง ๆ มีจำนวนมำกถึงกว่ำสี่หมื่นองค์ มีหน่วยงำนต่ำงๆ ได้เผยแพร่ในหลำยลักษณะ ซึ่งส่วนมำก
จะนำเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำนนั้น ๆ มำนำเสนอ กำรจะรวบรวมพระบรมรำโชวำท
และพระรำชดำรัสทั้งหมดมำรวมเข้ำไว้ด้วยกันคงไม่อำจกระทำได้ในระยะเวลำสั้น ๆ เนื่องจำกมีจำนวนมำก
และอำจไม่สะดวกในกำรค้นหำ กำรจัดทำโดยแยกตำมภำรกิจของหน่วยงำนจะเป็นประโยชน์ในกำรค้นหำ
และใช้งำน ซึ่งกำรน ำเสนอ ณ โอกำสนี้ เห็ นว่ำเป็นเพียงหยิบยกมำเพื่ อประกอบกำรอธิ บำยในศำสตร์
พระรำชำในส่วนของ “ศำสตร์แห่งกำรประพฤติ กำรครองตน” เพื่อให้เห็นกระบวนกำรที่พระองค์ทรงใช้ จึงไม่
ขอนำเสนอในที่นี้ โดยผู้สนใจในพระบรมรำโชวำทหรือพระรำชดำรัสในเรื่องใด ๆ สำมำรถค้นคว้ำจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่ได้จัดทำไว้แล้ว อย่ำงไรก็ตำม พระรำชดำรัสที่สำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นส่วนที่พระองค์พระรำชทำนไว้ คือ

๔๐
พระรำชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ซึ่งปกติพระองค์จะพระรำชทำนในวันที่ ๔ ธันวำคม ของทุกปี
ยกเว้นปีใดที่มีควำมจำเป็นก็จะมีกำรเลื่ อนไปพระรำชทำนในวันอื่น หรือปีใดที่พระองค์มีพระอำกำรประชวร
เท่ำนั้นที่อำจงดเว้นไป พระรำชดำรัสในส่วนนี้เป็นกรณีที่พระองค์ทรงตั้งพระทัย ในกำรพระรำชทำนให้ แก่
พสกนิกร พระองค์จะทรงเตรียมเนื้อหำในพระรำชดำรัสด้วยพระองค์เอง จึงเป็นพระรำชดำรัสที่มีควำมสำคัญยิ่งที่
คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์ พระรำชำ สภำขับเคลื่ อนกำรปฏิรูปประเทศได้มี มติ ให้ จั ด พิ ม พ์
เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่ม เป็นหนังสือที่คัดลอกเนื้อหำของพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิ ตร ที่พระรำชทำนเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษำ ในทุก ๆ ครั้ง รวม
๔๒ ปี โดยมีกำรขอพระบรมรำชำนุญำตตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อจัดเป็นเนื้อหำสำคัญในกำรสืบสำนศำสตร์
พระรำชำแยกเป็นอีกเล่มหนึ่งต่ำงหำกด้วย
๓) การศึกษาเป็นพื้นฐานการประพฤติตน การครองตน
ดังที่ได้น ำเสนอไว้ ในส่ ว นของ แนวทำงกำรเรี ยนรู้ ศ ำสตร์ พระรำชำ “ทรงสนับสนุ น
กำรสร้ำงคนด้วยกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ” พระองค์ได้ทรงสนับสนุนกำรศึกษำของพสกนิกร โดยเฉพำะ
ในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่กำรศึกษำของรำชกำรยัง ไม่อำจให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง พระองค์ทรงส่งเสริมให้มีระบบ
กำรศึกษำที่เหมำะสมกับสภำพสังคมและบุคคล เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำคน พร้อมไปกับกำรปลู กฝัง
ในกำรดำเนินชีวิตตำมสภำพพื้นที่และวิถีชีวิต เพื่อให้ผู้ได้รับกำรศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำในระบบ หรือ
นอกระบบโรงเรียน ได้มีพื้นฐำนที่จะสำมำรถพัฒนำตนให้ดีขึ้นต่อไป สร้ำงคนที่มีคุณภำพที่จะสำมำรถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงปกติ ไม่ตกไปอยู่ในแนวทำงที่ไม่สมควร ซึ่งอำจก่อปัญหำหรือภำระต่อสังคมได้ ดังที่
ได้เสนอไว้แล้วในส่วนของ แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ทรงสนับสนุนการสร้างคนด้วยการศึกษา
และการเรียนรู้” นั่นเอง
๔) สัมมาชีพ
กำรมีอำชีพที่เหมำะสมกับสังคมและวัฒนธรรม ประกอบอำชีพสุจริต มีปัจจัยสำหรับ
กำรดำรงชีพได้ เป็ น ปั จ จั ย แห่ งกำรดำรงตน ประพฤติตนและครองตนอยู่ในกฎเกณฑ์ของสั งคม ในด้ำน
กำรอำชีพสำหรับพสกนิกรที่อำจขำดแคลนปัจจัย เช่น ที่ทำกิน เงินทุน ควำมเสียเปรียบทำงด้ำนทุน และ
วิชำกำรในกำรประกอบอำชีพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ทรงปฏิบัติ
พระรำชกรณียกิจ เพื่อกำรแก้ปัญหำในเรื่องอำชีพของพสกนิกรของพระองค์มำอย่ำงต่อเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็น
กำรที่ทรงแก้ไขปัญหำ เรื่อง น้ำ ดิน ป่ำ สภำพแวดล้อม กำรจัดกำรที่ทำกิน กำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้ กำรที่มี
พระรำชดำริให้มีโรงเรียนเกี่ยวกับกำรอำชีพ เช่น โรงเรียนพระดำบส กำรพระรำชทำนเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ
กำรพระรำชทำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ก็ล้วนแต่เป็นกำรสร้ำงเสริมกำรประกอบสัมมำชีพแก่พสกนิกรของ
พระองค์
กล่ำวโดยสรุป ศาสตร์แห่งการครองตน อันเป็นส่วนหนึ่งของ “ศาสตร์พระราชา” สำหรับ
กำรพัฒนำตนที่เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำ มีหัวใจสาคัญอันเป็นองค์ความรู้ด้านการศึกษาพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร คือ การใช้การศึกษาเป็นเครื่ องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยในยุคสมัยของพระองค์ได้เปิดโอกำสให้คนไทยทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ ำงทั่วถึง ไม่ว่ำจะอยู่ในเมือง
หรือถิ่นทุรกันดำร พระองค์ทรงคอยชี้แนะเสริมต่อในส่วนขำดตกบกพร่องในกำรจั ดกำรศึกษำไว้หลำกหลำย
ประกำร ดั ง พระรำชกรณี ย กิ จ อั น เป็ น คุ ณ ประโยชน์ อ ย่ ำ งใหญ่ ห ลวงในกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของไทย
มีพระบรมรำโชบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียน
กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำสงเครำะห์ กำรพัฒนำทรัพยำกร

๔๑
บุคคล กำรพัฒนำวิชำกำรและวิจัย และกำรพระรำชทำนทุนกำรศึกษำ เป็นต้น พระรำชกรณียกิจทำงกำรศึกษำ
เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชำสำมำรถและสำยพระเนตรอันกว้ำงไกลในกำรให้ควำมสำคัญในกำรใช้กำรศึกษำเป็น
เครื่องมือพัฒนำคุณภำพชีวิต ในยุคสมัยของพระองค์ได้เปิดโอกำสให้ คนไทยทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึ กษำ
อย่ำงทั่วถึง ดังรำยละเอียดพระรำชกรณียกิจและพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำที่ได้นำเสนอไว้ในตอนต้น
แล้ ว เมื่ อกำรให้ กำรศึ กษำแก่ พสกนิ กรสำมำรถกระจำยไปถึ งในท้ องถิ่ นที่ ห่ ำงไกลควำมเจริ ญ หรื อบุ คคล
ที่ด้อยโอกำส พระองค์ยังพระรำชทำนหลักกำรในกำรดำเนินชีวิต กำรอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย โดยได้พระรำชทำน
พระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส ที่เกี่ยวกับกำรประพฤติตน ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม หลักกำรอยู่ร่วมกัน
ในสังคม กำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพ ตลอดจนกำรที่สำมำรถนำกำรครองพระองค์เป็นแบบอย่ำง
ในกำรดำเนินชีวิตของแต่ละคนได้ ซึ่งนับว่ำเป็นกระบวนกำรที่ได้รับกำรยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของศำสตร์พระรำชำ
๕.๓.๓ ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงให้ควำมสำคัญกับ
ภำพรวมของสั งคมไทย ที่ต้องมีสภำวะของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสำมัคคี ปรองดอง เพื่อควำมสงบสุ ข ของ
บ้ ำนเมือง และควำมเป็ น อยู่ ที่ดีของพสกนิกร ซึ่งจะสำมำรถพัฒ นำในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงดี หำกสั งคมมี
ควำมสำมัคคี ปรองดอง และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเคำรพเหตุผลซึ่งกันและกัน สำหรับพระรำชกรณียกิจในเรื่อง
กำรอยู่ร่วมกัน ปรองดองและสงบสุข พระองค์ทรงได้พระรำชทำนไว้ในหลำยโอกำส โดยอำจจัดแบ่งได้ ดังนี้
๑) พระราชดารัส เรื่องความสามัคคี
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ พลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงให้ ควำมส ำคั ญ
ในควำมรั ก ควำมสำมัคคีภำยในประเทศของชนทุกหมู่เหล่ ำ รวมถึงควำมรักสำมัคคีในภำพรวมของประเทศ
พระองค์ได้พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทและพระรำชดำรัส ณ สถำนที่และโอกำสต่ ำง ๆ ไว้มำกมำย ในที่นี้
ขอหยิ บยกเป็ นตั วอย่ ำงเพื่ อให้ เห็ นถึ งควำมมุ่ งมั่ นในพระทั ยที่ จะสร้ ำงควำมรั กสำมั คคี ของชนทุ กหมู่ เหล่ ำ
จำกพระรำชดำรัส ซึ่งได้คัดลอกเฉพำะควำมในตอนที่เป็นสำระสำคัญเรื่องควำมสำมัคคี ดังนี้
“...ประเทศไหนถ้า ประชาชนพลเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว กันดี มีระเบี ยบวินัย
ประเทศนั้ น ก็เจริ ญและอยู่ ในฐานะดีจึงเห็ น ได้ว่าความสามัคคี กลมเกลี ยวกันระหว่างคนในชาติ
และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสาคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนาประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวร...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสเนื่องในโอกำส
เสด็จ ฯ ออกให้ประชำชนเฝาำ ณ พระที่นั่งอนันตสมำคม
วันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๐๔
“... การที่ป ระเทศของเราได้รักษาอธิปไตย และดารงฐานะมา ด้ว ยดีได้ตลอดมานั้น
ก็ ด้ ว ยอาศั ย ความร่ ว มมื อ ของทุ ก ๆฝ่ า ย ต่ า งช่ ว ยกั น ปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ
ด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม...”
“...ทุก ๆ คนในชาติ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถ้า แต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้
เป็นผลดีที่ สุดที่จะกระทาได้ ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน แล้วชาติของเราจะ
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทในพิธีถวำยสัตย์
ปฏิญำณและสวนสนำมของทหำรรักษำพระองค์
ณ ลำนพระรำชวังดุสิต วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๐๔

๔๒
“...ตามประวัติศาสตร์ของเราจะเห็นได้ว่า คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน ชาติก็รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียว
กัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมทั้งชาติ...”
“...คราวใดที่ ช าวไทยมี ความสามั คคี เป็ นน้ าหนึ่ ง ใจเดี ยวกั น ร่ วมแรงร่ วมใจกั น เพื่ อ
ประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความ เจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลม
เกลียวกัน ก็ต้อง ประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของ เราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่ ให้ดีที่สุด...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทในพิธีสวนสนำม
ทหำรรักษำพระองค์ ณ ลำนพระรำชวังดุสิต
วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๐๕
“...ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุก วันนี้ด้วยความสามัคคี ผู้ใดเดือดร้อน
ก็ได้รับการ บรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสาคัญของการปกครอง ประเทศไทยมาแต่โบราณกาล...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสพระรำชทำน
แก่คณะกรรมกำรบริหำรและอำสำสมัคร
มูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ฯ ณ เวทีลีลำศ สวนอัมพร
วันที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๐๘
“...ประเทศชาติกาลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการ ความสามัคคีความเรียบร้อย ผลดีทั้ง
ปวงดังกล่าวจะ เกิดขึ้นได้ ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนอยู่ในทาง ที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทพระรำชทำน
เพื่อเชิญไปอ่ำนในกำรประชุมใหญ่ของสมำคม
พุทธศำสนำทั่วรำชอำณำจักร ณ จังหวัดกำฬสินธุ์
วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๑๒
“...ความพอพระราชหฤทัยของพระราชาอยู่ที่ว่า แต่ละคนจะทาหน้าที่ของตัวด้วยความ
ตั้งใจ มีความคิดพิจารณาที่รอบคอบ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กัน ส่งเสริมความสามัคคี และปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทพระรำชทำน
แก่ผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเหรียญรำชรุจิ
ณ พระตำหนักจิตรดำรโหฐำน วันที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๑๓
“...ความสามัคคีนี้ หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจ ขัดแย้งซึ่งกัน และกันบ้าง ก็ต้องปรองดองกันเสีย
และหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง กันเพราะความสามัคคีเป็นกาลังอย่างสูงสุดของ หมู่ชน...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทพระรำชทำน
แก่กลุ่มชำวไร่หมู่บ้ำนตัวอย่ำง โครงกำรไทย-อิสรำเอล
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๑๓

๔๓
“...สามัคคี คือการเห็ น แก่บ้านเมืองและช่ว ยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมือง
ให้เข้มแข็ง ด้วย การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุ จริตอย่างตรงไปตรงมา
นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวม นั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสพระรำชทำน
ในพิธีประดับยศนำยตำรวจชั้นนำยพล ณ พระตำหนัก
จิตรลดำรโหฐำนวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๑๙
“...เมื อ งไทยนี้ อ ยู่ ไ ด้ ด้ ว ยความสามั ค คี ด้ วยความเข้ ม แข็ ง ด้ ว ยความเสี ย สละ
อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน และถ้ารักษาความ เห็นอกเห็นใจนี้แล้ว ประเทศชาติของเราก็
จะเป็นที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่ว กาลนาน...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสพระรำชทำน
ในพิธีพระรำชทำนธงประจำรุ่นลูกเสือชำวบ้ำน
จังหวัดขอนแก่น ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
วันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๑๙
“...ความสามัคคีพร้ อมเพรียงแห่ งหมู่คณะ ที่จะเกิดมี ขึ้นได้นั้น ย่อมจะเนื่องมาจาก
ความคิด ความเห็น และใจจริงที่มุ่งหมายและยึดมั่นในสิ่งใดสิ่ง หนึ่งรวมกัน...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทพระรำชทำนแก่
สมำคม
นักเรียนไทยในรัฐเยอรมันฯ เพื่ออัญเชิญ
ลงพิมพ์ในหนังสือเพื่อนไทย สิงหำคม ๒๕๒๑
“...ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางส่วนบุคคลทั้งในด้าน
วิชาการ ต้องเห็น ใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่ มีความรู้ในวิชาการของ แต่ละคน ถ้าดาเนินวิชาการนั้น ๆ
ไปตามลาพัง หรือตามแนวเดียว เท่านั้นเอง ก็จะไม่สามารถที่จะดาเนินได้โดยดี...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทพระรำชทำน
แก่คณะกรรมกำรจัดงำนสุรสีห์รำลึก ณ พระตำหนัก
จิตรดำรโหฐำน วันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๒๒
“...ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสาคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนผู้อยู่ร่วมกันจาเป็นต้องมี
ต้องถนอมรักษา และต้องนามาใช้อยู่สม่าเสมอ เนื่องด้วยสรรพกิจการงานที่เป็นส่วนรวมทุกด้าน ทุกระดับ
ต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่ายร่วมกันทากิจกรรม...”
ควำมตอนหนึ่งในพระรำชดำรัสในกำรเสด็จออก
มหำสมำคม เนื่องในพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๓๐

๔๔
“... ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสาคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชน อยู่รวมกันจาเป็นต้องมี
ต้องถนอมรักษาและ ต้องนามาใช้อยู่สม่าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทางานด้วยความ ตั้งใจดี
ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ งานก็สาเร็จสมบูรณ์ งดงาม
ตามประสงค์ทุกอย่าง...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสในกำรเสด็จออก
มหำสมำคม งำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๓๐
“...บ้ านเมื องไทยสามารถฟั นฝ่ าอุ ปสรรคต่ างๆ ได้ โ ดยดี เพราะว่ าจิ ตใจสามั คคี แ ละ
แสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน และกันไว้ได้ เราก็จะ
อยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสพระรำชทำนแก่
คณะประชำชนจังหวัดรำชบุรี ณ พระตำหนัก
จิตรลดำรโหฐำน วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๓๑
“...ความสามัคคีป รองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียว กับความ รักใคร่เผื่อแผ่ช่ว ยเหลื อ กัน
ฉันญาติพี่น้องสอง ประการนี้ คือ คุณลักษณะสาคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ
และเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสพระรำชทำนแก่
ประชำชนชำวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๒
“...ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจาตัวของคนไทย ที่ได้ อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพ
บุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทยตราบตระหนักว่าหมู่ คณะที่มีสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ย่อมมี
กาลังกล้า แข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทพระรำชทำน
ในกำรประชุมใหญ่สำมัคคีสมำคม
วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๓๔
“...ประเทศของเรารักษาเอกราช อธิปไตยและอิสรภาพให้ สมบูรณ์มั่นคงมาได้จนถึง
ทุกวันนี้ เพราะคนไทย ทุกหมู่เหล่ารู้รักความสามัคคี และรู้จักทาหน้าที่ของแต่ล ะฝ่ายให้ ประสาน
ส่งเสริมกัน เมื่อทุกคนมุ่งใจปฏิบัติดังนี้ ความถูก ต้องเรียบร้อย ความพัฒนาก้าวหน้า และความมั่นคง
เป็นปึกแผ่นจึงบังเกิดขึ้น...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระบรมรำโชวำทในพิธีถวำยสัตย์
ปฏิญำณและสวนสนำมทหำรรักษำพระองค์
ณ ลำนพระรำชวังดุสิต วันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๓๔

๔๕
“...สามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคน หนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูด
เหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทางานให้ส อดคล้องกัน
แม้จะขัดกันบ้างแต่ต้องสอดคล้องกัน...”
ควำมตอนหนึ่ง ในพระรำชดำรัสพระรำชทำนแก่คณะ
บุคคลต่ำง ๆ ในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ ศำลำดุสิดำลัย วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๖
๒) พระราชดารัสเรื่องการอยู่ร่วมกันและความสงบสุข
นอกจำกพระรำชดำรัสที่เกี่ยวกับควำมสำมัคคีที่พระองค์ได้พระรำชทำนในโอกำสต่ำง ๆ
แล้ ว พระรำชด ำรั ส ที่ ส ำคั ญ ที่ พ ระองค์ จ ะพระรำชทำนในทุ ก ปี คื อ พระรำชด ำรั ส เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษำ ซึ่งพระองค์ทรงเตรียมเนื้อหำ โดยมักจะนำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นที่สำคัญในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำใน
ปีนั้น ๆ นำมำเตือนสติและสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปพิจำรณำ ซึ่งในบำงปีหำกมีปัญหำในเรื่อง
กำรเกิดควำมแตกแยกทำงควำมคิด หรือเหตุขัดแย้งกันในประเทศ พระองค์จะทรงชี้แนะด้วยพระรำชดำรัส
ด้วย ซึ่งในที่นี้ได้คัดกรองเฉพำะพระรำชดำรัสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรอยู่ร่วมกันและควำมสงบสุข ดังนี้
“...ที่จ ริ งก็ไม่ส มควรที่จะพูด เพราะว่าจะเป็นการกระทบเทือน แต่ก็ขอพูดเล็ กน้อ ย
เพราะว่าถือเป็นกันเอง... ที่มีวิกฤตการณ์ในทางการเมืองในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งที่ได้อ้างว่าเป็นเหตุผล
ที่จะต้องมีวิกฤติการณ์ทางการเมืองก็คือนักศึกษา นักศึกษาถูกอ้างว่าจะก่อความไม่เรียบร้อย จะก่อ
ความวุ่นวายต่อบ้านเมือง จึงทาให้มีความจาเป็นที่จะจัดการอย่างเข้มงวด ซึ่งแต่ละคน ในดวงจิตของ
ตัวเองก็คงทราบดีว่า ความจริงนักศึกษาทั้งหลาย ซึ่งตีความตั้งแต่ขั้นสูงลงมาจนถึงขั้นต่า ...ก็ทราบดีว่า
แต่ละคนไม่ต้องการที่จะก่อความจลาจลก่อความวุ่นวายใด ๆ เลย แต่ละคนต้องการความก้าวหน้า
ความเจริญ ความสงบสุข แต่ว่าก็ขอให้แต่ละคนพิจารณาด้วยตนเองว่าความสงบสุขนี้จะได้มาอย่างไร
และอย่าไปเชื่อฟังใครที่บอกว่าวิธีที่จะหาความสงบสุขก็ต้องก่อความวุ่นวายเสียก่อน และอย่าไปเชื่อฟัง
และตามจิตใจของตนเองที่ชอบไปใช้อานาจฝ่ายต่าครอบงาตัว สาหรับอธิบายในข้อนี้ บางทีบางคน
อยากที่จะมีความสุข ความสาราญความสนุกสนาน ก็ปฏิบัติในสิ่งที่จะนาความสุขสาราญสนุกสนานแก่
ตนเอง โดยคิดถึงส่ ว นรวมโดยคิดถึงคนอื่น ความสุ ขส าราญนั้นจะมีขึ้นได้ แต่ว่าถ้าคิดจะทาอะไร
ที่สุขสาราญแก่ตัวเองแล้วก็ไม่คิดถึงผู้อื่นคือไปก้าวก่ายเสรีภาพของผู้อื่น ไปเบียดเบียนคนอื่นซึ่งเป็น
การเบียดเบียนส่วนรวม ความสุขสาราญนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างถาวร ข้อนี้ ถ้าทุกคนนึกถึง คิดพิจารณา
อย่ างดี จะเป็ น นั กเรี ย นนั กศึกษา จะเป็นนักศึกษาในทางศาสนาและศาสนาใดก็ ตาม ถ้าใช้ความ
พิจารณาที่รอบคอบในข้อนี้ข้อเดียว ก็จะทาให้กิจการกิจกรรมและสิ่งที่ปรารถนามีความเจริญงอกงามดี
มีความสุข มีความเจริญโดยแท้ จะไม่มีความวุ่นวายใด ๆ เข้าใจว่าถ้าทุกคนนึกถึงว่าพลังที่สาคัญที่สุด
คือการพิจารณาที่รอบคอบด้วยความฉลาด ด้วยปัญญาของตน และด้ วยการพินิจพิเคราะห์ที่รอบคอบ
แล้ว ก็ไม่เกิดเรื่องอะไรเลย ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายแก่ตัวและแก่ส่วนรวมอย่างแน่นอน ฉะนั้นในโอกาสที่
ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่สนใจและผู้ปฏิบัติในทางศาสนกิจต่าง ๆ และในทางการศึกษามาอยู่ด้วยกัน
ก็ขอให้ร่วมกันคิดในทางที่เหมาะสม คิดในทางที่รอบคอบ แล้วก็จะได้ชื่อว่าได้สร้างตนเอง ได้สร้าง
บ้ า นเมื อ งและสั ง คมของเราให้ มั่ น คง ไม่ ต้ อ งปฏิ วั ติ กั น แม้ จ ะปฏิ วั ติ ม าแล้ ว ก็ ส ามารถที่ จ ะช่ ว ย
ให้บ้านเมืองเป็นส่วนรวม คงอยู่ ไม่ต้องอาศัยการปฏิวัติต่อไป คือทุกคนจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์
ของร่ างกาย จิ ตใจของตัว และในเวลาเดียวกันก็เท่ากับควบคุมสถานการณ์ของส่ว นรวมของชาติ
บ้ า นเมื อ งให้ อ ยู่ เ รี ย บร้ อ ย ถ้ า ทุ ก คนท าหน้ า ที่ ข องตน ก็ ไ ม่ มี ค วามวุ่ น วายใด ๆ มี แ ต่ ค วามมั่ น คง

๔๖
ความปลอดภัย การปกครองบ้านเมืองจะไม่ต้องมาทารุนแรง แล้วก็ไม่ต้องมาทาให้เกิดความไม่พอใจใน
ตัวเองและไม่พอใจในผู้อื่ น คือถ้าทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่พิจารณาหน้าที่ของตนอย่างหนักแน่น
ปฏิบัติอย่างหนักแน่นอย่างตรงไปตรงมาอย่างกล้าหาญ คือยอมที่จะแสดงความจริงใจ ยอมที่จะคิด
ในทางที่ตรง แม้บางทีตัวเองอาจต้องเหน็ดเหนื่อยหรือต้องต่อสู้ในตัวเอง ก็พยายามให้อานาจฝ่ายดีของ
ตัวและอานาจฝ่ายดีของส่วนรวมขึ้นหน้าอานาจฝ่ายเลว อย่างนั้นน่ะจะทาให้บ้านเมืองไปรอด และก็ทา
ให้ทุกคนมีความผาสุกได้ พรทั้งหลายที่ได้ให้มาในวันนี้จะสัมฤทธิ์ผล และจะสะท้อนกลับไปสู่ ท่าน
ทั้งหลาย ทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้มาในวันนี้ หมายความว่าจะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง จะเป็นการช่ วยกัน
สร้างให้สังคมของประเทศไทยให้บ้านเมืองเจริญและก้าวหน้า...”
พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่ ผู้แทนองค์กำร
และสมำคมต่ำง ๆ ทำงศำสนำ ณ ศำลำดุสิดำลัย
วันเสำร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๑๔
“...ถ้าแต่ละคนมีหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มี ทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัว หรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มี
ในทางที่ เ ป็ น คนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ จะต้ องมี ค วามเอื้ อ เฟื้ อซึ่ ง กั น และกั น ถ้ ามี ความคิ ด ที่ เ ที่ ย งตรง
ที่มีเหตุผล ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเห็นด้วย เห็นพ้องกันเสมอ ไม่หมายความว่าถ้าใครพูดอะไรไป
จะต้องถือว่าใช่แล้ว ยกมือแบบในที่เขาล้อกันในสภา มีความคิดความเห็นต่างกันได้ แต่ถ้าพูดกันด้วย
เหตุผลแล้ว ไม่ใช่มิจฉาทิฐิคือไม่ถือเอาเหตุผลลับ ๆ ล่อ ๆ มาใช้ เชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดี...”
“...ถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิด ช่วยกันทา แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียงด้วยรากฐานของ
เหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุด ที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกัน คือ ความพอมีพอกิน พออยู่
ปลอดภัยของประเทศชาติ...”
พระรำชดำรัสที่พระรำชทำนแก่คณะผู้แทนสมำคมองค์กำร
เกี่ยวกับศำสนำ ครู นักเรียนโรงเรียนต่ำง ๆ นักศึกษำมหำวิทยำลัย
ในโอกำสเฝาำ ฯ ถวำยพระพรชัยมงคล ในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย
วันพุธที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๑๗
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบี ยน
คนอื่นน้อยถ้ามีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...”
ควำมตอนหนึ่งพระรำชดำรัส พระรำชทำนแก่คณะบุคคล
ต่ำง ๆ ที่เข้ำเฝาำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย ๔ ธันวำคม ๒๕๔๒
๓) พระราชดารัสเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ประเทศไทยได้ผ่ำนเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงควำมคิดในกำรบริหำรรำชกำรทำงกำร
ปกครองประเทศมำหลำยครั้ง โดยเฉพำะในช่วงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำช มำเป็น
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข แม้จะได้ผ่ำนกำลเวลำมำหลำย ๆ ปี ควำมขัดแย้งและ
กำรสร้ำงเงื่อนไขเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรประเทศยังคงปรำกฏขึ้นเป็นระยะ ๆ ในหลำยครั้งที่ควำม
ขัดแย้งได้นำมำซึ่งควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำยของประชำชน และทรัพย์สิ นของประเทศชำติจำนวนมำก

๔๗
และหำกไม่มีพระบำรมีของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มำทรงระงับ
ยับยั้งไว้ เหตุกำรณ์ก็จะยิ่งลุกลำมใหญ่โตจนไม่ อำจจะควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ กำรที่พระองค์จะทรงมี
พระรำชวินิจฉัยในปัญหำควำมขัดแย้งก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจำรณำสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม เนื่องจำกเป็นกรณี
เรื่ องทำงกำรเมือง ฉะนั้ น เมื่อถึงครำวจำเป็นหรือสถำนกำรณ์จะนำมำซึ่งควำมเสี ยหำยอย่ำงใหญ่หลวง
พระองค์จึงจะสำมำรถพระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัยเพื่อกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งเมื่อมีทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ก็จะมีพระกระแสรับสั่งในส่วนของเปาำหมำยในกำรสร้ำงควำมสงบสุขของชำติ บ้ำนเมืองและประชำชน
โดยจะไม่ได้ระบุในเรื่องวิธีกำร และให้คู่ขัดแย้งรวมถึงฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพิจำรณำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
โดยมีเปาำหมำยในเรื่ องควำมสงบสุขของประชำชนเป็นหลัก แต่ละครั้งของกำรเกิดควำมขัดแย้งเหตุกำรณ์
สำมำรถยุ ติ ไ ด้ ใ นเวลำอั น สั้ น ส่ ง ผลต่ อ สภำพจิ ต ใจของประชำชนและฝ่ ำ ยต่ ำ ง ๆ ได้ อ ย่ ำ งน่ ำ อั ศ จรรย์
และปัญหำก็จะคลี่คลำยลงได้ในที่สุด ดังนี้
เหตุการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ควำมว่ำ
“วันนี้ก็รู้สึกมีความปลาบปลื้มที่ได้เห็นท่านทั้งหลายมาพร้อมเพรียงกันในนี้ และได้มา
ให้พร โดยเฉพาะคาว่าเจริญนั้นก็เคยวิสัชนามาแล้วว่า สาหรับผู้ที่มีวันเกิด ทุกคนก็มาให้พรให้เจริญ
เมื่อคนที่มีวัน เกิด มี อายุ พ อสมควรแล้ ว ก็จ ะเจริ ญทางสู ง ก็ไ ม่ ได้ แต่ว่าอาจเจริญทางกว้ าง แต่ก็ ไ ม่
ปรารถนา จึงมีความเจริญอีกทางหนึ่ง คือทางเจริญธรรม เจริญธรรมนั้นหมายถึงเจริญในสิ่งที่ดีที่งาม
และคาให้พรอันนี้ก็ขอรับเอาไว้ เพราะว่าต้องการมาก และโดยเฉพาะก็เจริญธรรม หมายความว่าอยาก
ให้ท่านทั้งหลายเจริญธรรม หมายความว่าให้ทุกท่านมีจิตใจที่เป็นธรรม มีความยุติธรรมในใจ ถ้าคนเรา
มี ค วามยุ ติ ธ รรมในใจแล้ ว สามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทุ ก อย่ า งเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวมและ
เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพราะว่าความยุติธรรมนี้ก็คือมีความคิด ที่มีเหตุผล คนเรามีหน้าที่ใด มีศาสนา
ใดก็ตาม ถ้ามีเหตุผลแล้วสามารถที่จะปฏิบัติงาน ทาให้งานนั้นสาเร็จ และเป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายมาให้พรโดยผ่านอธิบ ดีกรมการศาสนา ก็ขอรับพรเหล่านั้นอย่างเต็ มใจ
ขอให้พรเหล่านั้นสะท้อนไปถึงท่านทุกคน ให้มีความยุติธ รรม ให้มีความเจริญในสิ่งที่ดีงามในสิ่ งที่
ปรารถนา ทาให้ ส่ ว นรวมมีความปึ กแผ่ น มีความมั่นคง เคยบอกมาหลายครั้ง แล้ ว ว่ า โดยเฉพาะ
เมืองไทยนี้ ถ้าใช้วิธี ขอไม่ใช้คาว่าลัทธิ ใช้วิธีเป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่มาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว คือ
ความเป็นพี่น้องกัน ความเมตตาซึ่งกันและกัน จะอยู่ได้ ความเป็นพี่น้องความเมตตาซึ่งกันและกันนั้น
ไม่ใช่ความอ่อนแอตามที่บางคนที่คิดว่าความเมตตาซึ่งกันและกันนั้นเป็นความอ่อนแอ เห็นคนนั้นก็
สงสาร เห็นคนนี้ก็สงสาร ไม่ใช่ความเมตตานั้นคือเห็นอะไรที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์แก่ตน ฉะนั้น ขอให้
พิจารณาว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ อยู่ในเมืองไทย อยู่ในประเทศที่อยู่มานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งอยู่มา ไม่ใช่เพิ่ง
ตั้งมาเมื่อสองสามวัน หรือสองสามปี ตั้งมาเป็นร้อย ๆ ปี ฉะนั้น ต้องมีอะไรดีแน่ในความเป็นอยู่ของ
เมืองไทย ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ไม่ว่าวัยใด ไม่ว่าเพศใด ไม่ว่าศาสนาใด ไม่ว่าความคิดในลัทธิอย่างไร
ให้คิดถึงความเป็นอยู่ของเมืองไทยนี้ อยู่มานานต้องมีดี ขอให้ท่านทั้งหลายได้อาศัยความยุติธ รรม
และความเจริญทางยุติธรรมนี้ จงสามารถปฏิบัติงาน คิดสิ่งใดให้ดี และให้มีความสาเร็จในกิจการนั้น ๆ
ให้ทั่วถึงกัน”
พระบรมรำโชวำท พระรำชทำนแก่ ผู้แทนองค์กำร
และสมำคมต่ำง ๆ ทำงศำสนำ คณะนิสิตและนักศึกษำ
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ วันอังคำรที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๑๖

๔๘
เหตุการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๑๙ ควำมว่ำ
“ที่จะพูดถึงความปรารถนาดีหรือไม่ดีนี้ แต่ละคนก็มีปรารถนา จะเรียกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้
ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไร เพราะว่าคนหนึ่งพูดมาอย่างหนึ่ง ก็เป็นอย่างดี อีกคนหนึ่งพูดมาอีกอย่างหนึ่ง
ก็เป็นของดีเหมือนกัน แต่มาทะเลาะกัน จึงบอกว่าปรารถนาดี หรือไม่ดี เพราะว่าแต่ละคนมีทัศนะของตัว
ขอใช้คาว่ามีจุดทัศนะของตัว หมายความว่าจุดทัศนา หมายความว่าจุดที่ตัวยืนอยู่ ทั้งทางกายทั้งทางใจ
และมองคนอื่น ตัวเองนะไม่เห็น แต่มองคนอื่น บางคนก็เห็นข้างหน้า บางคนก็เห็นข้าง ๆ บางคนก็เห็น
ข้างหลัง ความหมายว่าจากจุดทัศนา หรือทัศนะของแต่ละคน จะเห็นคนอื่นหรือสิ่งอื่นไม่เหมือนกัน แต่
ละคนจะมีความคิด แต่ละคนจะมีความเห็นแตกต่างกัน ข้อนี้เป็นสิ่งสาคัญไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายจะ
คิดหรือไม่คิด แต่ว่าถ้าฟังไปแล้วเอาไปคิดก็ได้ ถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นไร อย่างนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะว่า
ตามที่กล่าวเมื่อตะกี้ว่า แต่ละคนจะสามัคคีกัน จะตั้งอยู่ในความสามัคคี ช่วยร่วมแรงกัน เพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่ออะไร ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือ
ต่อชาติบ้านเมือง ก็เชื่อ เพราะเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดี โดยแท้ ไม่ใช่ ดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่
ดีโดยแท้ว่าจะตั้งใจที่จะเข้าหากัน ร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ ฉะนั้นที่ว่า
ปรารถนาดีแท้ ก็หมายความว่าแต่ล ะมีความคิดความเห็นนั้นว่าทาดีสาหรับส่วนรวม แต่ข้อที่ลาบาก
ในการทาดีเพื่อส่วนรวมนี้ เพราะว่าปรารถนาดีหรือไม่ดีนี้ คืออีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แท้ ที่แล้วแต่จุดทัศนา
หรือทัศนะของแต่ละคน ทาให้การปฏิบัติของแต่ละคนแตกต่างกัน อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ และ
จะเกิ ด ความเสี ย หายใหญ่ ห ลวงต่ อ ส่ ว นรวมได้ เพราะแต่ ล ะคนจะปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ส่ ว นรวม
เพื่อประเทศชาติ แต่จุดทัศนานี้ไม่เหมือนกัน เมื่ อไม่เหมือนกันก็ต้องปะทะกัน ปะทะกับคนที่สมมุติว่า
มองดู ๒ คน คนที่ ๓ ที่เป็นผู้มองผู้ดู จะเห็นทั้ง ๒ คนพร้อมกัน แต่ใน ๒ คนนั้น ที่กาลังทะเลาะกันหรือ
เจรจากัน จะมองเห็นคนหนึ่งจะเห็นอีกคนหนึ่ง แต่คนที่ ๓ จะเห็นทั้ง ๒ คน ตรงนี้ถ้าดูในทัศนะของคน
ที่ ๓ นี้ เวลาเขาทะเลาะกั น ๒ คนนั้ น อาจจะมี ค วามเห็ น เหมื อ นกั น ถื อ ความคิ ด เหมื อ นกั น แต่
ความเห็นไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกัน คนหนึ่งบอกว่าชาติอยู่ข้างซ้าย คนหนึ่งบอกว่าชาติอยู่ข้างขวา
ก็ทะเลาะกันอยู่นั้นว่าซ้ายหรือขวา จะเอาอะไร ให้ประเทศชาติเป็นซ้ายหรือเป็นขวา ได้ทั้งนั้น เพราะ
ประเทศชาติจะไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวา จะว่าเป็นกลางก็ไม่ใช่ ฉะนั้น ถ้าเอาคาพูดเล็กน้อยไปพิจารณา
ก็อาจจะเห็นได้ว่า การที่ได้กล่าวว่าทุกคนขอตั้งสัตย์ที่จะปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่ประเทศชาติ
ก็งานเพื่อฉลองพระเดชพระคุณ ว่าจะสามัคคีกัน ร่วมแรงกันนี้ หนักใจเพราะเหตุนี้เอง แต่ละคนตั้งใจดี
แล้วมาตีหัวกัน มันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ โดยที่แต่ละคนตั้งใจดีแล้วพิจารณาตัวเองบ้าง”
พระรำชดำรัส พระรำชทำนแก่บุคคลที่เข้ำเฝาำฯ ถวำยพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ วันอำทิตย์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๒๐
เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ควำมว่ำ
“...คงเป็ นที่ แปลกใจ ท าไมถึ งเชิ ญให้ ท่ านมาพบกั นอย่ างนี้ เพราะว่ าทุ กคนก็ ทราบว่ า
เหตุการณ์มีความยุ่งเหยิงอย่างไร และทาให้ประเทศชาติล่มจมได้ แต่ที่จะแปลกใจก็อาจมีว่า ทาไมเชิญ
พลเอกสุจินดา คราประยูร และพลตรีจาลอง ศรีเมือง เพราะว่า อาจมีผู้ที่แสดงเป็นตัวละครมากกว่านี้
แต่ว่าที่เชิญมาเพราะว่า ตั้งแต่แรกที่มีเหตุการณ์ สองท่านเป็นผู้ที่เผชิญหน้ากัน แล้วก็ในที่สุด เป็นการต่อสู้
หรือการเผชิญหน้ากว้างขวางขึ้น ถึงได้เชิญ ๒ ท่านมา

๔๙
การเผชิญหน้าตอนแรก ก็จะเห็นจุดประสงค์ของทั้ง ๒ ฝ่ายได้ชัดเจนพอสมควร แต่ต่อมา
ภายหลัง ๑๐ กว่าวัน ก็เห็นแล้วว่า การเผชิญหน้านั้น เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมาก จนกระทั่งออกมาอย่างไร
ก็ตาม เสียทั้งนั้นเพราะว่า ทาให้มีความเสียหาย ในทางชีวิต เลือดเนื้อของคนจานวนมากพอสมควร แล้วก็
ความเสี ยหายทางวั ตถุ ซึ่ งเป็ นของส่ วนราชการ และส่ วนบุ คคลเป็ นมู ลค่ ามากมาย นอกจากนี้ ก็ มี
ความเสียหายในทางจิตใจ และในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ อย่างที่จะนับพรรณนาไม่ได้ ฉะนั้นการ
ที่จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปจะเป็นเหตุผลหรือต้นตออย่างไรก็ช่าง เพราะเดี๋ยวนี้เหตุผลเปลี่ยนไป ถ้าหากว่า
เผชิญหน้ากันแบบนี้ต่อไป เมืองไทยมีแต่ล่มจมลงไป แล้วก็จะทาให้ประเทศไทย ที่เราสร้างเสริมขึ้นมาอย่าง
ดี เป็นเวลานาน จะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายในทางลบเป็นอย่างมาก ซึ่งก็เริ่ม
ปรากฏผลแล้ ว ฉะนั้ นจะต้ องแก้ ไข โดยดูว่ามีข้อขั ดแย้ งอย่ างไร แล้ วก็พยายามที่ จะแก้ ไขตามล าดั บ
เพราะว่าปัญหา ที่มีอยู่ทุกวันนี้ สองสามวันนี้มันเปลี่ยนไป ปัญหาไม่ใช่เรื่องของเรียกว่าการเมือง หรือ
เรียกว่าของการดารงตาแหน่ง เป็นปัญหาของการสึกหรอของประเทศชาติ ฉะนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไข
มีผู้ที่ส่งข้อแนะนา ในการแก้ไขสถานการณ์มาหลายฉบับ หลายคนจานวนเป็นร้อย แล้วก็ทั้ง
ในเมืองไทย ทั้งต่างประเทศที่ส่งมา ที่เขาส่งมาการแก้ไข หรือข้อแนะนาว่า เราควรจะทาอะไรก็มี ก็มีต่าง
ๆ นานา ตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าแก้ไขวิธียุบสภา ซึ่งก็ได้หารือกับทางทุกฝ่ายที่เป็นสภา หมายความว่า
พรรคการเมืองทั้งหมด ๑๑ พรรคนี้ คาตอบมีว่าไม่ควรยุบสภา มี ๑ รายที่บอกว่าควรยุบสภา ฉะนั้นการที่
จะแก้ไข แบบที่เขาเสนอมานั้น ก็เป็นอันว่าตกไป นอกจากนั้นก็มีเป็นฎีกา และแนะนาวิธีต่างๆ กัน ซึ่งได้
พยายามเสนอไปตามปกติ คือเวลามีฎีกาขึ้นมา ก็ส่งไปให้ทาง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือสานัก
นายกรัฐมนตรี แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตามแบบนั้น ตกลงมีแบบยุบสภา และมีอีกแบบหนึ่ง ก็เป็นแบบ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้ตามประสงค์ที่ต้องการ หมายความว่าประสงค์เดิม ที่เกิดเผชิญหน้ากัน
ความจริงวิธีนี้ถ้าจาได้ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ก็ได้พูดต่อสมาคม ที่มาพบจานวนหลาย
พันคน แล้วก็ดูเหมือนว่าพอฟังกัน ฟังกันโดยดี เพราะเหตุผลที่มีอยู่ในนั้น ดูจะแก้ปัญหาได้พอควร ตอนนี้
ก็พอย้าว่าทาไมพูดอย่างนั้น ว่าถ้าจะแก้ก่อนออกก็ได้ หรือออกก่อนแก้ก็ได้ อันนั้นทุกคนก็ทราบดีว่าเรื่อง
อะไร ก็เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ ซึ่งครั้งนั้นการแก้รัฐธรรมนูญก็ได้ทามาตลอด มากกว่าฉบับเดิมที่ตั้งเอาไว้ได้
แก้ไข แล้วก็ก่อนที่ไปพูดที่ศาลาดุสิ ดาลั ย ก็ได้พบพลเอกสุจินดา ก็ขออนุญาตเล่ าให้ ฟังว่ า พบพลเอก
สุจินดา แล้วพลเอกสุจินดาก็เห็นด้วยว่า ควรจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และแก้ไขต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่
ทาได้ และตอนหลั งนี้ พลเอกสุ จิ นดาก็ ได้ ยืนยันว่ า แก้ไขได้ ก็ ค่ อยๆ แก้เข้าระเบียบให้ เป็ นที่เรี ยกว่ า
ประชาธิปไตย อันนี้ ก็ได้พูดมาตั้งหลายเดือนแล้ ว ในวิธีการที่จะแก้ไข แล้ วข้อส าคัญ ที่ทาไมอยากให้
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แม้จะถือว่ารัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ครบถ้วน ก็เพราะเหตุว่ารัฐธรรมนูญนั้ น มีคุณภาพ
พอใช้ได้ ดีกว่าธรรมนูญการปกครองชั่วคราว ที่ใช้มาเกือบปี เพราะเหตุว่ามีบางข้อบางมาตรา ซึ่งเป็น
อันตรายแล้ว ก็ไม่ครบถ้วนในการที่จะปกครองประเทศ ฉะนั้นก็นึกว่า ถ้าหากว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามที่
ได้พูดในวันที่ ๔ ธันวาคมนั้นก็นึกว่า เป็นการกลับไปดูปัญหาเดิม ไม่ใช่ปัญหาของวันนี้
ปัญหาของวันนี้ ไม่ใช่ปัญหาของการบัญญัติ หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทุกวันนี้คือความปลอด
ภัย ขวัญดีของประชาชน ซึ่งเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปทุกแห่งทุกหน มีความหวาดระแวงว่าจะเกิดอันตราย มี
ความหวาดระแวงว่า ประเทศชาติจะล่มจม โดยที่จะแก้ไขลาบาก ตามข่าวที่ได้ทราบมาจากต่างประเทศ
เพราะเหตุว่าในขณะนี้ ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวก็อยู่ต่างประเทศ ทั้งสองก็ทราบดี แล้วก็ได้พยายามที่จะแจ้ง
ให้กับ คนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นว่า ประเทศไทยนี้ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ แต่รู้สึกว่าจะเป็นความคิด ที่
เป็นความคิดแบบหวังสูงไปหน่อย ถ้าหากว่าเราไม่ทาให้ สถานการณ์อย่าง ๓ วันที่ผ่านมานี้สิ้นสุดไปได้

๕๐
ฉะนั้นก็ขอให้โดยเฉพาะสองท่าน คือ พลเอกสุจินดา และพลตรีจาลองช่วยกันคิด คือหันหน้าเข้าหากัน
ไม่ใช่เผชิญหน้ากัน เพราะว่าเป็นประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคน เป็นประเทศของทุกคน
เข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหา เพราะปัญหามีอยู่ ที่เวลาเกิดจะใช้คาว่า บ้าเลือด เวลาคนมีการ
ปฏิบัติรุนแรงมันลื มตัว ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าจะต้ อง
เอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทาง อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วที่แพ้
ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ถ้าสมมติว่า เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่
จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง
ฉะนั้นจึงขอให้ทั้งสองท่านเข้ามา คือไม่เผชิญหน้ากัน แต่หันเข้าหากัน และสองท่าน เท่ากับ
เป็นผู้แทนฝ่ายต่างๆ คือไม่ใช่สองฝ่าย ฝ่ายต่างๆ ที่เผชิญหน้ากัน ให้ช่วยกันแก้ปัญหาปัจจุบันนี้ คือความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น แล้วก็เมื่อเยียวยาปัญหานี้ได้แล้ว จะมาพูดกัน ปรึกษากันว่าจะทาอย่างไร สาหรับให้
ประเทศไทย ได้มีการสร้างพัฒนาขึ้นมาได้ กลับคืนมาได้ด้วยดี อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เรียกท่านทั้งสองมา และ
ก็เชื่อว่าทั้งสองท่าน ก็เข้าใจว่า จะเป็นผู้ที่ได้สร้างประเทศจากซากปรักหักพัง แล้วก็จะได้ผลในส่วนตัวมา
กว่าได้ทาดี แก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะปรึกษากัน ก็มีข้อสังเกตดังนี้
ท่านประธานองคมนตรี ท่านองคมนตรีเปรม ก็เป็นผู้ใหญ่ ผู้พร้อมที่จะให้คาปรึกษาหารือกัน
ด้วยความเป็นกลาง ด้วยความรักชาติ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศ ให้เข้าสู่ความปลอดภัยในเร็ววัน ขอฝากให้
ช่วยกันสร้างชาติ…”
พระรำชดำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
พระรำชทำนแก่พลเอกสุจินดำ ครำประยูร
และพลตรีจำลอง ศรีเมือง
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๓๕
จะเห็นได้ว่ำ ตลอดรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรม
นำถบพิตร พระองค์ได้ป ระกอบพระรำชกรณีย กิจในด้ำนกำรสร้ำงควำมรั ก ควำมสำมัคคี ทั้งในวิธีกำร
สอดแทรกไว้ในพระบรมรำโชวำท พระรำชดำรัส และกำรทรงระงับกำรขยำยควำมขัดแย้งที่จะนำมำซึ่งควำม
เสียหำยที่ไม่อำจประเมินได้ ในหลำย ๆ กรณี ได้พระรำชทำนกำรสร้ำงควำมรักสำมัคคีของคนในชำติด้วยกำร
พระรำชทำนในเรื่องควำมรัก ควำมสำมัคคีโดยมีแนวทำงที่ชัดเจน สำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงได้ผล โดยที่ทุก
คนทรำบเป็นอย่ำงดีในวลี “รู้รักสำมัคคี” หัวใจแห่งศำสตร์พระรำชำในส่วนที่เกี่ยวกับศำสตร์แห่งกำรอยู่
ร่วมกัน ปรองดองและสงบสุข ที่พระองค์ทรงใช้จึงมีส่วนสำคัญที่ได้ทำให้สังคมไทยสำมำรถมีควำมสงบสุข
ได้มำจนถึงปัจจุบัน ไม่ถึงขั้นต้องแตกหักแบ่งแยกกันไปจนไม่สำมำรถรวมตัวกันได้อย่ำงบำงประเทศ
ทั้งนี้ หัวใจของศำสตร์พระรำชำ นี้เป็นหัวข้อที่ตรงกับหลักกำรที่ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ วิษณุ
เครืองำม ได้เคยบรรยำยไว้ แต่มิได้กำหนดไว้ว่ำเป็นหัวใจของศำสตร์พระรำชำ

๕๑
๕.๔ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในเรื่องของกำรทรงงำนด้ำนกำรพัฒนำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนที่มีปัญหำทำงด้ำนกำรประกอบอำชีพและควำมเป็นอยู่ของพสกนิกร โดยใน
ส่วนนี้จะเป็นส่วนของกำรแก้ปัญหำทำงด้ำนกำรจัดกำรน้ำ ปัญหำดิน สิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่
กำรพระรำชทำนเกษตรทฤษฎี ใ หม่ แ ละสหกรณ์ และปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ล้ ว นก ำเนิ ด ขึ้น
เพื่อควำมเป็ น อยู่ ที่ดีขึ้น ของพสกนิ กรในกำรดำรงชีพ โดยพระองค์ไม่ได้ทรงเน้นไปในด้ำนกำรพัฒ นำจน
สำมำรถสร้ ำ งรำยได้ ใ ห้ มี ฐ ำนะร่ ำรวย แต่ เ ป็ น กำรสร้ ำ งสรรค์ สิ่ ง ต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ให้ พ สกนิ ก รมี ก ำรด ำรงชี พ
ที่เหมำะสม สมควรแก่ฐำนำนุรูป ส่วนหำกจะสำมำรถสร้ำงฐำนะให้ร่ำรวยขึ้นได้นั้นก็ถือเป็นควำมสำมำรถของ
แต่ละบุคคล ซึ่งก็แล้วแต่ว่ำจะสำมำรถทำให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ หำกจะทำถึงขั้นนั้นก็ให้เป็นไปตำมควำมสำมำรถ
ของแต่ละบุคคลที่จะทำได้นั่นเอง ดังนั้น กำรนำเสนอในส่วนนี้ส่วนใหญ่จึงจะเน้นไปเพื่อให้เห็นลักษณะกำร
ทรงงำนทำงด้ำนกำรแก้ไขปัญหำพื้นฐำนกำรทำกินเพื่อยกระดับกำรทำมำหำกินของพสกนิกรที่ยังไม่มีฐำนะ
ที่ดีนักเป็นส่วนใหญ่
๕.๔.๑ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการน้า
เนื่องจำกประเทศไทยมีพื้นที่ ๕๑๔,๐๐๐ ตำรำงกิโลเมตร มีปริมำณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๓๗๕
ถึง ๑,๔๕๕ มิลลิเมตรต่อปี เกิดเป็นปริมำณน้ำค่ำเฉลี่ย ๒๒๔,๐๒๔ ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี (คณะกรรมกำร
กำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ, ๒๕๕๘) โดยน้ำเหล่ำนี้จะไหลลงสู่ลำธำร ลำห้วย คลอง
แม่น้ำ หนอง บึง ในลุ่มน้ำต่ำง ๆ ซึ่ งเป็นที่ทรำบกันดีว่ำปริมำณน้ำที่มีอยู่นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อกำรอุปโภค
บริโภค กำรเกษตรกรรม กำรอุตสำหกรรม และในกิจกรรมอื่น ๆ อย่ำงไรก็ตำมที่ผ่ำนมำจะพบว่ำในช่วงฤดู
แล้งแหล่งน้ำตำมธรรมชำติต่ำง ๆ มักจะแห้ง ทำให้เกิดปัญหำขำดแคลนน้ำ ส่วนในฤดูฝนในพื้นที่มีปริมำณฝน
ตกติดต่อกันเป็นเวลำนำน จะเกิดน้ำไหลบ่ำจนเกิดปัญหำน้ำท่วม ซึ่งสร้ำงควำมเดือดร้อนและควำมสูญเสียมำ
สู่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี้ ยังพบว่ำจำกกำรใช้น้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค
ของประชำชนได้นำมำซึ่งกำรเกิดสิ่งเจือปนในน้ำ ทั้งควำมสกปรก กลิ่นเหม็น สำรเคมี อันนำมำซึ่งปัญหำ
น้ำเสีย เนื่องจำกไม่ได้มีกำรบำบัดน้ำเสียอย่ำงถูกต้อง
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ ำ ว พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ทรงตระหนักถึงปัญหำน้ำแล้ง น้ำท่วมและน้ำเสีย จึงทำให้ตลอดระยะเวลำ ๗๐ ปีแห่งกำรครองสิริรำชสมบัติ
ได้พระรำชทำนแนวพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ และพัฒนำแหล่งน้ำ เนื่องจำกพระองค์ทรงเห็นว่ำน้ำ
เป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ในกำรด ำรงชี วิ ต ของทั้ ง มนุ ษ ย์ สั ต ว์ และพื ช ดั ง พระรำชด ำรั ส เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ ธั น วำคม
พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ ควำมว่ำ
“...เรื่องน้านี้ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตว์
ทั้งพืช ก็ต้องมีน้ า ถ้าไม่มีก็อยู่ ไม่ได้ เพราะว่าน้าเป็นสื่ อหรือเป็นปัจจัยส าคัญของการเป็นสิ่ งมีชีวิต
ที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ อ นี้ ก็ จ ะได้ ใ ห้ ท ราบว่ า ท าไมการพั ฒ นาขั้ น แรกหรื อ สิ่ ง แรกที่ นึ ก ถึ ง ก็ คื อ ท าโ ครงการ
ชลประทานแล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมทาให้น้าดี สองอย่างนี้ อื่นๆ ก็จะไปได้...”
ทั้งนี้ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำน
แนวพระรำชดำริในกำรอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งน้ำจำนวนมำกกว่ำ ๒,๑๐๐ โครงกำร ก่อเกิดเป็นทฤษฎี หรือ
ศำสตร์ ข องพระรำชำพั ฒ นำแหล่ ง น้ ำ ทั้ ง กำรอนุ รั ก ษ์ ต้ น น้ ำล ำธำร กำรพั ฒ นำแหล่ ง น้ ำเพื่ อ กำรอุ ปโภค
บริโภค กำรเกษตร หรือเพื่อควำมมั่นคง กำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วม รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสีย ตั้งแต่กำรเสด็จ

๕๒
พระรำชดำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรกระหว่ำงวันที่ ๒ – ๒๐ พฤศจิกำยน
๒๔๙๘ ทรงเห็นว่ำพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภำพแห้งแล้ง โดยเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๔๙๘
ได้เสด็จพระรำชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่ำนสี่แยกสมเด็จ ซึ่งเป็นสี่แยกระหว่ำงอำเภอกุฉินำรำยณ์ ตัดกับ
ถนนภูพำนไปกำฬสินธุ์ ได้จอดรถพระที่นั่งและมีพระรำชปฏิสันฐำนกับรำษฎรแถวนั้นถึงปัญหำน้ำจำกภูเขำ
ไหลเข้ำท่วมพื้นที่ทำกิน และปัญหำควำมแห้งแล้งของรำษฎร และได้มีพระรำชดำริควำมว่ำ “...บนภูพาน
มีแม่น้าหลายสาย เช่น แม่น้าพุง หน้าน้าฝนตกน้าก็ต้องไหลลงมาท่วมข้างล่าง ก็น่าจะมีการทาฝายทดน้าเล็ก
ๆ เป็นขั้น ๆ...” (วำรสำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ, ๒๕๔๙) ซึ่งพระองค์ได้มีพระรำชดำริในด้านการจัดการ
น้า ดังนี้
๑) ฝายต้นน้าลาธาร หรือ Check Dam เป็นสิ่งก่อสร้ำงขวำง หรือกั้นทำงน้ำหรือลำห้วย
ขนำดเล็กบริเวณต้นน้ำ ซึ่งมีควำมลำดชันสูง (ประดับ, ๒๕๕๗) เพื่อสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ โดยตัวฝำย
ทำจำกวัสดุไม่ทึบน้ำ ช่วยกักตะกอนที่ไหลมำกับน้ำ และให้น้ำสำมำรถไหลผ่ำนได้ (กรมชลประทำน, ๒๕๕๙)
ซึ่งฝำยต้นน้ำลำธำรต้นกำเนิดจำกกำรประยุกต์ภูมิปัญญำชำวบ้ำนทำงเหนือที่ก่อสร้ำงฝำยขนำดเล็กหรือฝำย
แม้วบนภูเขำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ของตนเอง หลังจำกพระรำชดำริเกี่ยวกับฝำยต้นน้ำลำธำรครั้งแรกแล้ว
ได้มีพระรำชดำริเกี่ยวกับฝำยต้นน้ำลำธำรเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งสิ้น ๓๒ ครั้ง (ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ, ๒๕๕๔) โดยทรงอธิบำยลักษณะของฝำย วิธีกำรก่อสร้ำงฝำย
รวมถึงประโยชน์ของฝำยต้นน้ำลำธำร
โดยฝำยต้นน้ำลำธำรมี ๓ ประเภท ได้แก่
(๑) ฝำยต้นน้ำลำธำรแบบชั่วครำว เป็นฝำยที่สร้ำงจำกวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชำติที่หำง่ำย
เช่น กิ่งไม้ ท่อนไม้ กรวด หิน เป็นต้น ซึ่งสำมำรถเก็บน้ำได้แต่น้ำซึมผ่ำนตัวฝำยได้ตลอดเวลำ หรือน้ำอำจล้น
ข้ำมฝำยได้ เหมำะสมที่จะก่อสร้ำงในร่องห้วยขนำดเล็กบริเวณต้นน้ำ โดยมีอำยุกำรใช้งำนระหว่ำง ๑-๒ ปี
(๒) ฝำยต้นน้ำลำธำรแบบกึ่งถำวร เป็นฝำยที่สร้ำงจำกวัสดุธรรมชำติร่วมกับวัสดุก่อสร้ำง
เช่น ตะแกรงลวด เหล็ก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น น้ำสำมำรถซึมผ่ำนฝำยหรือลอดใต้ตัวฝำยได้ และน้ำสำมำรถล้น
ข้ำมฝำยได้ อำจจะมีช่องหรือท่อที่สำมำรถระบำยตะกอนได้ เหมำะที่จะก่อสร้ำงในลำห้วยสำขำบริเ วณต้นน้ำ
โดยมีอำยุกำรใช้งำนระหว่ำง ๒ - ๕ ปี และ
(๓) ฝำยต้น น้ ำล ำธำรแบบถำวร ก่อสร้ำงจำกวัส ดุก่อสร้ำงเป็นหลั ก ได้แก่ คอนกรีต
ลวดเหล็ก เหล็กเสริม หินใหญ่ กรวด ทรำย เป็นต้น มีกำรออกแบบตำมหลักวิชำกำรมีควำมมั่นคงแข็งแรง
สำมำรถทดแรงดันของน้ำ ทนต่อกำรกัดเซำะของน้ำได้ เหมำะที่จะก่อสร้ำงในลำห้วยสำยหลัก โดยมีอำยุกำร
ใช้งำนมำกกว่ำ ๕-๑๐ ปีขึ้นไป (กรมชลประทำน, ๒๕๕๙)

๕๓

ภำพแสดงควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำงฝำยต้นน้ำลำธำรชนิดต่ำง ๆ
ที่มำ : กรมชลประทำน
ปัจจุบันพบว่ำ ฝำยต้นน้ำลำธำรมีกำรก่อสร้ำงกระจำยอยู่บริเวณต้ นน้ำลำธำรทั่วประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ต้นน้ำ โดยสำมำรถชะลอให้น้ำฝนที่ตกตำมธรรมชำติอยู่บนผืนแผ่นดิน
ได้ยำวนำนมำกขึ้น คืนควำมชุ่มชื้นให้กับระบบน้ำธรรมชำติ ช่วยให้ปริมำณน้ำในธรรมชำติ สำมำรถดักตะกอน
ให้อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งทำให้แหล่งน้ำที่อ ยู่ด้ำนท้ำยน้ำลงมำมีปริมำณตะกอนลดลง ส่งผลให้อ่ำงเก็บน้ำต่ำง ๆ
มีปริมำณตะกอนลดลงยืดอำยุกำรใช้งำนของอ่ำงเก็บน้ำ นอกจำกนี้ฝำยบำงแห่งสำมำรถกระจำยน้ำเข้ำสู่

๕๔
หมู่บ้ำนใกล้เคียง ทำให้รำษฎรมีน้ำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร รวมทั้งสำมำรถสร้ำงอุดมสมบูรณ์
ของป่ำต้นน้ำได้อีกด้วย (กรมชลประทำน, ๒๕๕๙)
๒) อ่างเก็บน้าเขาเต่า เป็นโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริแห่งแรก
เกิดขึ้นจำกกำรที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จพระรำชดำเนินแปร
พระรำชฐำนไปประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเมื่อวันที่ ๙ พฤษภำคม
๒๕๐๕ และได้เสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรหมู่บ้ำนเขำเต่ำซึ่งเป็นหมู่บ้ำนชำยทะเล และทรงพบว่ำ
รำษฎรบ้ำนเขำเต่ำประสบปัญหำขำดแคลนน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จึงได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้กรม
ชลประทำนดำเนินกำรก่อสร้ำงอ่างเก็บน้าเขาเต่า และได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน
๔๐,๐๐๐ บำท ให้ ก รมชลประทำนใช้ด ำเนิน กำรก่ อ สร้ ำ ง โดยอ่ ำ งเก็ บ น้ ำดั ง กล่ ำ วก่ อ สร้ ำ งแล้ ว เสร็จใน
พ.ศ. ๒๕๐๖ สำมำรถกักเก็บน้ำได้ ๖๐๐,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร ทำให้รำษฎรบ้ำนเขำเต่ำมีน้ำใช้เพื่อกำรอุปโภค
(กรมชลประทำน, ๒๕๕๕) โดยอ่างเก็บน้า หรือเขื่อนเก็บน้า เป็นสิ่งก่อสร้ำงที่กั้นระหว่ำงหุบเขำหรือเนินสูง
เพื่อกั้นน้ำที่ไหลมำตำมลำน้ำธรรมชำติ ซึ่งอ่ำงเก็บน้ำมีหน้ำที่ในกำรกักเก็บน้ำที่มีปริมำณมำกในช่วงฤดูฝน
ไม่ให้ไหลไปท่วมพื้นที่ และส่งน้ำออกจำกอ่ำงเก็บน้ำไปใช้เพื่อกิจกรรมต่ำง ๆ ในช่วงฤดูแล้งซึ่งมีปริมำณน้ำ
ไม่เพียงพอ
๓) โครงการฝนหลวง เป็นกำรดัดแปรสภำพอำกำศเพื่อให้เกิดฝน ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติกำร
ทดลองทำฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๑๒ หลังจำกพระบำทสมเด็จพระปรมิทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชดำริอันเป็นต้นกำเนิดโครงกำรไว้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๔๙๘ ดังพระรำชดำรัส
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๒๙ ว่ำ
“...เรื่องฝนเทียมนี้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่ยังไม่ได้ทาอะไรมากมาย เพราะว่าไปภาคอีสาน
ตอนนั้นหน้าแล้งเดือนพฤศจิกายน ที่ไปมีเมฆมากอีสานก็แล้ง...แต่มาเงยดูท้องฟ้า มีเมฆ ทาไมมีเมฆ
อย่างนี้ ทาไมจะดึงเมฆนี่ลงมาให้ได้ ก็เคยได้ยินเรื่องการทาฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทาได้มี
หนังสือเคยอ่านหนังสือทาได้...”
ทั้งนี้ สำหรับเนื้อหำที่เป็นรำยละเอียดสำหรับกำรพระรำชทำนองค์ควำมรู้เรื่องฝนหลวง
ได้นำมำบรรจุไว้ในส่วนของศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในด้ำนนวัตกรรม
๔) เขื่อนแควน้อยบารุงแดน เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๕ ในขณะเสด็จพระรำชดำเนิน
ไปทรงเปิดเขื่อนนเรศวร อำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชดำริเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและขำดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่ม
น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลกว่ำ “...ควรพิจำรณำวำงโครงกำรและก่อสร้ำงเขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อย ในเขต
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยเร่งด่วน เขื่อนเก็บกักน้ำแควน้อยนี้ควรพิจำรณำวำงโครงกำรให้เก็บกัก
น้ำไว้อย่ำงเต็มที่ เพื่อกำรบรรเทำอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่ำง และจัดหำน้ำสนับสนุนโครงกำร
ชลประทำนพิษณุโ ลก และโครงกำรชลประทำนเจ้ำพระยำใหญ่ ให้ ได้ผ ลอย่ำงสมบูรณ์ต่อ ไป...” ต่อมำ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเทศไทยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภำคเหนื อ ภำคกลำง รวมทั้งกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สินของรำษฎรจำนวนมำก เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม
๒๕๓๘ พระองค์ ได้มีพระรำชดำรัสกับ คณะบุคคลต่ำง ๆ ที่เข้ำเฝาำทูลละอองธุลีพระบำท ณ ศำลำดุสิดำลัย
สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต โดยมีพระรำชดำรัสถึงกำรผลประโยชน์จำกกำร ได้พระรำชทำนพระรำชดำรัส
ตอนหนึ่งว่ำ

๕๕
“...ส่วนที่พิษณุโลกก็มีน้าไหลลงมาจากข้างๆ อีกสายหนึ่ง แควน้อยซึ่งจะต้องทาอันนี้ก็ยัง
ไม่ได้ทา ซึ่งจะต้องทา เพื่อเก็บกักน้าที่มาจากอาเภอชาติตระการ อาจจะมีคนค้านว่าทาไมทาเขื่อนพวก
นี้แล้วมีประโยชน์อะไร ก็เห็นแล้วประโยชน์ของเขื่อนใหญ่เขื่อนนี้ ถ้าไม่มี ๒ เขื่อนนี้ ที่นี่น้าจะท่วม
ยิ่งกว่า จะไม่ท่วมเพียงแค่นี้ จะท่วมทั้งหมด...”
จำกกระแสพระรำชด ำรัส ทั้ ง ๒ ครั้ ง เกี่ ย วกั บ เขื่ อ นเก็ บ กั ก น้ ำแควน้อ ย จะเห็ น ได้ว่ำ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเห็นถึงควำมสำคัญเขื่อนเก็บกักน้ำขนำด
ใหญ่ที่สำมำรถเก็บกักน้ำได้จำนวนมำก ซึ่งมีประโยชน์ทั้งเพื่อกำรเกษตรกรรมและกำรอุปโภคบริโภค รวมทั้ง
กำรบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ โดยกรมชลประทำนได้เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำง เขือ่ นแควน้อยบารุงแดน อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เก็บกักน้ำได้ ๙๓๙ ล้ำนลูกบำศก์เมตร สำมำรถ
ส่งน้ำเพื่อกำรเพำะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งให้แก่พื้นที่ชลประทำนแควน้อย ๑๕๕,๑๖๖ ไร่ และส่งน้ำเสริม
กำรเพำะปลู กในฤดูแล้ งของโครงกำรชลประทำนเจ้ำพระยำประมำณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ และส่งน้ำเพื่ อ กำร
อุปโภคบริโภค ประมำณ ๔๗.๓ ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี ทั้งยังช่วยบรรเทำควำมเสียหำยจำกอุทกภัยในเขต
จังหวัดพิษณุโลกและลุ่มแม่น้ำแควน้อยตอนล่ำง ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่ประมำณ ๗๕,๐๐๐ ไร่
๕) เขื่อนป่าสักชลสิ ทธิ์ ส ำหรับในพื้นที่ภำคกลำงซึ่ งมีลั กษณะเป็ นที่รำบลุ่ ม โดยมีกำรใช้
ประโยชน์พื้นที่หลำกหลำยทั้งกำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม รวมทั้งเป็นเขตเมือง เฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ
อันเป็นพื้นที่สำคัญทำงเศรษฐกิจ ทำให้มีควำมต้องกำรใช้น้ำจำนวนมำก แต่แหล่งน้ำต้นทุนของพื้นที่ภำคกลำง
มีเพียงแม่น้ำเจ้ำพระยำเท่ำนั้น โดยมีเขื่อนกักเก็บน้ำขนำดใหญ่ ๒ เขื่อน คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตำก กั้นแม่น้ำปิง
และเขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ กั้นแม่น้ำน่ำน เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งต้องใช้น้ำ
ร่วมกัน ทำให้ในบำงปีเกิดภำวะขำดแคลนน้ำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ได้เห็นถึงปัญหำดังกล่ำว โดยเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๖ ได้มีพระรำชดำรัสเกี่ยวกับปัญหำดังกล่ำวควำมว่ำ
“...ปัญหาเรื่องภัยแล้งนี้ ดูจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ หมู่นี้ก็พูดกันอย่างขวัญเสีย ว่าอีกหน่อย
จะต้องปันส่วนน้า หรือแม้จะต้องตัดน้าประปา อันนี้สาหรับกรุงเทพฯ ฉะนั้นต้องหาทางแก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหานี้
ได้วางแผนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติตามแผนนั้น ๆ แล้ว วันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงการขาด
แคลนน้า...”
และในวันเดียวกันนั้นได้มีพระรำชดำรัสเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงเขื่อนขนำดใหญ่ในพื้นที่ภำค
กลำง ๒ แห่ง ที่แม่น้ำป่ำสัก และแม่น้ำนครนำยก ควำมว่ำ
“...โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้า ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือที่ แม่น้าป่าสัก อีกแห่งหนึ่งที่แม่น้า
นครนายก สองแห่งรวมกันจะเก็บกักน้า เหมาะสมพอเพียงสาหรับการบริโภค การใช้ ในเขตของกรุงเทพ
ฯ และเขตใกล้เคียงในที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้ สาหรับการใช้น้านั้น ต้องทราบว่าแต่ละคนใช้อยู่อย่าง
สบายพอสมควร โดยเฉลี่ย คนหนึ่งใช้วันละ ๒๐๐ ลิตร ถ้าคานวณดูว่า วันละ ๒๐๐ ลิตรนี้ ๕ คนก็ใช้
๑,๐๐๐ ลิ ตร คือ หนึ่ งลู กบาศก์เมตรต่อวัน ถ้าปีหนึ่งก็คูณ ๓๖๕. ก็หมายความว่า ๕ คนใช้ในปีหนึ่ง
๓๖๕ ลูกบาศก์เมตร ในกรุงเทพฯ และในบริเวณใกล้เคียงนี้เรานับเอาคร่าวๆ ว่ามี ๑๐ ล้านคน ๑๐ ล้าน
ก็คูณเข้าไป ก็เป็น ๗๓๐ ล้าน ๗๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร. ฉะนั้นถ้าเราเก็บกัก ๗๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
ในเขื่อน เราก็จะสามารถที่จะบริการคนในละแวกนี้ คนในภาคกลาง ใกล้กรุงเทพฯ นี้ ได้ตลอดปี แล้วก็
ไม่มีความขาดแคลน...”

๕๖
จำกพระรำชด ำรั ส เมื่ อวั นที่ ๔ ธั นวำคม ๒๕๓๖ ที่ กล่ ำวข้ ำงต้ น กรมชลประทำนได้
ดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดลพบุรี – จังหวัดสระบุรี โดย
เป็นกำรปิดกั้นแม่น้ำป่ำสัก แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีควำมจุ ๙๖๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับ
กำรเกษตรในเขตจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ เป็นแหล่งสำหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนต่ำง ๆ
ในเขตจังหวัดลพบุรี (อำเภอลำนำรำยณ์ และอำเภอพัฒนำนิคม) และจังหวัดสระบุรี (อำเภอวังม่วง และ
อำเภอแก่งคอย) รวมทั้งช่วยปาองกันอุทกภัยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำป่ำสัก ในเขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี
และยังมีผลช่วยบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่ำงของแม่น้ำเจ้ำพระยำ รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล
๖) เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนที่ขั้นแม่น้ำนครนำยก จุดที่ทำกำรก่อสร้ำงเป็นเหตุ
ให้น้ำท่วมฝายคลองท่าด่าน ซึ่งเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทำให้หน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ไม่กล้ำที่จะดำเนินกำร พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชดำรัส
เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๖ เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงเขื่อนดังกล่ำวว่ำ
“...มีคนบอกว่าโครงการพระราชดาริแตะต้องไม่ได้ ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิ ด หรือเป็น
ความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะหากโครงการพระราชดาริแตะต้องไม่ได้ เมืองไทยไม่เจริญ พระราชดาริ
นั้น ก็เป็นความคิดของพระราชา ถ้าความคิดของพระราชาแก้ไขไม่ได้ ก็หมายความว่าเมืองไทยมี
ความก้าวหน้าไม่ได้ ฝายตามพระราชดาริลูกนั้น ได้บริการประชาชนมาเป็นเวลานานแล้ว และก็ได้ผล
คุ้มค่ามาแล้ว ตอนนี้มีความจาเป็นที่จะสร้างโครงการใหม่แทนโครงการพระราชดาริเดิมนี้ก็ต้องอนุญาต
ฉะนั้นได้บอกกับทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนใหม่ว่าอนุญาตให้รื้อโครงการพระราชดาริเดิมจะ
ได้สบายใจกัน มิฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่า หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรืออะไรในทานองนั้น ถ้า เป็นเช่นนั้น
ก็จะทาให้เกิดเดือดร้อนกัน ทั่วประเทศ จึงต้องบอกว่า อนุญาต แม้ไม่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้รื้อฝายนั้น
และสร้างเขื่อนอันใหญ่โตสูงและจุน้าถึง ๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนนี้จะช่วยให้สามารถทาการ
เพาะปลูกเป็นจานวนแสนไร่ และไม่ต้องสร้างระบบเพราะระบบมีอยู่แล้ว...”
กรมชลประทำนดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
ปิดกั้นคลองท่ำด่ำนซึ่งเป็นลำน้ำสำขำของแม่น้ำนครนำยก แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัด
(RCC DAM) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีควำมสูง ๙๓ เมตร สำมำรถเก็บกักน้ำได้ ๒๒๔ ล้ำนลูกบำศก์เมตร
มีระบบส่งน้ำรวมควำมยำว ๔๑.๔๔ กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์โครงกำร รวมทั้งสิ้น ๑๘๕,๐๐๐ ไร่
นอกจำกโครงกำรพระรำชดำริประเภทเขื่อนหรืออ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่แล้ว ในพื้นที่ที่ไม่มี
ควำมเหมำะสมที่จะก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำขนำดใหญ่ ดังเช่น พื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่มีควำมแห้งแล้งมำก มีอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำยเป็นแหล่งน้ำต้นทุน แต่เนื่องจำกมี
ปริ ม ำณน้ ำไหลลงอ่ ำ งเก็ บ น้ ำน้ อ ยท ำให้ ป ระสบปั ญ หำขำดแคลนน้ ำ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๓๕
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชดำริให้ทำกำรผันน้ำจำกอ่ำงเก็บ
น้ำห้วยตะแปด ผ่ำนสันทำนบของอ่ำงพักน้ำเขำกระปุก ลงอ่ำงเก็บน้ำห้วยทรำย และเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม
๒๕๓๕ ได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้ก่อสร้ำงระบบผันน้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำที่มีศักยภำพที่ดีและ
มีควำมเหมำะสมไปลงอ่ำงเก็บน้ำห้วยตะแปด ซึ่งมีน้ำไหลลงอ่ำงเก็บน้ำน้อยในแต่ละปี ไม่เพียงพอกับควำม
ต้องกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตรและอุปโภคของรำษฎร และให้เร่งรัดก่อสร้ำงระบบท่อผันน้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำบ้ำน
ทุ่งขำมไปยังอ่ำงเก็บน้ำห้วยตะแปด

๕๗
๗) การจัดการน้าลักษณะพิเศษ
(๑) เครือข่ายอ่างเก็บน้า (อ่างพวง) เป็นระบบผันน้ำตำมที่ได้พระรำชทำนพระรำชดำริ
ไว้แล้วเสร็จทั้งหมดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งโครงกำรเครือข่ำยอ่ำงเก็บน้ำมีหลักกำรทำงำนด้วยกำรเชื่อมท่อส่งน้ำ
จำกอ่ำงเก็บน้ำซึ่งอยู่ตอนบนเข้ำกับอ่ำงเก็บน้ำซึ่งอยู่ทำงตอนล่ำง เพื่อนำน้ำส่ว นเกินควำมจุของอ่ำงเก็บน้ำ
ที่อยู่ตอนบนไปเติมให้อ่ำงเก็บน้ำที่อยู่ตอนล่ำงซึ่งมีปริมำณน้ำไหลลงอ่ำงเก็บน้ำน้อยกว่ำควำมจุ ทั้งนี้ ต้องมีกำร
วำงแผนจัดกำรน้ำร่วมกันทุกอ่ำงเก็บน้ำและเลือกจังหวะผันน้ำในช่วงเวลำที่เหมำะสม
(๒) โครงการชลประทานมูโนะ และ โครงการชลประทานบางนรา เป็นกำรจัดกำรน้ำ
เพื่อแก้ปัญหำดิน สำหรับพื้นที่ในภำคใต้ เช่น จังหวัดนรำธิวำส โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก และ
อำเภอตำกใบ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดทะเล มีป่ำพรุและมีควำมหลำกหลำยทำงภูมิประเทศ ก็ทำให้มีสภำพปัญหำน้ำ
หลำกหลำย ซึ่งประกอบไปด้วย ปัญหำขำดแคลนน้ำสำหรับกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร ปัญหำอุทกภัย
และปัญหำคุณภำพของน้ำ คือ น้ำเค็มจำกทะเลรุกเข้ำพื้นที่ และน้ำเปรี้ยวจำกพรุไหลเข้ำท่วมพื้นที่ ส่งผลให้
รำษฎรไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค และไม่สำมำรถทำกำรเกษตรได้ เนื่องจำกขำดแคลนน้ำและพื้นที่ประสบปัญหำดิน
เปรี้ยว เมื่อเดือนกันยำยน ๒๕๑๗ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้เสด็จฯ
ไปเยี่ยมรำษฎรบริเวณที่ประสบปัญหำดังกล่ำว และได้พระรำชทำนพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วม ปัญหำขำดแคลนน้ำ แนวทำงกำรนำน้ำไปใช้เพื่อกำรเกษตรในฤดูแล้ง และกำร
แก้ไขปั ญหำคุ ณภำพน้ ำ ทั้งน้ ำเค็มและน้ ำเปรี้ ยว รวมทั้งสิ้ น ๔๕ ครั้ง ในห้ วงระหว่ ำง พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึ ง
พ.ศ. ๒๕๓๖ (เฉลิมชัย, ๒๕๔๘)
ทั้งนี้ ในระยะแรกในห้วง พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๗ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชดำริในกำรแก้ไขปัญหาน้าท่วม การกักเก็บน้าจืดไว้ใช้เพื่อการ
ชลประทานของราษฎร และการป้ อ งกั น น้ าเค็ ม ไม่ ใ ห้ เ ข้ า พื้ น ที่ โดยได้ พ ระรำชทำนพระรำชด ำริ ใ ห้
กรมชลประทำนพิจำรณำขุดคลองระบำยน้ำในพื้นที่ระหว่ำงอำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอตำกใบ ซึ่งเรียกกัน
ต่อมำว่ำ “คลองระบายน้ามูโนะ” โดยต้นคลองระบำยน้ำได้เชื่อมต่อกับแม่น้ำโก-ลก ในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก
แนวคลองระบำยน้ำผ่ำนพื้นที่รำบ ด้ำนปลำยคลองระบำยน้ำอยู่ในพื้นที่อำเภอตำกใบ เพื่อช่วยระบำยน้ำที่มี
ปริมำณมำกจำกแม่น้ำโก-ลก และในพื้นที่โครงกำรให้ไหลออกทะเลที่อำเภอตำกใบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ลดปัญหำน้ำท่วมขัง และก่อสร้ำงพนังกั้นน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก นอกจำกนี้ให้พิจำรณำก่อสร้ำงอำคำรบังคับน้ำ
ปำกคลองและปลำยคลองระบำยน้ ำมูโนะโดยอำคำรดังกล่ ำวจะทำหน้ำที่ควบคุมแตกต่ำงกันตำมช่วงเวลำ
และสถำนกำรณ์ ดังนี้
ฤดูฝน กรณีที่ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก ยังต่ำกว่ำระดับพื้นที่กำรเกษตรในเขตโครงกำร
จะเปิดประตูระบำยน้ำปำกคลองระบำยน้ำมูโนะ เพื่อช่วยเร่งระบำยน้ำจำกแม่น้ำโก-ลก เข้ำคลองระบำยน้ำมูโนะ
ไหลออกทะเลที่อำเภอตำกใบได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนในกรณีที่ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลก สูงกว่ำระดับ
พื้นที่กำรเกษตรในเขตโครงกำร จะปิดประตูระบำยน้ำปำกคลองมูโนะ เพื่อปาองกันไม่ให้น้ำจำกแม่น้ำโก-ลก
ไหลเข้ำมำท่วมพื้นที่กำรเกษตรเช่นเดียวกัน
ฤดูแล้ง ทำกำรเปิดประตูระบำยน้ำปำกคลองมูโนะ เพื่อรับน้ำจำกแม่น้ำโก-ลก มำเพิ่ม
ในคลองระบำยน้ำมูโนะ ขณะเดียวกันจะปิดประตูระบำยน้ำปลำยคลองมูโนะ เพื่อทำหน้ำที่อัดทดน้ำในคลองมู
โนะให้สูงขึ้นในระดับที่เหมำะสมสำมำรถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพำะปลูกบริเวณเกำะสะท้อน และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพื้นที่เพำะปลูกด้ำนเหนือประตูระบำยน้ำปลำยคลองมูโนะ นอกจำกนี้ประตูระบำยน้ำดังกล่ำวยังทำหน้ำที่
ปาองกันน้ำเค็มที่ไหลย้อนมำจำกอ่ำวไทยไม่ให้รุกล้ำเข้ำมำทำควำมเสียหำยกับพื้นที่กำรเกษตรด้วย

๕๘

ภำพแผนที่กำรพัฒนำลุ่มน้ำโก-ลก หรือโครงกำรชลประทำนมูโนะ
ที่มำ : เฉลิมชัย ตรีนรินทร์, ๒๕๔๘
หลังจำกที่สำมำรถแก้ไขปัญหำน้ำท่วม น้ำเค็มรุกล้ำ และสำมำรถกักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ได้
อย่ำงเพียงพอแล้ว กลับพบปัญหำใหม่ คือ ปัญหำดินเปรี้ยวและน้าเปรี้ยว เนื่องจำกพื้นที่บำงส่วนอยู่ติดขอบ
พรุโต๊ะแดงเป็นดินเปรี้ยวเนื่องจำกมีชั้นดินที่ประกอบด้วยสำรไพไรท์ เมื่อดินแห้งจะทำปฏิกิริยำกับออกซิเจน
เปลี่ ย นเป็ น กรดกำมะถัน ท ำให้ ดิน เปรี้ ย ว ดังนั้น น้ำที่ระบำยออกจำกพรุผ่ ำนดินเปรี้ยวในต้ นฤดูฝ นและ
ในฤดูแล้งมีสภำพเป็นกรดกำรแก้ไขปัญหำเรื่องดินและน้ำมีผลกระทบต่อกันและกัน ทำให้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๗
– ๒๕๓๖ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนแนวพระรำชดำริ

๕๙
ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำระบบมี ค วำมสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั น ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำในภำพรวมและในพื้ น ที่ ย่ อ ย
ของโครงกำรเพื่อให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่
กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำบริเวณต้นน้ำโก–ลก เพื่อช่วยบรรเทำปัญหำน้ำท่วม และเป็น
แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่กำรเกษตรทั้งสองฝั่งแม่น้ำของสองประเทศทำกำรเพำะปลูกได้ตลอดปี
และให้พิจำรณำขุดลอกคลองธรรมชำติ เช่น คลองโคกอิฐ คลองโคกกระท่อม คลองโคกลำน คลองโคกไผ่
เพื่อช่วยระบำยน้ำท่วมที่นำของรำษฎรลงคลองปูยู รวมทั้งให้พิจำรณำก่อสร้ำงอำคำรบังคับน้ำในคลองที่
เชื่อมต่อและได้รับอิทธิพลจำกน้ำเค็มไหลย้อนเข้ำคลอง เช่น ประตูระบำยน้ำปลำยคลองมูโนะ ประตูระบำยน้ำ
คลองโต๊ะแดง ท่อระบำยน้ำปลำยคลองลำน และอำคำรบังคับน้ำปลำยคลองสำขำอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อเป็น
กำรปาองกันน้ำเค็มเข้ำสู่พื้นที่
สำหรับกำรจัดหำน้ำให้พื้นที่เพำะปลูกบ้ำนโคกกูแว โคกกระท่อม และบ้ำนโคกอิฐ
บ้ำนโคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตำกใบซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณขอบพรุโต๊ะแดง ดินมีคุณภำพต่ำ บำงแห่งเป็น
ดินเปรี้ยว ทำกำรเกษตรไม่ได้ผ ล หรือบำงแห่งไม่ส ำมำรถทำกำรเกษตรได้ พระรำชทำนพระรำชดำริใ ห้
กรมชลประทำนพิจำรณำนำน้ำจืดจำกคลองมูโนะโดยกำรก่อสร้ำงอำคำรบังคับน้ำกลำงคลองมูโนะเพื่อยกระดับน้ำ
ในคลองมูโนะให้สูงขึ้น และก่อสร้ำงคลองส่งน้ำไปตำมแนวขอบพื้นที่เพำะปลูก เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพำะปลูก
บริเวณดังกล่ำวแล้ว น้ำจืดที่ส่งเข้ำไปในพื้นที่จะนำไปชะล้ำงดิ นเปรี้ยว เพื่อปรับปรุงคุณภำพดินให้สำมำรถ
ทำกำรเพำะปลูกได้ควบคู่กันไปด้วย และน้ำส่วนที่เหลือจะระบำยเติมลงคลองระบำยน้ำในพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
ระดับน้ำไม่ให้ต่ำเกินไปและลดควำมเปรี้ยวของน้ำให้เจือจำงลงด้วย
ส่วนกำรแยกระบบน้ำจืดออกจำกกำรระบำยน้ำเปรี้ยว พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้กรมชลประทำน ขุดคลองระบำยน้ำ
และวำงระบบระบำยอิสระเพื่อระบำยน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่และน้ำที่ไหลออกจำกพรุโต๊ะแดงในฤดูแล้งและช่วง
ต้นฤดูฝนซึ่งเป็นน้ำเปรี้ยว อีกส่วนหนึ่งระบำยน้ำจืดที่ส่งเข้ำไปชะล้ำ งดินที่เป็นกรดเพื่อปรับปรุงคุณภำพดิน
แล้วทำให้น้ำจืดกลำยสภำพเป็นน้ำเปรี้ยว กำรระบำยน้ำเปรี้ยวให้ไหลลงระบบระบำยน้ำอิสระที่ก่อสร้ำง
เพื่อปาองกันน้ำเปรี้ยวไม่ให้ไหลลงคลองมูโนะซึ่งเป็นน้ำจืด พร้อมทั้งก่อสร้ำงคันคลองฝั่งที่ติดกับพรุโต๊ะแดงให้มี
ระดับสูงเป็นคันกั้นน้ำ เพื่อควบคุมน้ำจำกพรุโต๊ะแดง ซึ่งในฤดูแล้งหรือช่วงต้นฤดูฝนมีคุณสมบัติเป็นกรด
และก่อสร้ำงอำคำรบังคับน้ำปิดกั้นคลองและทำงน้ำสำยต่ำง ๆ ตำมขอบพรุโต๊ะแดง เพื่อควบคุมและลด
ปริมำณน้ำที่ระบำยออกจำกพรุต อนฤดูแล้งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรดไม่ให้ไหลเข้ำพื้นที่เพำะปลู กของโครงกำร
ชลประทำนมูโนะ ซึ่งเป็นกำรแยกระบบน้ำจืดออกจำกระบบกำรระบำยน้ำเปรี้ยวให้อิสระต่อกันไม่ส่ งผล
กระทบซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้อำคำรควบคุมน้ำดังกล่ำวยังสำมำรถควบคุมและรักษำระดับน้ำในช่วงฤดูแล้ง
ของพรุ โ ต๊ะแดงไม่ให้ ถูกระบำยออกไปตำมคลอง หรือล ำน้ำจำนวนมำกเกินไป เพื่อรักษำระดับน้ำในพรุ
ให้มีควำมชุ่มชื้นและช่วยปาองกันกำรเกิดไฟไหม้พรุ
นอกจำกกำรที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ได้พระรำชทำนพระรำชดำริในกำรพัฒนำพื้นที่ โครงการชลประทานมูโนะ (ปัจจุบันเรียกว่ำโครงกำรส่งน้ำ
และบำรุงรักษำลุ่มน้ำโก-ลก) แล้ว ในช่วงเวลำใกล้เคียง คือระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๙ ได้พระรำชทำน
พระรำชดำริเพื่อแก้ไขปัญหำในลักษณะที่มีควำมใกล้เคียงกันคือ โครงการชลประทานบางนรา (ปัจจุบัน
เรี ย กว่ ำ โครงกำรส่ งน้ ำและบ ำรุ งรั กษำบำงนรำ) โดยรำษฎรในลุ่ มน้ ำบำงนรำที่ ประสบปั ญหำสภำพพื้ นที่
กำรเกษตรริมสองฝั่งแม่น้ำบำงนรำ ซึ่งน้ำไหลออกทะเลได้สองทำง รำษฎรได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกในฤดู
แล้งน้ำเค็มจำกอ่ำวไทยไหลย้อนกลับไปในแม่น้ำบำงนรำและคลองสำขำ ไม่สำมำรถทำกำรเพำะปลู กและ

๖๐
ใช้น้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคได้ ในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำบำงนรำ และคลองสำขำ
ต่ำง ๆ เป็นระยะเวลำนำนเป็นประจำทุกปี เนื่องจำกน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยน้ำ
ออกทะเล และพื้นที่ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหำเรื่องคุณภำพดินทำกำรเพำะปลูกได้ผลผลิตต่ำ

ภำพแผนที่กำรพัฒนำลุ่มน้ำบำงนรำ
ที่มำ : เฉลิมชัย ตรีนรินทร์, ๒๕๔๘
ในระยะแรกกำรบริหำรจัดกำรน้ำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้กรมชลประทำนขุดคลองระบำยน้ำ เพื่อช่วยเร่งและผันน้ำที่
ท่วมขังพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำบำงนรำช่วงตอนกลำงของแม่น้ำให้ระบำยน้ำไหลออกทะเลที่บ้ำนน้ำแบ่ง ตำบลไพร
วัน อำเภอตำกใบ ซึ่งคลองระบำยน้ำสำยนี้เรียกกันต่อมำว่ำ “คลองระบายน้าน้าแบ่ง” และให้ก่อสร้ำงประตู
ระบำยน้ำน้ำแบ่ง เพื่อควบคุมเก็บกักน้ำในคลองน้ำแบ่งและในพรุโต๊ะแดง และยังช่วยปาองกันน้ำเค็มจำกอ่ำว
ไทยไหลย้อนเข้ำไปในคลองน้ำแบ่งและแม่น้ำบำงนรำ
แต่เนื่องจำกแม่น้ำบำงนรำไหลออกทะเลอ่ำวไทยได้สองทำง คือ ทำงหนึ่งที่อำเภอ
เมืองนรำธิวำส และอีกทำงหนึ่งที่อำเภอตำกใบ ในช่วงฤดูฝนน้ำทะเลหนุนสูงย้อนกลับเข้ำในแม่น้ำบำงนรำทั้ง
สองทำงเป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยน้ำ ทำให้ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำและลำน้ำสำขำอยู่ ส่วนใน
ฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำบำงนรำมีระดับต่ำ ทำให้น้ำเค็มจำกทะเลจะไหลย้อนกลับไปในแม่น้ำบำงนรำและลำน้ำ
สำขำ ไม่สำมำรถนำน้ำไปใช้เพื่อกำรเพำะปลูกและอุปโภคบริโภคได้ จึงได้พระรำชทำนพระรำชดำริ ให้กรม
ชลประทำนพิจำรณำวำงโครงกำรและก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำบำงนรำตอนบนและตอนล่ำง เพื่อปา องกัน
น้ำเค็ม ระบำยน้ำและเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำบำงนรำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่ในเขต
อิทธิพลของน้ำทะเลเดิม พื้นที่ประมำณ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ ให้เป็นพื้นที่เพำะปลูก หลังจำกกำรดำเนินกำรสนอง
พระรำชดำริแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ สำมำรถเก็บกักน้ำจืดและปาองกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้ำไปในแม่น้ำบำง

๖๑
นรำส่วนกำรนำน้ำจืดไปใช้เพื่อกำรเกษตรในเขตพื้นที่โครงกำรแบ่งได้ ๒ ระบบ คือ ๑) ส่งน้ำให้ระบบส่งน้ำ
ของพื้นที่เพำะปลูกโดยอำศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ๒) พื้นที่เพำะปลูกที่มีระดับสูงไม่สำมำรถส่งน้ำตำมข้อ ๑) ได้
จะใช้ระบบเป็นสถำนีสูบน้ำเพื่อยกน้ำและส่งเข้ำระบบส่งน้ำของพื้นที่นั้น ๆ
ส่วนกำรแยกระบบน้ำจืดออกจำกกำรระบำยน้ำเปรี้ยว เมื่อกำรก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำ
บำงนรำทั้งสองแห่งเสร็จ สำมำรถปาองกันน้ำเค็ม เก็บกักน้ำจืดไว้ใช้ในฤดูแล้ง และช่วยระบำยน้ำในฤดูฝนแล้ว
ยังมีปัญหำเรื่องน้ำเปรี้ยวที่ระบำยจำกพรุต่ำง ๆ ไหลลงแม่น้ำบำงนรำทำให้น้ำในแม่น้ำบำงช่วงมีคุณภำพต่ำ
เป็นน้ำเปรี้ยว ได้พระรำชทำนแนวทำงเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพในแม่น้ำบำงนรำให้มีคุณภำพดีตลอดปี โดยให้
วำงระบบควบคุมปาองกันน้ำเปรี้ยวจำกพรุต่ำง ๆ เช่น พรุโต๊ะแดง พรุกำบแดง และพรุ บำเจำะ โดยกำรผัน
น้ำเปรี้ยวลงคลองระบำยน้ำปาองกันและควบคุมไม่ให้น้ำเปรี้ยวไหลลงแม่น้ำบำงนรำ
(๓) ประตู ร ะบายน้ าอุ ท กวิ ภ าชประสิ ท ธิ์ หลั ง จำกกำรด ำเนิ น กำรของโครงการ
ชลประทานมูโนะ และ โครงการชลประทานบางนรา ประสบผลสำเร็จเป็นอย่ำงดี คือ สำมำรถบรรเทำ
ปัญหำน้ำท่วม ปาองกันน้ำเค็มหนุน รำษฎรมีน้ำจืดใช้เพื่อกำรเกษตร ตลอดจนแก้ไขปัญหำน้ำเปรี้ยวและ
ดินเปรี้ยวในพื้นที่จังหวัดนรำธิวำสได้แล้ว พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ได้นำเอำแนวทำงกำรพัฒนำจำกทั้ ง ๒ โครงกำรดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนัง ซึ่งมีลักษณะ
ปัญหำใกล้เคียงกัน
พื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง ครอบคลุม ๑๓ อำเภอ ใน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
จั งหวัดพัทลุ ง และจั งหวัดสงขลำ มีพื้น ที่ประมำณ ๑.๙ ล้ ำนไร่ โดยมำกกว่ำ ๕ แสนไร่ เป็นพื้นที่ทำนำ
ในอดีตลุ่มน้ำปำกพนังมีควำมอุดมสมบูรณ์ และมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง ทุกระบบนิเวศถูกประสำน
เกี่ยวโยงต่อกันอย่ำงสมดุล เป็นอู่ข้ำวอู่น้ำที่สำคัญของภำคใต้ ต่อมำเมื่อประชำกรมำกขึ้น ทรัพยำกรในพื้นที่
ถูกใช้ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงฟุ่มเฟือยและไม่ถนอมรักษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งป่ำไม้ต้นน้ำลำธำรซึ่งมีสภำพเป็น
ป่ำสมบูรณ์ได้ถูกแผ้วถำงทำลำย เป็นสวนยำงพำรำ ทำให้พื้นที่ต้นน้ำซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำไม่มีป่ำสำหรับดูด
ซั บ น้ ำ ท ำให้ ล ำน้ ำธรรมชำติ ต่ ำ ง ๆ ในลุ่ ม น้ ำปำกพนั ง มี ป ริ ม ำณลดลงจนถึ ง จุ ด วิ ก ฤติ กลำยเป็ น ควำม
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยจำกเดิมเคยมีน้ำจืดในแม่น้ำปำกพนักและลำน้ำสำขำปีละ ๙ เดือน เหลือเพียงปีละ
๓ เดือน ในขณะที่ควำมรุนแรงของกำรเกิดอุทกภัยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจำกนี้ยังประสบปัญหำน้ำเค็มลุกล้ำ
เข้ำไปในลำน้ำระยะทำงมำกกว่ำ ๑๐๐ กิโลเมตร ประกอบกับมีกำรทำนำกุ้งเพิ่มมำกขึ้นจึงเกิดน้ำเสียจำกกำร
ทำนำกุ้งไหลลงในลำน้ำต่ำง ๆ ทำให้พื้นที่มีควำมเค็มสูงขึ้นไม่เหมำะกับกำรปลูกพืชอีกต่อไป ยิ่งไปกว่ำนั้นใน
พื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังยังมีป่ำพรุมำกกว่ำ ๒ แสนไร่ ในฤดูแล้งเมื่อน้ำในลำน้ำสำขำต่ำง ๆ ลดลงน้ำเปรี้ยวจำกพรุ
จึงไหลลงสู่ลำน้ำส่งผลให้เกิดปัญหำน้ำเปรี้ยวและดินเปรี้ยว จนไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงทรำบถึงปัญหำ
ในพื้นที่ลุ่ มน้ ำปำกพนั ง ดังกล่ ำว และได้พระรำชทำนพระรำชด ำริ ให้ พิจำรณำแก้ ไขปั ญหำดั งกล่ ำว โดยได้
พระรำชทำนพระรำชดำริครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๒๑ สรุปว่ำ
“…ให้พัฒนาลุ่มน้าคลองชะอวด โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยน้าใส เพื่อป้องกันและ
บรรเทาอุกภัยในพื้นที่ลุ่ มน้ าปากพนัง และป้องกันบรรเทาปัญหาน้าเค็มในฤดูแล้ ง และเป็นแหล่ งน้า
สาหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้า...”
หลังจำกนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๓๑ ได้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปำกพนัง พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชดำริในกำร
แก้ไขปัญหำดังกล่ำวเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๓๑ โดยให้กรมชลประทำนดำเนินกำรขุดลอกและปรับปรุงคลอง

๖๒
ระบำยน้ำจำนวน ๔ สำย ได้แก่ คลองระบำยน้ำท่ำพญำและคลองสำขำ คลองระบำยน้ำบ่อคณฑี คลองระบำย
น้ำหน้ำโกฏิ และคลองแพรกเมือง-ชะอวด และพิจำรณำขุดคลองใหม่เป็นช่วงแนวลัดเพื่อระบำยน้ำในแม่น้ำปำกพนัง
ลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น โดยก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำและคันกั้นน้ำเพื่อกักน้ำจืดในลุ่มน้ำปำกพนังทั้งหมดสำหรับใช้
ในกำรเกษตรและปาองกันน้ำเค็ม

ภำพแผนผังกำรพัฒนำลุ่มน้ำปำกพนัง
ที่มำ : กรมชลประทำน
และหลั ง จำกนั้ น ได้ พ ระรำชทำนพระรำชด ำริเ กี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำลุ่ ม น้ ำปำกพนัง
รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง แนวพระรำชดำริโดยสรุป คือ ทรงให้แก้ปัญหำด้ำนปริมำณ และคุณภำพน้ำ ขจัดควำม
ขัดแย้งโดยก่อสร้ำง “ประตูระบายน้าอุทกวิภาชประสิทธิ์” เป็นจุดเริ่มต้น จำกนั้นให้ก่อสร้ำงประตูระบำยน้ำ
และระบบระบำยน้ำระบบกักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำ อื่น ๆ เพิ่มเติมควำมสมบูรณ์ตำมศักยภำพของพื้นที่
ให้รักษำฟื้นฟูพัฒนำสิ่งแวดล้อมและพัฒนำอำชีพส่งเสริมรำยได้ให้แก่รำษฎรในพื้นที่ควบคู่กันไปอย่ำงครบวงจร
เพื่อควำมอยู่ดีกินดี ของรำษฎรในพื้นที่ ได้อย่ำงยั่งยืนบนฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล
กรมชลประทำนได้ดำเนินกำรโครงกำรพัฒ นำลุ่ มน้ำปำกพนัง โดยก่อสร้ำงประตู
ระบำยน้ำอุทกวิภำชประสิทธิ์ ซึ่งเป็นอำคำรหลักในกำรปาองกันน้ำเค็มรุกตัวเข้ำมำในแม่น้ำปำกพนัง และทำ
กำรก่อสร้ำงระบบระบำยน้ำสำยหลักและอำคำรประกอบ ซึ่งประกอบด้วย ประตูระบำยน้ำท่ำพญำ ประตูระบำย
น้ำคลองหน้ำโกฏิ ประตูระบำยน้ำคลองปำกพนัง (เสือหึง) ประตูระบำยน้ำชะอวด-แพรกเมือง ประตูระบำยน้ำ
คลองฉุกเฉิน ประตูระบำยน้ำคลองฆ้องและประตูระบำยน้ำคลองลัด พร้อมขุดลอกคลองจำนวน ๕ สำย
และใช้ถนนเดิมเป็นคันแบ่งน้ำจืด-น้ำเค็ม จำกนั้นก่อสร้ำงระบบชลประทำน พื้นที่ ๕๕๖,๖๐๐ ไร่

๖๓
(๔) แก้มลิง ในส่วนของพื้นที่ในเขตตัวเมืองใหญ่ ๆ ในเขตพื้นที่ภำคกลำง โดยเฉพำะ
ในกรุงเทพฯ ในฤดูฝนเมื่อมีฝนตกทำงภำคเหนือจำนวนมำกเกินกว่ำที่แม่น้ำเจ้ำพระยำจะรับไว้ได้ ส่งผลให้เกิด
ปั ญ หำน้ ำท่ ว มในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลส่ ง ผลให้ เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ เศรษฐกิ จ เป็ น อย่ ำ งมำก
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้เห็นถึงผลกระทบของปัญหำดังกล่ำว ทำ
ให้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๓๘ ได้พระรำชทำนพระรำชดำรัสแก่คณะเจ้ำหน้ ำที่ดูแลปัญหำน้ำท่วมใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ควำมว่ำ
“…ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงก็จะรีบปอกเปลือก แล้วเอาเข้าปากเคี้ยว ๆ
แล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงจะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่แก้มเกือบทั้งหวี โดยเอาไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วจะนา
ออกมาเคี้ยวและกลืนกินเข้าไปในภายหลังด้วยพฤติกรรมการนากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ในกระพุ้ง
แก้มก่อน การกลืนกินนี้จึงเป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนามาใช้ในการระบายน้าท่วมออกจากพื้นที่น้า
ท่วมขังบริเวณด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา...”
จำกพระรำชด ำรั ส ดั ง กล่ ำ วหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ น ำไปด ำเนิ น กำร โดยในฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งแต่เดิมมีแนวคันกั้นน้ำตำมแนวพระรำชดำริทำหน้ำที่ปาองกันน้ำบ่ำเข้ำท่วม
ที่เริ่มต้นบริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๒๕ หรือที่เรียกว่ำ ซอยแอนแน็กซ์ ไปตำมแนวคลองสอง มำตำม
แนวถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ ถนนร่ม เกล้า ถนนกิ่งแก้ว บรรจบทะเลที่จังหวัดสมุทรปรำกำร รวม
ระยะทำง ๗๒ กิโลเมตร ได้มีกำรพัฒนำแก้มลิงเพิ่มเติมโดยใช้คลองชายทะเลและคลองสำขำต่ำง ๆ ทำหน้ำที่เก็บ
น้ำหลำกได้ประมำณ ๘.๖ ล้ำนลูกบำศก์เมตร และสำมำรถระบำยน้ำออกสู่ทะเลอ่ำวไทยได้สูงสุด ๓๒.๕๕ ล้ำน
ลูกบำศก์เมตรต่อวัน

๖๔

ภำพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงวำดลำยพระหัตถ์เพื่อทรงอธิบำย
พระรำชดำริเกี่ยวกับแก้มลิงบริเวณฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้ำพระยำ เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม
๒๕๓๘
ที่มำ : สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์

ภำพแนวคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออกอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ที่มำ : สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์

๖๕

ภำพกำรระบำยน้ำโครงกำรแก้มลิงคลองชำยทะเล
ที่มำ : สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
ส่วนทำงฝั่งตะวันตกได้ทำกำรพัฒนำแก้มลิงคลองสนามชัย-มหาชัย เพื่อรับน้ำจำกแม่น้ำ
เจ้ ำพระยำทำงคลองบำงกอกใหญ่ เข้ำสู่ คลองสนำมชั ย -มหำชัย เพื่อระบำยลงสู่ ทะเลอ่ ำวไทยที่ แม่น้ ำท่ ำจี น
โดยคลองมหำชัยและคลองสำขำซึ่งอยู่ติดทะเลอ่ำวไทย สำมำรถเก็บน้ำหลำกได้ ๖ ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีศักยภำพ
ระบำยน้ำออกสู่ทะเลสูงสุด ๖.๓๙ ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน

ภำพกำรระบำยน้ำโครงกำรแก้มลิงโครงกำรแก้มลิงคลองมหำชัย-สนำมชัยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ที่มำ : สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์

๖๖
โดยแก้มลิงทั้ง ๒ ฝั่งแม่น้ำเจ้ำพระยำ อำศัยคลองในพื้นที่เป็นแก้มลิง ทำหน้ำที่ลำเลียง
น้ำหลำกบำงส่วนจำกพื้นที่ลุ่ มน้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำงมำเก็บไว้ อำศัยควำมได้เปรียบของสภำพพื้นที่ ซึ่งอยู่ติด
ชำยทะเลทำกำรระบำยน้ำออกสู่อ่ำวไทยตำมจังหวะขึ้น-ลงของน้ำทะเล โดยมีกำรบริหำรจัดกำรน้ำที่ประตูระบำย
น้ำและสถำนีสูบน้ำ เมื่อระดับน้ำทะเลลดลงต่ำกว่ำระดับน้ำในคลองจะเปิดประตูระบำยน้ำออกจำกคลองด้วย
ระบบแรงโน้ มถ่ วง ตำมธรรมชำติ เมื่ อระดั บน้ ำทะเลสู งกว่ ำระดั บน้ ำในคลองให้ ท ำกำรปิ ดประตู ระบำยน้ ำ
และใช้เครื่องสู บน้ ำเพื่อสูบน้ำออกจำกคลองเพื่อให้น้ำตอนบนค่อย ๆ ไหลมำเติมตลอดเวลำส่ งผลให้ปริ มำณ
น้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลง

ภำพเปรียบเทียบ พฤติกรรมของลิงที่นำกล้วยหรืออำหำรมำสะสมไว้ในกระพุ้งแก้ม กับกำรระบำยน้ำท่วม
ออกจำกพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณด้ำนตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ที่มำ : สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
ส่ ว นในทำงตอนบนของลุ่ มแม่น้ำเจ้ำพระยำก่อนที่น้ำจะไหลเข้ำสู่ พื้น ที่กรุง เทพฯ
และปริมณฑล พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนแนวทำง
ให้ใช้ที่ดินส่วนพระองค์บริเวณอนุสำวรีย์พระศรีสุริโยทัย (ทุ่งมะขำมหย่อง) และอนุสำวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหำรำช(ทุ่งภูเขำทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ เป็นพื้นที่รับน้ำนองจำกแม่น้ำเจ้ำพระยำ เพื่อชะลอน้ำไว้ใน
ทุ่งทั้งสองในเวลำที่แม่น้ำเจ้ำพระยำมีระดับสูง และทยอยระบำยออกจำกทุ่งในช่วงที่แม่น้ำเจ้ำพระยำมีระดับ
ต่ำ ทั้งนี้นอกจำกแก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง และแก้มลิงทุ่งภูเขาทอง จะทำหน้ำที่บรรเทำอุทกภัยแล้ว ในฤดู
แล้งรำษฎรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงยังสำมำรถนำน้ำไปใช้เพื่อกำรเกษตรได้อีกด้วย นับเป็นตัวอย่ำงของแก้มลิง
อเนกประสงค์ ซึ่งต่อมำได้นำไปขยำยผลในอีกหลำยพื้นที่ เช่น แก้มลิงหนองสมอใส จังหวัดลพบุรี แก้ มลิง
หนองเจ็ดเส้น จังหวัดอ่างทอง

๖๗
(๕) คลองลัดโพธิ์ นอกจำกที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร ได้พระรำชทำนพระรำชดำริแก้มลิงเพื่อชะลอน้ำหลำกและอำศัยจังหวะที่เหมำะสมเพื่อระบำยน้ำแล้ว
ยังได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้ปรับปรุงและขุดลอกคลองลัดโพธิ์พร้อมก่อสร้ำงอำคำรประกอบตำมควำม
เหมำะสมเพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรระบำยน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งมีระยะทำงกำรไหลอ้อมผ่ำนพื้นที่
บริเวณบำงกระเจ้ำ ในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งกรมชลประทำนได้ดำเนินกำรปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ให้กว้ำงขึ้น
เพื่อช่วยร่นระยะทำงกำรไหลของแม่น้ำเจ้ำพระยำจำก ๑๘ กิโลเมตร ให้เหลือเพียง ๖๐๐ เมตร และสำมำรถ
ระบำยน้ำได้ในอัตรำสูงสุด ๕๐๐ ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที น้ำใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำง ๑๐ นำทีและเพิ่ม
ประสิทธิภำพ กำรระบำยน้ำในแม่น้ำเจ้ำพระยำได้ ร้อยละ ๑๐-๑๕ สำมำรถลดระดับน้ำท่วมสูงสุดในแม่น้ำ
เจ้ ำ พระยำบริ เ วณกรุ ง เทพมหำนครไปจนถึ ง อ ำเภอบำงปะอิ น ทร์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ ได้
๕-๖ เซนติเมตร ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่ช่วยบรรเทำปัญหำอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้
เป็นอย่ำงดี โดยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชดำรัสเกี่ยวกับ
โครงกำรดังกล่ำวเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๙ ว่ำ
“...ที่พระประแดง ที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้าขึ้น กักเอาไว้ แล้วเวลาน้าลง ปล่อยให้ลง คือ
ที่คลอง คนแก่จาไม่ได้แล้ว และได้ทาโครงการที่จะปล่อยน้าไปได้ เวลาน้าลง แล้วก็เวลาน้าขึ้นก็ปิด
เอาไว้ ดังนั้น คลอง ๖๐๐ เมตร ถ้าเปิด มันก็ทะลักเข้ามาในแม่น้าเจ้าพระยา ถ้าปิด น้าจะอ้อมไป นี่วิธี
ที่จะบริหารน้าให้ดี ก็คือ วิธีการให้ทราบว่าเวลาไหนน้ากาลังขึ้น ปล่อยให้ออกไป...”

ภำพคลองลัดโพธิ์
ที่มำ : กรมชลประทำน
(๖) ปัญหาน้าเสีย นับเป็นอีกหนึ่งปัญหำสำคัญของประเทศที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ไม่ได้นิ่งนอนพระรำชหฤทัย จึงได้พระรำชทำนพระรำชดำริเกี่ยวกับ
กำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียไว้หลำยโครงกำร โดยในช่วงระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ ทรงแนะนำให้ใช้วิธีทำง
ธรรมชำติ เช่น การใช้น้าดีไล่น้าเสีย หรือวิธีกรองน้าเสียด้วยผักตบชวาและพืชน้ำต่ำง ๆ ซึ่งก็สำมำรถช่วย
แก้ไขปัญหำได้ผลในระดับหนึ่ง

๖๘
แต่ต่อเมื่อปั ญหำน้ำเสี ยทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้นจนไม่อำจใช้วิธีทำงธรรมชำติ
บ ำบั ดน้ ำเสี ย ได้ พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิ พลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร จึ งได้พระรำชทำน
พระรำชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอำกำศแบบง่ำยโดยใช้แนวคิดจำก “หลุก” ซึ่งรำษฎรในภำคเหนือใช้ใน
กำรทดน้ำมำพัฒนำจนเป็น กังหันน้าชัยพัฒนา ซึ่งมีใบพัดเคลื่อนน้ำและรองรับน้ำไปสำดกระจำยเป็นฝอย
เพื่อให้สัมผัสกับอำกำศได้อย่ำงทั่วถึง ทำให้ออกซิเจนในอำกำศสำมำรถละลำยเข้ำไปในน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
ส่ ว นปั ญ หำน้ ำเสี ย ในเมื อ ง พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชดำรัสเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสียและขยะเมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๓๓
ควำมว่ำ “...ปัญหาสาคัญ คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องน้าเสียกั บขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทาไม่ยากนัก
ในทางเทคโนโลยีทาได้ ในเมืองไทยเองก็ทาได้ หาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้วทาให้เมืองไทยเองก็ทาได้
หรือจะจ้างบริษัทต่างประเทศมาทาก็ได้...” จนเกิด โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกำรใช้เทคโนโลยีกำรบำบัดน้ำเสียที่เรียบง่ ำยและใช้
ธรรมชำติ โดยของเสียเกิดกำรตกตะกอน จำกนั้นใช้พืช เช่น ปลูกธูปฤำษี กกกลม และหญ้ำแฝกอินโดนีเซีย
หรือปลูกหญ้ำอำหำรสัตว์ ทำหน้ำที่กรองน้ำเสีย และปล่อยน้ำให้ผ่ำนป่ำชำยเลนก่อนปล่อยน้ำออกสู่ทะเล
๕.๔.๒ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยสหกรณ์
ระหว่าง พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2506 ในเดือนเมษายนของทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด้าเนิน แปรพระราชฐาน ประทับ ณ วังไกลกังวล
อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเวลานัน ทังสองพระองค์ เสด็จเยี่ยมเยียนเพื่อดูแลทุกข์สุขของราษฎร
พระองค์ทรงพบเห็นความทุกข์ยาก ความยากไร้ ขาดแคลนที่ท้ากิน ของราษฎรชาวสวนผักชะอ้า จึงพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุน และทรงแนะให้รวมกลุ่มกันท้ากิน จากนันก็ทรงให้ส่วน
ราชการจัดหาที่ดิน ได้ที่ดินแปลงใหญ่ในบริเวณหุบกะพงซึ่งเป็นที่ป่าเสื่อมโทรม ดินเลว กันดารน้ามาก ทรงทดลอง
ให้เกษตรกรที่สมัครใจเข้าท้ากินก่อน จ้านวน 2 ครอบครัว เป็นเวลา 1 ปี เมื่อเห็นว่าได้ผลดี สามารถอยู่ท้ากินได้
และมีรายได้พอสมควร จึงทรงให้ราษฎรชาวสวนผักชะอ้า ที่พระองค์ทรงได้พระราชทานค้าแนะน้าให้รวมกลุ่มกัน
แล้วนัน อพยพเข้าไปท้ากินในที่ดินที่จัดสรรขึนใหม่ทรงแนะให้อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน ในเวลาต่อมาโครงการพัฒนา
ชนบท หุบกะพงได้เริ่ มขึนเมื่อ พ.ศ. 2507 เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลอิสราเอล โดยมี
วัตถุประสงค์ในการค้นคว้า ทดลองเพื่อพัฒนาดินให้สามารถท้าการเพาะปลูกได้ รัฐบาลอิสราเอลส่งผู้เชี่ยวชาญมา
ช่วยพัฒนาด้านเกษตรกรรม และแหล่งน้า เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ในที่สุดประสบความส้าเร็จ กลายเป็น
หมู่บ้านตัวอย่าง ไทย - อิสราเอล พระองค์เสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ทรงให้ก้าลังใจและพระราชทานพระบรม
ราโชวาท ด้านการอยู่ร่วมกันการท้ากินร่วมกัน เป็นประจ้าทุกปี ปีละหลาย ๆ ครัง จึงกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงใช้
ผืนดินแปลงใหญ่ของหุบกะพงนี เป็นสถานที่ทดลองศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันและการท้ากินร่วมกันแบบสหกรณ์
เพื่อศึกษาค้นหาปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนค้นหาวิธีการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ นัน ร่วมกับ
ราษฎรและส่วนราชการต่าง ๆ จนประสบความส้าเร็จขึนโดยล้าดับ ดังพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า

๖๙
"...การอยู่ร่วมกันนั้นก็เป็นทางที่จะให้แต่ละคนได้รับประโยชน์ได้ แต่ปัญหาสาคัญขอให้แต่
ละคนคิดว่า คน มนุษย์ทุกคน จะเป็นหญิงเป็นชาย จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือคนแก่ก็ตามต้องการ
ความสุข ความสุขนั้นก็คือ ความสะดวกมีอาหาร เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีบ้านอยู่และมีความสบายพอควร
ความสุขนี้เราจะหาอย่างไร ก็ต้องพิจารณาดู ความสุข ก็คือ ต้องทางานและต้องอยู่ร่วมกัน เพราะว่าถ้า
อยู่โดดเดี่ยวอาจเกิดอันตรายหลายประการ...."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ ณ หมู่บ้านตัวอย่าง
ไทย- อิสราเอล วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2513
เมื่อพระองค์ทรงเห็ น ว่าราษฎรมีการพัฒ นาช่ว ยตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้ ว ทรงแนะให้
ราษฎรเหล่านัน รวมกันจัดตังเป็นสหกรณ์ ทรงมีพระบรมราโชวาท อธิบายเรื่องการสหกรณ์ และประโยชน์
ที่จะได้รับจากสหกรณ์ ราษฎรบ้านหุบกะพงเห็นดี และรวมกันจัดตังเป็นสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ้ากัด
จากเหตุการณ์ในครังนัน พระองค์ทรงพระราชทานพระราชด้ารัสเกี่ยวกับสหกรณ์ ไว้ในหลายครังหลายโอกาส
ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า
"...คาว่าสหกรณ์นี้เคยได้กล่าวมาหลายครั้ง และอาจจะย้าจนเห็นว่ามากเกินไป แต่ว่าถือว่า
ไม่มาก ถ้าหากว่ายังจาไม่ได้ก็ยั งปฏิบัติไม่ได้ แม้จะจาได้แล้วก็ยังปฏิบัติไม่ได้ จะต้องจาเอาไว้ว่า คาว่า
สหกรณ์ นี้ แปลว่าอะไร และปฏิบัติอย่างไร คาว่า สหกรณ์ ความหมายมีว่า ทางานร่วมกัน สห แปลว่า
ด้วยกัน กรณ์ ก็การทางาน คาเดียว กรรม การกระทา คืองานที่ทาร่วมกัน..."
พระราชด้ารัสในโอกาสที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้ากรรมการสหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ปะร้าพิธี สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2528
พระองค์ทรงกล่าวเตือนไว้ว่า ค้าว่าสหกรณ์นีเป็นเพียงค้า ถ้าเราปฏิบัติ ก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่ง
แต่ถ้าเราถือว่าเป็นสหกรณ์เป็ นค้าศักดิ์สิทธิ์เฉย ๆ ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ทรงชีให้เห็นว่าเป้าหมายของ
สหกรณ์ ที่แท้จริงนัน ก็คือเป้าหมายในชีวิตของทุกคน ดังพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า
"...การที่มารวมกลุ่ม จะเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือประมง หรือชลประทาน ในรูปสหกรณ์
ในรูปกลุ่ม ในรูปใดก็ตามนั้น จะต้องมีจุดประสงค์ แล้วก็จุดประสงค์ของแต่ละคนต้องแบ่งดูว่ามีส่วน
อย่างไรในชีวิตของเกษตรกร หรือของคนทุกคน..."
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการผู้แทนสถาบันเกษตรกร
ระดับชาติ ณ บริเวณนาสาธิตสวนจิตรลดา วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2517
พระองค์ทรงมีพระราชด้ารัส ว่า จุดประสงค์ของสหกรณ์นัน ต้ องช่ว ยกันทุกอย่างในชีวิต
ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า

๗๐
"...จุดประสงค์ของสหกรณ์นี้ก็หมายความว่า ช่วยกันทุกอย่างในชีวิต คนเราต้องมีอาชีพก็มี
อาชีพสาหรับอะไร มีอาชีพสาหรับเลี้ยงตัวให้มีอาหารบริโภค ให้มีเสื้อผ้า ให้มีที่อยู่ ให้มียารักษาโรค อัน
นี้เป็นจุดประสงค์ของชีวิต ถ้าเราช่วยกันก็มีแรงดีขึ้น คนไหนอาจจะเดือดร้อนบ้างก็มีคนมาช่วย จึงเป็น
การดีที่จะรวมกลุ่มเข้ามาเพื่อเกื้อกูลกัน บางคนก็มีความสามารถด้านหนึ่ง ไม่มีความสามารถเหมือนกัน
ก็ช่วยกัน..."
พระราชด้ารัสพระราชทานแก่คณะผู้น้าสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์นิคม
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2521
การที่จะให้ส้าเร็จบรรลุจุดประสงค์ ต้องเกือหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มสหกรณ์ ดังพระบรมราโชวาท
ความตอนหนึ่งว่า
"...การตั้งเป็นสหกรณ์นี้ และเข้าใจกันดี เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มสหกรณ์ เป็นการดีมาก
และทาความเจริ ญ สิ่ งที่ส าคัญในการดารงความเป็น ปึก แผ่ น ของสหกรณ์ และกิจการสหกรณ์ ใ น
ประเทศไทยนี้ ก็คือความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน คือไม่ใช่ว่า
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ แ ต่ ล ะคน แต่ ว่ า ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ กั น ถื อ ว่ า สหกรณ์ นี้ เ ป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจของตน
ถ้าสหกรณ์อยู่ดี แต่ละบุคคลซึ่งเป็นส่วนประกอบของสหกรณ์ก็อยู่ดี...."
พระราชด้ารัสในโอกาสที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ น้าประธานสหกรณ์
การเกษตรและสหกรณ์นิคมทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 1๒ พฤษภาคม 2520
ในการท้างานร่วมกันนัน แต่ละคนต้องช่วยตนเองก่อน ดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่า
"...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้ มั่นคง ก็เพื่อตัวเอง
เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไปก็คือให้มี
เกียรติว่ายืนด้วยตัวเอง ไม่ใช่ว่าจะต้องให้ใครมาพยุงอยู่ตลอดเวลา เกียรติอันนี้เป็นเกียรติของคนที่ดี
และโดยเฉพาะคนไทย เราต้องยืนบนขาของตนเองสมกับเป็นไท นอกจากนี้ต่อไปขั้นที่สาม เมื่อเรายืน
ตัวบนขาของเราเองได้แล้วก็ให้นึกถึงผู้อื่นอาจจะยังไม่ทราบวิธีการ เราทราบวิธีการแล้วก็โฆษณาวิธีการ
นี้ การให้อย่างนี้อย่าไปนึกว่าเราจะจนลงไปตรงกันข้าม ขอให้ทราบว่าให้วิชาการ ให้ความรู้ ให้วิธีการ
ต่าง ๆ เหล่านี้ให้ผู้อื่นสามารถปฏิบัติ เราเองเราจะรวยขึ้น คือเรามีความจริงใจ ในทางจิตใจเป็นสิ่งที่ดีงาม
ที่สุด ..."
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
จ้ากัด ณ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ้ากัด
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2518
การยืนอยู่บนขาตัวเองให้ได้นัน ทุกคนต้องขยัน ดังพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า
"....การทางานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรนั้น ทาให้เรายืนได้ เดินได้ ทางานได้ต่อไป อัน
นี้ก็เป็นหลักเหมือนกับของสหกรณ์ทุกคนต้องขยันหมั่นเพียรพร้อมกัน ช่วยกัน พยุงซึ่งกันและกัน และ
จะมีชีวิตที่เข้มแข็งแล้วก็ต่อไปก็มีความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะดีขึ้นเป็นลาดับ..."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้น้าสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2519

๗๑
เมื่อขยันแล้วต้องมุ่งถึงความประหยัดเป็นล้าดับแรก ๆ ดังพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า
"...ตอนแรกก็ต้องประหยัด ต้องพยายามที่จะไม่ให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป ในเรื่องของวิชาการ
ก็เช่นเดียวกัน สมัยนี้เขาใช้เครื่องมือทุ่นแรง เขาใช้ปุ๋ย เขาใช้วิชาการ แต่ว่าวิชาการเหล่านี้มันก็แพง
ฉะนั้น ถ้าพยายามที่จะปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของกาลังเสียก่อน แล้วก็ค่อยเสริมสร้างขึ้นมาให้ค่อย ๆ
มีวิชาการมากขึ้น ก็จะมั่นคง..."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการ ผู้แทนสถาบัน
เกษตรกรระดับชาติ ณ บริเวณนาสาธิต สวนจิตรลดา วันพุธที่ 8
พฤษภาคม 2517
เมื่อสมาชิกแต่ละคน มีพืนฐานของความขยัน ประหยัด พัฒนาตนโดยขวนขวายหาความรู้
เพื่อใช้ในการด้ารงชีพแล้ว พระองค์ทรงชีแนะให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า
"...การสหกรณ์ที่ทุกคนใฝ่ใจอยากจะทาให้สาเร็จนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง
ถ้าแบ่งอย่างง่าย ๆ ใหญ่ ๆ ก็แบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งคือความรู้วิชาการในด้านการอาชีพของตน
โดยตรง ที่มีจุดประสงค์ที่จะเลี้ยงตัว และจะต้องมีความรู้หรือมีจิตใจที่จะช่วยกันคือเป็นในด้านจิตใจ
ในด้านที่จะเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญมากของสหกรณ์..."
พระราชด้ารัส พระราชทานแก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์
ประมงทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2522
พระราชทานหลักการส้าคัญของสหกรณ์ ดังพระบรมบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า
"...หลักของสหกรณ์ที่สาคัญ ก็คือ สามารถที่จะใช้ความสามารถของคน ตามที่เขามีและ
ไม่แก่งแย่งกัน ไม่ทะเลาะกัน ในสิ่งที่หยุมหยิมหรือในการเอาเปรียบกัน เป็นการทาลายสหกรณ์ เมื่อได้
เมตตาซึ่งกันและกัน ความสามัคคีกัน ก็เกิดแรงที่จะสร้างตัวให้เจริญขึ้นได้ และเป็นผลประโยชน์ต่อแต่
ละบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ในที่สุดก็เป็นประโยชน์แก่กลุ่มสหกรณ์นั้นเอง..."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้น้าสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2519
จากความก้าวหน้ า ของการด้ าเนิ นงานของสหกรณ์ การเกษตรหุ บ กะพง จ้ากัด ประสบ
ผลส้ า เร็ จ มาโดยล้ า ดั บ นั น พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานแนวทางการด้ า เนิ น งานของสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น แบบ
อเนกประสงค์ ดังพระบรมราโชวาท ความตอนหนึ่งว่า
"...สหกรณ์นี้ ก็มีจุ ดประสงค์ ก็ห ลายด้ าน ดังชื่อว่าอเนกประสงค์ หมายความว่าไม่ ใ ช่ ว่ า
ประสงค์อย่างเดียว มีหลายประสงค์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวก็เป็นความ
ประสงค์ของสหกรณ์..."
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่ ณ หมู่บ้านตัวอย่าง
โครงการไทย - อิสราเอล วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2515

๗๒
พระองค์ได้พระราชทานแนวทางสหกรณ์อเนกประสงค์ ด้าเนินงานในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น
ด้านเงินทุนและสินเชื่อ พระองค์ทรงมีพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า
"...ชาวสหกรณ์ทุกคนหรือเกือบทุกคนเข้าใจว่า การตั้งสหกรณ์นั้นมีความดีอยู่เป็นสาคัญ
อยู่ที่ว่าไปกู้เงินเขาได้ ไปกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ข้อนี้เป็นของดีส่วนหนึ่ง อีกส่วน
หนึ่งอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ ขอพูดตรง ๆ ว่าการไปกู้ยืมเงินในรูปใด ๆ มีเสียได้ มีอันตรายได้ เพราะว่า
แต่ละคนด้วยกาลังของตนเองอาจจะมีไม่พอสาหรับกิจการที่จะให้มีความก้าวหน้าโดยรวดเร็ว แต่ว่า
ถ้าไม่ได้คิดดี ๆ ไปกู้ยืมเพราะคิดว่าเป็นสหกรณ์ ไปกู้ ยืมเขาได้ ก็กู้ยืมมาลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า หรือเอา
ทุนคืนเขาไม่ได้ อันนี้เสียหายมาก เพราะทราบดีว่า เมื่อเราเป็นหนี้ใคร เราก็เป็นทาสเขาได้..."
พระราชด้ารัส ในโอกาสที่ผู้น้าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์
ประมงทั่วประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2523
ด้านรวมกันซื้อ พระองค์ทรงมีพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า
"...การวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ทาให้ประหยัด ยกตัวอย่าง หมู่บ้านใดหรือกลุ่มใดที่ทาการเกษตร
แต่ไม่ได้ปลูกข้าว ต้องไปซื้อข้าว เพราะว่าข้าวเป็นอาหารหลักของเรา ถ้าแต่ละครอบครัวไปซื้อข้าวต้อง
เดินทางไป เพราะไปซื้อที่ร้านที่ขายข้าวแล้วกลับมา ต้องไปบ่อย ๆ เพราะว่าไม่มีทรัพย์พอที่จะไปซื้อจานวน
มาก หรือไม่มีที่เก็บ ฉะนั้น การเดินทางไปก็จะสิ้นเปลือง และถ้าไปซื้อปลีกทีละถังสองถัง หรือทีละ
กระสอบ ผู้ที่ขายเขาก็ขายในราคาแพง แต่ถ้ารวมกลุ่มกันไปซื้อข้าวมาจานวนมากพอสาหรับการใช้ของ
ทั้งหมู่บ้านของทั้งกลุ่ม ก็เป็นจานวนมาก ก็ไปครั้งเดี ยว อาจจะเช่ารถได้สักคันแล้วไปซื้อข้าว เมื่อซื้อ
ข้าวจานวนมาก ผู้ที่ขายเขาก็สะดวกใจ เขาก็ขายในราคาที่ถูกกว่าที่จะไปซื้อปลีก อย่างน้อยที่สุดก็
ประหยัดการเดินทาง..."
พระราชด้ารัส ในโอกาสที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์น้าประธานสหกรณ์
การเกษตรและสหกรณ์นิคมทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 1๒ พฤษภาคม 2520
ด้านรวมกันแปรรูปผลผลิต พระองค์ทรงมีพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า
"...ก็เป็นสิ่งที่ยินดีมาก เพราะว่าพวกเราทั้งหลาย ก็ต้องมีอาหารไว้โดยเฉพาะมีข้าว ข้าวนั้น
เวลาไปซื้อเป็ น ข้าวสารก็มีความล าบาก เพราะว่าอาจจะแพง แล้ ว ก็เก็บไว้นานไม่ได้ ถ้าไปหาซื้ อ
ข้าวเปลือกมา หรือผลิตข้าวเปลือกของตนเองก็เก็บไว้ได้นาน ถ้ามาสีเองก็ทาให้ทุ่นไปมาก เพียงแต่ตอน
แรกอาจจะต้องลงทุนเกี่ยวข้องกับโรงสี... ฉะนั้น การที่มีโรงสี กิจการโรงสี และไปซื้อข้าวเปลือกมาเก็บ
เป็นส่วนรวมของสหกรณ์นั้น สหกรณ์ได้กาไร ได้ประโยชน์มาก หมายถึงว่าสมาชิกสหกรณ์จะได้อยู่ดี
กินดีได้สะดวกขึ้น..."
พระราชด้ารัส ในโอกาสที่ผู้น้าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และ
สหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2523

๗๓
ด้านการตลาดและรวมกันขาย พระองค์ทรงมีพระราชด้ารัส ความตอนหนึ่งว่า
"...บางฤดูกาลสินค้าของเราราคาจะตกมาก แต่ถ้าร่วมกันขาย และหาตลาดที่สม่าเสมอและ
มั่นคง แม้จะในเวลาที่สินค้าเหล่านี้ดูจะราคาตก ก็จะได้ราคาดีตลอดไป บางครั้งบางเวลาบางฤดูกาล
สินค้าบางชนิดมีราคาดีกว่าที่ทางสหกรณ์ซื้อสาหรับไปจาหน่ายได้ แต่ก็เป็นเวลาอันสั้นเป็นส่วนมาก
ฉะนั้น ถ้าเฉลี่ยแล้วตลอดปีรายได้ของแต่ละคนจะเพิ่มถ้าค้าขายกันเป็นปึกแผ่นอย่างมี ระเบียบ และ
อย่างมีความสามัคคีแท้ ๆ ไม่เอาเปรียบเอารัดกัน กิจการในด้านการค้าของสหกรณ์จึงเป็นกิจการที่
สาคัญที่จะต้องช่วยกันทาและช่วยโดยสุจริตใจ โดยความสามัคคี..."
พระราชด้ารัส ในโอกาสที่ผู้น้าสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม
และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2526
จากพระราชด้ารัสและการทรงงานด้านสหกรณ์ ที่พระองค์พระราชทานไว้ท้าให้การสหกรณ์
โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตรได้แผ่ขยายไปทุกอ้าเภอ ทุกจังหวัดของประเทศ กว่า ๔,๕00 สหกรณ์
และด้าเนินการในรูปของสหกรณ์อเนกประสงค์ตามแนวพระราชด้ารัส ทังสิน เช่น สหกรณ์การเกษตรนางรอง
จ้ากัด เป็นสหกรณ์การเกษตร ระดับอ้าเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใน พ.ศ. 2560 มีสมาชิกประมาณ
5,000 ครอบครัว มีทุนด้าเนินงานกว่า 500 ล้านบาท และมีปริมาณธุรกิจในแต่ละปี ประมาณ 1,000 ล้านบาท
ท้าธุรกิจสนองความต้องการของสมาชิกแบบอเนกประสงค์ อาทิ เช่น การระดมทุนในสหกรณ์ ส่งเสริมการ
ออมทรัพย์ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวมซือ ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวและมันส้าปะหลัง รวมไปถึง
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกแบบครบวงจร
นอกจากนี มีสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จ้ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ซึ่งได้จัดตังขึน
จากการที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง บริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จ้ากัด เพื่อแก้ปัญหาของ
เกษตรกรผู้เลียงโคนมในอ้าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเข้าไปช่วยเหลือรับซือน้านมดิบมาผลิตเป็นนม
แปรรูปในโรงงานนมผงหนองโพ พร้อมกันนัน พระองค์ได้ พระราชทานแนวพระราชด้ารัสให้เกษตรกรเหล่านี
รวมตัวกันจัดตังเป็นสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์เจริญก้าวหน้า สามารถบริหารงานได้ด้วยตนเองแล้ว พระองค์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้โอนกิจการทังหมดของบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จ้ากัด รวมทังโรงงานนมผง
หนองโพให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ นับตังแต่นันมา สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จ้ากัด (ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) ก็ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล้าดับ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลียงโคนมได้เป็นอย่างดี โดยใน
พ.ศ. 2560 มีจ้านวนเกษตรกรสมาชิก 4,892 ครอบครัว มีแม่โครีดนมได้ โดยเฉลี่ย 26,000 ตัว ปริมาณ
น้านมดิบที่รวบรวมได้ ประมาณ 180 ตันต่อวัน เพื่อน้ามาแปรรูปในโรงงานของสหกรณ์ ออกจ้าหน่าย
ทั่วประเทศ
๕.๔.๓ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการดิน
ทรัพยำกรดินในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีกำรพัฒนำค่อนข้ำงสูง ส่งผลให้ดินมีควำมอุดม
สมบูรณ์ตำมธรรมชำติต่ำ ดินในภำคต่ำง ๆ ของประเทศ จะมีศักยภำพที่จะนำมำใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรได้
แตกต่ำงกันตำมสภำพปัญหำของดิน สภำพภูมิประเทศ และสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งดินปัญหำที่พบในภูมิภำคต่ำง ๆ
ของประเทศไทย มีดังนี้ (กรมพัฒนำที่ดิน, ๒๕๕๘)

๗๔
ทรัพยากรดินภาคเหนือ ดินมีศักยภำพทำงกำรเกษตรอยู่ในระดับปำนกลำงถึงสูง ดินปัญหำ
ที่พบ คือ ดินทรำยและดินตื้น ส่วนพื้นที่ซึ่งเป็นที่สูงมีข้อจำกัดในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจำกเป็นเทือกเขำ
และมีควำมลำดชันสูง เกิดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดินและหน้ำดิน
ทรัพยากรดินภาคกลาง ดินมีศักยภำพทำงกำรเกษตรอยู่ในระดับปำนกลำงถึงสูง ดินปัญหำ
ที่พบ คือ ดินเป็นดินเปรี้ยวจัดในบริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำงตอนใต้ ดินเค็มชำยทะเล ดินทรำย ดินตื้น และดิน
เสื่อมโทรมจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม
ทรัพยากรดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินส่วนใหญ่มีศักยภำพทำงกำรเกษตรอยู่ในระดับ
ต่ำ ดินปัญหำที่พบ คือ ดินทรำย ซึ่งอุ้มน้ำได้น้อยและมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ บำงพื้นที่เป็นดินตื้นหรือดิน
ลูกรัง และเป็นดินเค็ม มีปัญหำเรื่องกำรขำดแคลนน้ำ
ทรัพยากรดินภาคตะวันออก ดินที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตรอยู่ในระดับต่ำถึงปำนกลำง
จำกกำรที่ มี ฝ นตกชุ ก จึ ง มี ก ำรชะล้ ำ งหรื อ ชะละลำยธำตุ อ ำหำรออกไปจำกดิ น สู ง ท ำให้ ดิ น มี ค วำม
อุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินปัญหำที่พบ ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัด ดินเค็มชำยทะเล ดินทรำย ดินตื้น และดินเสื่อมโทรมจำก
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม
ทรั พ ยากรดิ น ภาคใต้ เป็ น ดิ น ที่ มี ศั ก ยภำพทำงกำรเกษตรอยู่ ใ นระดั บต่ ำถึ งปำนกลำง
จำกกำรที่มีฝนตกชุกและต่อเนื่องนำนในรอบปี จึงมีกำรชะล้ำงหรือชะละลำยธำตุอำหำรออกไปจำกดินสูง ทำ
ให้ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินปัญหำที่พบ ได้แก่ ดินเปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ ดินเค็มชำยทะเล ดินทรำย และ
ดินตื้น
จำกกำรวิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของดินส ำหรับ ทำกำรเกษตรของประเทศไทย พบว่ำ
ดินในแต่ละภำคของประเทศมีควำมเหมำะสมสำหรับปลูกพืชแตกต่ำงกัน เช่น ภำคกลำงมีพื้นที่ส่วนใหญ่
เหมำะสมส ำหรั บ ท ำนำ ภำคใต้ แ ละภำคตะวั น ออกมี พื้ น ที่ เ หมำะสมส ำหรั บ ปลู ก ไม้ ผ ล ไม้ ยื น ต้ น
ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี พื้ น ที่ เ หมำะสมส ำหรั บ ปลู ก พื ช ไร่ ไม้ ผ ล ไม้ ยื น ต้ น ส ำหรั บ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี ค วำม
เหมำะสมส ำหรั บปลู กพืช เนื่ องจำกเป็น ดินปัญหำหรือมีข้อจำกัดบำงประกำร ทำให้ดินมีศักยภำพกำรให้
ผลผลิตพืชต่ำ (กรมพัฒนำที่ดิน , ๒๕๕๗) จำเป็นต้องทำกำรแก้ไขปรับปรุงบำรุง ดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ
โดยน้อมนำแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มำเป็น
ต้นแบบในกำรดำเนินกำร

๗๕

ภำพแผนที่ควำมเหมำะสมของดินสำหรับทำกำรเกษตรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน

๗๖

ภำพกำรเจำะดินถวำยรำยงำน
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
พระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนำถบพิ ตร ทรงเริ่ มให้ ควำมสน
พระรำชหฤทัย เรื่องดินตั้งแต่พระองค์เสด็จประพำสพื้นที่ที่เขำเต่ำ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ณ ที่นั้นดร.มอร์แมน ผู้เชี่ยวชำญดินจำกองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ได้เจำะดิน
ถวำยให้ทอดพระเนตรและถวำยรำยงำน พระองค์ทรงทรำบว่ำ ดินบริเวณนี้ไม่ดี เป็นทั้งดินเปรี้ยวและดินเค็ม
ถึงขนำดทรงมีพระรำชปรำรภว่ำ “ดินที่เขำเต่ำเลวที่สุดในโลก” คือ เป็นดินที่มีทั้งควำมเปรี้ยวและควำมเค็ม
(สันทัด และพิสุทธิ์, ๒๕๕๕)
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงสนพระรำชหฤทัย
ในทุกมิติของกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวกับดินต่ำง ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดิน
ทรำย ดินแข็ง หรือดินเป็นดำน ดินลูกรัง ดินปนเศษหิน ดินที่มีแร่ธำตุอำหำรน้อย รวมถึงกำรแก้ไขปรั บปรุง
และฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมจำกกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน ตลอดจนวิธีกำรปาองกันกำรเกิดกำรชะล้ำง
พังทลำยและสูญเสียหน้ำดิน พระองค์ได้พระรำชทำนแนวพระรำชดำริต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรทรัพยำกรดิน
ซึ่งแนวพระรำชดำริ ต่ำง ๆ นั้ น ได้รั บ กำรทดสอบเชิงวิช ำกำรว่ำ สำมำรถนำไปปรั บใช้ได้อย่ำงเหมำะสม
ในทุกภูมิภำค ซึ่งยังประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรพัฒนำดิน กำรอนุรักษ์ดิน กำรปรับปรุงคุณภำพดิน
และกำรจัดกำรทรัพยำกรดินที่เป็นปัจจัยสำคัญในกำรผลิตทำงกำรเกษตรของประเทศ และเป็นองค์ประกอบ
สำคัญของสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องรักษำไว้ซึ่งควำมสมดุลของทรัพยำกรธรรมชำติ แนวพระรำชดำริตั้งอยู่บน
หลักวิชำกำร ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงมีความเข้าใจเรื่องดินเป็นอย่างดี ดังพระราชหัตถเลขา ว่ำ
ดินที่เหมาะสมสาหรับการเกษตรกรรมต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
มีแร่ธาตุ ที่เรียกว่า ปุ๋ย ส่วนประกอบสาคัญ คือ
1) N (nitrogen) ในรูป nitrate
2) P (phosphorus) ในรูป phosphate
3) K (potassium)
และแร่ธาตุอื่นๆ O H Mg Fe
มีระดับเปรี้ยว ด่าง ใกล้เป็นกลาง (pH 7)
มีความเค็มต่า
มีจุลินทรีย์
มีความชื้นพอเหมาะ (ไม่แห้ง ไม่แฉะ)
มีความโปร่งพอเหมาะ (ไม่แข็ง)

๗๗
๑) การพัฒนาทรัพยากรดินตามศาสตร์พระราชา
พระรำชด ำริ ของพระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำหรือจัดกำรดินปัญหำในภูมิภำคต่ำง ๆ ให้เหมำะสมต่อกำรปลูกพืช สำมำรถเพิ่มผลผลิต
ให้สูงขึ้น และเกิดควำมยั่งยืนในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินทำกำรเกษตรกรรม
(๑) พระราชดาริเกี่ยวกับ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทำงหรือหลักกำรในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรระดับไร่นำ คือ ดินและน้ำ เพื่อทำกำรเกษตรในที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกำร
จัดสรรกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินออกเป็นสัดส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ สำหรับกำรทำกำรเกษตรแบบผสมผสำน
โดยให้ มี ก ำรจั ดสร้ ำ งแหล่ ง น้ ำในที่ ดิ น (๓๐%) ท ำนำปลู ก ข้ ำ ว (๓๐%) ปลู ก ไม้ ผ ล ไม้ ยื น ต้ น ผั ก (๓๐%)
มีโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ และทำกิจกำรอื่น ๆ (๑๐%) เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถผลิตอำหำรเลี้ยงตัวเองได้ มีรำยได้
สำหรับใช้จ่ำยและมีอำหำรไว้บริโภคตลอดปี หำกมีผลผลิตเหลือก็จำหน่ำยเป็นรำยได้ของครอบครัว จำก
พอมีพอกิน ไปสู่พอมีพอใช้ ถึงพอมีอันจะกิน (มูลนิธิชัยพัฒนำ, ๒๕๔๒)
(๒) พระราชด าริ เ กี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทำงกำรดำเนินชีวิตและ
กำรปฏิบัติ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของทำงสำยกลำง ซึ่งประกอบด้วย ควำมมีเหตุผล ควำมพอประมำณ และกำรมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้ ต้องนำควำมรู้มำใช้ในกำรดำเนินงำนทุกขั้นตอนด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมเพียร และมีควำมสำมัคคี กำรทำกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกำร
ปลู กพืช แบบผสมผสำน หรื อไร่ น ำสวนผสมในพื้นที่ที่มีอยู่ ด้ว ยวิธีกำรที่ไม่ต้องลงทุนสู ง ปลู กพืช ที่ตลำด
ต้องกำร และควบคุมกำรผลิตได้ด้วยตนเอง นำสู่ควำมสมดุล มั่นคง และยั่งยืนของชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม
(มูลนิธิชัยพัฒนำ, ๒๕๔๒)
(๓) พระราชดาริเกี่ยวกับ “แกล้งดิน ” หมำยถึง กำรหำทำงเร่งปฏิกิริยำเคมีในดิน
ทำให้ดินที่มีสำรประกอบกำมะถันอยู่ในดิน เกิดกรดกำมะถันสะสมอยู่ในดินเป็นปริมำณมำกจนถึงระดับที่ทำ
ให้ดินดังกล่ำวไม่อำจใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้ำว ข้ำวโพด พืชผัก และถั่วต่ำง ๆ วิธีเร่งปฏิกิริยำเคมีของดิน
ให้เป็นกรดหรือให้เปรี้ยวมำกขึ้น คือ กำรทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งดินเป็นกรด
จัด จนไม่สำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ เรียกว่ำ “แกล้งดิน” จำกนั้นก็ศึกษำหำวิธีกำรปรับปรุงดินดังกล่ำว
ให้สำมำรถนำกลับมำทำกำรเพำะปลูกพืชได้อีกครั้ง ซึ่งจำกกำรศึกษำวิธีกำรปรับปรุงดิน พบว่ำ วิธีกำรจัดกำร
ดินเปรี้ยวจัดให้สำมำรถปลูกพืชได้ผลผลิตดี คือ กำรใช้วัสดุปูนร่วมกับกำรใช้น้ำล้ำงกรดออกจำกดิน และใส่ปุ๋ย
เพิ่มธำตุอำหำรให้พืชที่ปลูก (กรมพัฒนำที่ดิน, ๒๕๕๐)
(๔) พระราชดาริเกี่ยวกับ “การห่มดิน” เป็นแนวทำงกำรดูแลและรักษำดินอีกทำงหนึ่ง
เพื่อให้ดินมีควำมชุ่มชื้น จุลินทรีย์ทำงำนได้ดี อันจะส่งผลให้ดินบริเวณนั้นทำกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรห่มดินช่วยปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน พัฒนำทรัพยำกรดินให้เกิดแร่ธำตุ และช่วยคลุมหน้ำดิน
ไม่ให้ วัช พืช ขึ้น รบกวนพืช หลั กที่ ป ลู ก กำรห่ มดินมีอยู่ด้ว ยกันหลำยวิธีกำร เช่น ใช้ใบหญ้ำแฝก ฟำงข้ำว
เศษใบไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ตำมที่หำได้ในพื้นที่มำคลุมดิน (วิวัฒน์, ๒๕๕๕)
(๕) พระราชดาริเกี่ยวกับ “การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า” เนื่องจำกหญ้ำ
แฝกมีระบบรำกที่ยำวและมีปริมำณมำกสำมำรถยึดดินได้เป็นอย่ำงดี ปลูกและขยำยพันธุ์ได้ง่ำย แนวหญ้ำแฝก
เปรี ย บเหมือนกำแพงที่มีชีวิต ช่ว ยชะลอควำมเร็ว และควำมแรงของน้ำที่ไหลบ่ำ ปาองกันกำรสู ญเสี ยดิน
และธำตุอำหำรพืช เหมำะสำหรับนำไปปลูกในพื้นที่ลำดชันที่ง่ำยต่อกำรถูกชะล้ำงพังทลำย (พิทยำกร, ๒๕๕๗)
(๖) พระราชดาริเกี่ยวกับ “การปลูกพืชตระกูลถั่วบารุงดิน ” เนื่องจำกพืชตระกูลถั่ว
สำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศและในดินมำสะสมไว้ในลำต้น เมื่อตำยลงก็ย่อยลสำยให้ไนโตรเจนแก่ดิน

๗๘
ช่วยลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน นอกจำกนั้นยังช่วยปกคลุมหน้ำดินได้ด้วย (พระปรีชำ
ญำณทำงด้ำนส่งเสริมกำรเกษตร, ๒๕๓๙)
(๗) พระราชดาริเกี่ยวกับ “การจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ ” เป็นกำรจัดสรร
ที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกิน เข้ำอยู่อำศัยและทำประโยชน์ได้อย่ำงยั่งยืน
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงตระหนักถึ ง
ปัญหำของกำรใช้ทรัพยำกรดินของประเทศในทุกภูมิภำค ทรงค้นพบแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรดิน
มำกมำยหลำยประกำร ซึ่งจะแตกต่ำงไปตำมสภำพปัญหำของดินในแต่ละภูมิภำค พระองค์ทรงมีพระรำชดำริ
ว่ำ กำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรดินของประเทศไทยให้สำเร็จและเกิดควำมยั่งยืน นั้น ต้อง “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” คือ ต้องทำควำมเข้าใจในปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดปัญหาให้ชัดเจน หลังจำกนั้นต้อง
ศึกษำสภำพแวดล้อมและภูมิสังคมในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อเข้าถึงสภาพของปัญหาที่แท้จริง แล้วจึงลงมือทำและ
พัฒนาเพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำวตามหลักวิชาการที่สอดคล้องตามภูมิสังคม โดยให้ประชำชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ก็จะเกิดควำมสำเร็จและเกิดควำมยั่งยืน (กรมพัฒนำที่ดิน, ๒๕๕๘)
๒) การพัฒนาทรัพยากรดินในภาคเหนือ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชำวเขำที่บ้ำนดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงทรำบว่ำชำวเขำ
ปลูกฝิ่นและยำกจน พระองค์ ทรงตั้งโครงกำรหลวงขึ้น เพื่อยุติกำรปลูกฝิ่นของชำวเขำ โดยในตอนแรกใช้ชื่อ
ว่ำ “โครงกำรพระบรมรำชำนุเครำะห์ชำวเขำ” และเปลี่ยนเป็น “มูลนิธิโครงกำรหลวง” ใน พ.ศ. ๒๕๓๕
ทรงใช้ “คน” เป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำและมองเป็น องค์รวม ชำวเขำจะต้องดีขึ้น มีอำชีพ เรำช่วยขำย
ผลผลิตได้ นำเงินคืนให้แก่ชำวเขำ ซึ่งทำให้ชำวเขำยอมรับว่ำที่เรำให้เขำทำนั้นถูกต้อง สิ่งที่เรำขอต่อไปก็คือ
ขอให้เขำช่วยดูแลทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้และดิน ให้คงอยู่และช่วยอนุรักษ์อย่ำงถูกวิธี เพรำะคนเหล่ำนี้อยู่
ในพื้นที่ต้นน้ำ จึงต้องปฏิบัติตน ที่จะไม่ทำให้คนที่อยู่ข้ำงล่ำงเดือดร้อน
สิ่งสาคัญในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ในพื้นที่สูงในพื้นที่ป่ำสงวน คือ พระองค์ทรง
เข้าพระทัยถึงหัวใจ ของชาวบ้านไม่ว่ำจะเป็นชำวเรำหรือชำวเขำเป็นอย่ำงดี และไม่ได้ทรงมองว่ำชำวบ้ำน
เหล่ำนั้นเป็นผู้บุกรุกพื้นที่ป่ำ ซึ่งต้องพร้อมที่จะช่วยเขาและต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ดังพระรำช
ดำรัส เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ พระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน ควำมว่ำ
“...ในป่าสงวนฯ ซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นว่า เป็นป่าสงวนหรือป่าจาแนก แต่ว่าเราขีดเส้นไว้
ประชาชนก็มีอยู่ในนั้น แล้วเราจะเอากฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวนแล้วเพิ่งไป
สงวนทีหลัง โดยขีดเส้นบนกระดาษก็ชอบกลอยู่ แต่มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อขีดเส้นแล้ว ประชาชนที่อยู่ในนั้น
กลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไป ถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืน เพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรม
แต่ว่าถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ทาผิดกฎหมาย ก็ผู้ที่ขีดเส้นนั้นเอง เพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาอยู่
ก่อน เขามีสิ ทธิในทางเป็ นมนุ ษย์ หมายความว่าทางราชการบุ กรุ กบุคคล ไม่ใช่บุคคลบุกรุกกฎหมาย
บ้านเมือง...”
และพระรำชดำรัส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ควำมว่ำ
“...ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ที่ทาการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทาให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้
โดยที่ถางป่าและปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี
ความอยู่ดี กินดี และปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถทาโครงการนี้ได้สาเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็น

๗๙
หลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะมีความเป็นอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษา
ดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก...”
ปั จจุ บั น ชำวเขำบนดอยเลิกปลูกฝิ่ นโดยหันมำปลู กพืชทดแทนฝิ่น เช่น ผลไม้เมืองหนำว
ผักต่ำง ๆ สำมำรถอยู่อำศัยและใช้พื้นที่บนดอยได้ และช่วยดูแลอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่ำไม้ เป็นอย่ำงดีตำมจิตสำนึก
ที่เกิดขึ้น ชำวเขำในเขตโครงกำรหลวง เลิ กทำไร่เลื่ อนลอยซึ่งเป็นผลดีต่อกำรอนุรักษ์ และดูแลรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก สร้ำงควำมมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยสันติวิธี
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข
นอกจำกนั้น สภำพปัญหำของดินที่พบในภำคเหนือ คือ ดินบนพื้นที่สูง พื้นที่ลำดชัน เกิด
กำรชะล้ำงพังทลำยง่ำย สูญเสียหน้ำดิน สูญเสียธำตุอำหำรพืช กำรจัดกำรดินปัญหำดังกล่ำว จำเป็นต้องทำ
กำรอนุ รั กษ์ดิน และน้ ำ โดยใช้ทั้งวิธีกลและวิธีพืช เช่น กำรทำคันดินขวำงควำมลำดชัน ทำขั้นบันได้ดิ น
ร่วมกับวิธีพืช เช่น กำรปลูกหญ้ำแฝกขวำงควำมลำดชัน ปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน และกำรสูญเสีย
หน้ำดิน ดังพระรำชดำริ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ควำมว่ำ
“…ปลูกหญ้าแฝกเพื่อจะให้ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นดินสมบูรณ์ โดยที่ปลูกหญ้าแฝกและทา
คันกั้นไม่ให้ตะกอนเหล่านั้นไหลลงไปในห้วยก็ส ามารถฟื้นฟูได้อย่างดี ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้ ดิน
นั้นจะหมดไปเลยเหลือแต่ดินดานและทราย และดินที่อาจเป็นดินสมบูรณ์ก็ไหลลงไปในห้วยทาให้ห้วย
ตื้นเขิน เมื่อห้วยตื้นเขินน้าที่ลงมาจากภูเขาก็ท่วมที่ราบ และน้าที่ลงมาจากเขาจะลงมาโดยเร็ว เพราะว่า
ภูเขานั้นมีต้นไม้น้อยทาให้น้าลงมารวมกันอย่างฉับพลันและท่วม มิหนาซ้าเมื่อน้าท่วมแล้วทาลายพืชผล
ของชาวบ้าน น้านั้นไหลไปเร็ว เวลาไม่กี่วันก็แห้งไม่มีน้าใช้ ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูการเพาะปลูก...”

ภำพรูปแบบกำรปลูกหญ้ำแฝกควบคู่ไปกับกำรทำคันคูน้ำขอบเขำ
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน

๘๐

ภำพเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๑๖ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
เสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเยี่ยมหมู่บ้ำนสหกรณ์ที่ ๑ โครงกำรจัดพัฒนำที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวง
ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
๓) การพัฒนาทรัพยากรดินภาคกลาง
โครงการจัดพัฒนาที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวง
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงตระหนักว่ำ
ยังมีรำษฎรจำนวนมำกขำดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตนเอง จึงเกิดปัญหำบุกรุกทำลำยป่ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ
ไม่สำมำรถทำกำรเกษตรได้อย่ำงยั่งยืน จึงมีพระรำชประสงค์ที่จะให้มีโครงกำรจัดกำรพัฒนำที่ดินแบบใหม่ขึ้น
เพื่อให้เกษตรกรเข้ำอยู่อำศัยและทำกินได้อย่ำงยั่งยืน
พ.ศ. ๒๕๑๓ โครงกำรจัดพัฒนำที่ดินหนองพลับ - กลัดหลวง จึงได้ก่อตั้งขึ้น โดยจัดสรร
พื้นที่ให้รำษฎรเข้ำทำกิน แบ่งพื้นที่ดินเป็น ๒ ส่วน ดินส่วนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ ก็ให้รำษฎรเลือกปลูกพืช
ชนิดที่เหมำะสมกับดินและน้ำที่มีในพื้นที่ ปลูกพืชผสมผสำน และจัดกำรดินด้วยกำรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช
สดบำรุงดิน ปลูกหญ้ำแฝกปรับปรุงดินและนำไปปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหำกำรชะล้ำงพัง ทลำย ส่วนพื้นที่ที่ไม่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ก็ให้รำษฎรเลี้ยงสัตว์ หมู เป็ด ไก่ ไว้บริโภค ถ้ำเหลือก็จำหน่ำยเป็นรำยได้ รำษฎรได้น้อมนำ
แนวพระรำชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” มำปฏิบัติในพื้นที่ ทำให้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกำรจัดตั้งสหกรณ์
อเนกประสงค์ดำเนินธุรกิจต่ำง ๆ เป็นกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อยกระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม
ให้ดีขึ้น (กรมพัฒนำที่ดิน, ไม่ระบุปี พ.ศ., กรมส่งเสริมสหกรณ์, ๒๕๕๘) ดังพระรำชดำรัส ณ สำนักงำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอนหนึ่ง ควำมว่ำ
“...มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดิน และถ้าไร้ที่ดินแล้ว ก็จะ
ทางานเป็นทาสเขา ซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอื่น แต่ถ้าเราสามารถที่จะขจัด
ปัญหานี้โดยเอาที่ดินจาแนกจัดสรรอย่างยุติธรรม อย่างมีการจัดตั้งจะเรียกว่านิคมหรือจะเรียกว่า หมู่หรือ
กลุ่ม หรือสหกรณ์ก็ตาม ก็จะทาให้คนที่มีชีวิตแร้นแค้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้...”

๘๑

ภำพโครงกำรจัดพัฒนำที่ดินหนองพลับ-กลัดหลวงก่อตั้งขึ้น พ.ศ. ๒๕๑๓
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
(๑) การพัฒนาดินทราย ดินดาน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทรำย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเดิมพื้นที่มีสภำพป่ำอุดมสมบูรณ์ แต่ได้มี
กำรบุกรุกแผ้วถำงป่ำเพื่อปลูกพืชไร่ ใช้สำรเคมีจำนวนมำก ดินขำดกำรบำรุ งรักษำ คุณภำพของดินเสื่อมโทรม
เกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของดินและสูญเสียหน้ำดิน บำงแห่งดินแข็งเป็นดำน ทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งว่ำ
“...หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด...”
“...ควรเร่งปลูกหญ้าแฝกให้มากเพราะหญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการพัฒนาดิน
หลายประการ หญ้าแฝกมีรากแข็งแรง สามารถเจาะลงในดินดานได้ลึก ปลูกง่าย ลักษณะกอแน่น เป็น
กาแพงธรรมชาติที่มีชีวิต ช่วยหยุดยั้งการพังทลายของหน้าดิน ชะลอความเร็วของน้าที่ไหลบ่า น้าจะ
ซึมลงไปเก็บไว้ในดินได้มาก ทาให้ดินมีความชุ่มชื้น ใบแฝกใช้คลุมดิน เพื่อรักษาความชื้น และเพิ่มปุ๋ย
ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น...”
ดินทรำย ดินดำน ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืชชนิดต่ำง ๆ ได้
โดยใช้หญ้ำแฝกมำปลู กเพื่อปรั บปรุ งบำรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ำ ตัดใบคลุมดิน รักษำควำมชื้นในดิน
ปาองกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน เมื่อย่อยสลำยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และระบบรำกชอนไช ทำให้ดินร่วนซุย
มำกขึ้น
(๒) การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๒๙ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช บรมนำถบพิตร ได้เสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรโครงกำรศึกษำวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำ
ชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดรำชบุรี ซึ่งพื้นที่มีปัญหำเป็นดินเสื่อมโทรม ดินตื้น ดินลูกรัง ดินจับตัว
เป็นดำนแข็ง มีผลให้รำกพืชหรือรำกไม้ชอนไชไปหำอำหำรได้ยำก ดินอุ้มน้ำน้อย ขำดควำมชุ่มชื้น และขำด
ธำตุอำหำรพืช พืชที่ปลูกไม่ค่อยเจริญเติบโต พระรำชทำนพระรำชดำริ “…ให้ดาเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุง
ดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลู กพืช
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่...” และเมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๓๕ ได้พระรำชทำนพระรำชดำริเพิ่ม เติม
ณ โครงกำรศึกษำวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดรำชบุรี ควำมว่ำ
“…ให้ใช้หญ้าแฝกมาช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การใช้หญ้า
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ป้องกันดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวแทนคัน
ดิน...”

๘๒

พื้นที่ก่อนปลูกหญ้ำแฝก พ.ศ. ๒๕๔๕
พื้นที่หลังปลูกหญ้ำแฝก พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๓๙ ณ โครงกำรศึกษำวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดรำชบุรี พระองค์พระรำชทำนพระรำชดำริ เพิ่มเติม ควำมว่ำ
“...การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินให้แก่ไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยปลูกใน
ลั กษณะเป็ น แนวครึ่ ง วงกลมเพื่ อ ช่ ว ยให้ ห ญ้ า แฝกได้ ท าหน้ า ที่ รั ก ษาความชุ่ ม ชื่ น ในดิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ...”
ดังนั้น กำรนำหญ้ำแฝกมำปลูกเป็นแนวครึ่งวงกลมรอบต้นไม้ในพื้นที่ที่มีควำมลำดชัน
สำมำรถตัดใบคลุมดินรักษำควำมชื้นในดิน หรือปลูกเป็นแนวแทนคันดิน จะช่วยลดกำรสูญเสียหน้ำดินและธำตุ
อำหำรพืชได้ เพรำะแนวหญ้ำแฝกช่วยดักตะกอนดิน และระบบรำกลึกช่วยดูดซับน้ำไว้ในดิน

ภำพรูปแบบกำรปลูกหญ้ำแฝกแนววงกลมล้อมรอบต้นไม้เพื่อให้หญ้ำแฝกรักษำควำมชุ่มชื้นของดิน
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน

๘๓
๔) การพัฒนาทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหำของดินที่พบ คือ ดินเค็ม
ดินทรำยอุ้มน้ำได้น้อย ดินลูกรัง ดินขำดธำตุอำหำรพืช และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้ำงแห้งแล้ง ขำดน้ำ ทำกำร
เกษตรกรรมได้ผลผลิตไม่ดี เกษตรกรมีรำยได้น้อยและยำกจน
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๒๖ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร เสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ ได้พระรำชทำนพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรจัดกำรดิน ดังนี้
“...ให้จัดทา deep cultivation ในพื้นที่โครงการศูนย์ฯ ซึ่งมีสภาพเนื้อดินทรายหนา มีดิน
เหนียวอยู่ชั้นใต้ดิน ให้ดาเนินการโดยใช้เครื่องจักรไถกลบหน้าดินนาดินชั้นล่างให้กลับขึ้นมาอยู่ชั้นบน หรือ
อาจลอกดินเลนในห้วยหนองน้ามาถมปรับปรุงหน้าดิน ใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงบารุงดินให้สามารถปลูกพืชต่าง ๆ
ได้...”
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๓๓ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร เสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรกำรดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำ
จำกพระรำชดำริ ได้พระรำชทำนพระรำชดำริ สรุปควำมได้ดังนี้
“...สภาพดินลูกรังซึ่งมีอยู่จานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรพิจารณาแก้ไข
ปัญหาดินลูกรังโดยเร็ว โดยพิจารณาดาเนินการนาเครื่องจักร เครื่องมือมากระทุ้งชั้นดินลูกรัง แล้วนา
ดินชั้นล่างขึ้นมาผสมกับดินลูกรังข้างบนแล้วไถกลบ เชื่อว่าภายใน ๒ ปี สามารถปลูกพืชได้ โดยเฉพาะ
ต้นกระถินสามารถขึ้นได้รวดเร็วดีมาก ก็น่าจะทดลองดาเนินการดู...”
ดังนั้ น พื้นที่ดินเค็ ม พื้นที่ดินทรำยจั ด พื้นที่ดิ นลู กรั ง ได้รับกำรพั ฒนำโดยน้ อมน ำแนว
พระรำชดำริมำประยุกต์ใช้ กำรฟื้นฟูดินทรำย ดินลูกรังด้วยระบบไร่นำสวนผสม มีกำรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปลูก
พืชตระกูลถั่วหมุนเวียนบำรุงดิน สำมำรถปลูกพืชได้ผลผลิตดี สำหรับพื้นที่ปัญหำดินเค็ม กำรจัดกำรต้อง
อำศัยน้ำล้ำงควำมเค็มใส่อินทรียวัตถุเพื่อให้ดินดูดซับควำมชื้นไว้ในดิน หลังปลูกพืชต้องคลุมดินหรือห่มดิน
ด้วยเศษพืชเพื่อรักษำควำมชื้นในดิน ปลูกพืชทนเค็ม และปลูกข้ำวพั นธุ์ข้ำวทนเค็ม เช่น ขำวดอกมะลิ ๑๐๕
ใส่ปุ๋ยเพิ่มธำตุอำหำรให้ข้ำว ทำให้ผลผลิตข้ำวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย จำก ๑๐-๑๕ ถังต่อไร่ เป็น ๓๐-๕๐ ถังต่อไร่
๕) การพัฒนาทรัพยากรดินภาคตะวันออก
ทรัพยำกรดินในภำคตะวันออก ปัญหำที่พบส่วนใหญ่คือ เนื้อดินเป็นดินทรำย ดินตื้น อุ้ม
น้ำได้น้อย ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ และดินเสื่อมโทรมจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
เสด็จพระรำชดำเนินไปเปิดศำลพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ณ ตำบลเขำหิน
ซ้อน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีรำษฎรน้อมเกล้ำฯ ถวำยที่ดิน พระองค์ทรงทรำบว่ำ ที่ดิน
บริเวณนั้นมีสภำพเสื่อมโทรมจำกกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เหมำะสม ไม่สำมำรถทำกำรเกษตรได้ และขำดแคลนน้ำ
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงเป็นสถำนที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรเกษตร และพระรำชทำนนำมว่ำ “ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ”
กำรพัฒนำพื้นที่ที่มีปัญหำดังกล่ำว จนสำมำรถใช้ประโยชน์พื้นที่ทำงกำรเกษตรได้ดี ทำ
โดยพัฒนำแหล่งน้ำให้มีน้ำเพียงพอ พัฒนำดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ อนุรักษ์ดินและน้ำด้วยกำรปลูกหญ้ำแฝก
เลือกชนิดพืชปลูกให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ ดังพระรำชดำริเกี่ยวกับสมรรถนะของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษำฯ ว่ำ

๘๔
“...เป็นดินทราย มีแร่ธาตุน้อย...”
“...ที่ดินที่อยู่ในร่องห้วยมีอยู่พอใช้ได้ ไม่มีปัญหามาก ใช้ปุ๋ยตามปกติ ที่บนเนินปรากฏว่า
เป็นทราย ดินดานและหิน ต้ องปลูกหญ้าตามแนวระดับ เพื่อยึดดินและให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ ดิน (ทราย)
ที่ไม่ปลูกหญ้าถูกชะล้างเมื่อฝนตก ปลูกต้นไม้นานาชนิดเพื่อรักษาความชื้น...” และพระรำชดำริ ควำมว่ำ
“…ให้ ป ลู ก หญ้ า แฝกไว้ ด้ ว ยเพราะหญ้ า แฝกมี ป ระโยชน์ ใ นการยึ ด ดิ น ไม่ ใ ห้ พั ง ทลาย
ช่วยรักษาหน้าดิน ช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน ใบอ่อนยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย...”
ในกำรปลูกพืชต่ำง ๆ ในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมและขำดน้ำให้ได้ผลดี นั้น ได้พระรำชทำน
พระรำชดำริควำมตอนหนึ่งว่ำ
“...ก่อนอื่นได้สร้างเขื่อนกั้นห้วยเจ๊ก ซึ่งมีน้าซับ...”
“...เมื่อพัฒนาน้าขึ้นมาบ้างแล้วก็เริ่มปลูกพืชไร่ และเลี้ยงปลาในที่ลุ่ม ส่วนที่อยู่บนเนิน
ก็เลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้า และต้นไม้ผลและป่า การเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้าและต้นไม้นี้ จะทาให้ดิน
มีคุณภาพดีขึ้นในที่สุด จะใช้ที่ดินได้ทั้งหมด ...”
นอกจำกนั้นในกำรดูแลรักษำดินให้มีควำมชุ่มชื้น จุลินทรีย์ทำงำนได้ดี อันจะส่งผลให้ดิน
บริเวณนั้นทำกำรเกษตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน และพัฒนำทรัพยำกรดิน
ให้ เกิดแร่ ธ ำตุ นั้ น พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร รับสั่ งให้ “ห่มดิน
อย่าเปลือยดิน” กำรทำให้โคนเตียนด้วยกำรถำกเท่ำกับเป็นกำรเปลือยดิน ทำงที่ดี หำกมีแรงงำนตัดหญ้ำ
น่ำจะดี เพรำะหญ้ำที่ตัดจะเป็นอินทรียวัตถุให้ดินย่อยเป็นปุ๋ ย กำรห่มดินยังจะช่วยคลุมหน้ำดินไม่ให้วัชพืชขึ้น
รบกวนต้นไม้อีกด้วย
๖) การพัฒนาทรัพยากรดินภาคใต้
ทรั พยำกรดินในภำคใต้ ปัญหำที่พบส่ วนใหญ่คือ ดินเปรี้ยวจัดและดินอินทรีย์ ซึ่งดิน
อินทรีย์นั้นเมื่อถูกนำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรและมีกำรชักน้ำออกจะเกิดปัญหำเป็นดินเปรี้ยวจัด และ
ดินนั้นไม่สำมำรถปลูกข้ำวได้ เกษตรกรมีข้ำวไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือน มีฐำนะยำกจน
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๐๒ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร ได้เสด็จพระรำชดำเนินไปยังจั งหวัดนรำธิวำสเป็นครั้งแรก และในปีต่อ ๆ มำ พระองค์เสด็จฯ เยี่ยม
รำษฎร ทรงพบว่ำ รำษฎรในพื้นที่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์พื้นที่ในกำรทำเกษตรกรรมได้ เนื่องจำกสภำพดิน
มีปัญหำดินเปรี้ย วและดิน พรุ ต่อมำเมื่อวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๒๗ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระรำชทำนพระรำชดำริ “...ให้มีการทดลองทาให้ดินเปรี้ยวจัด โดยการระบาย
น้าให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว...” และพระรำชทำนพระรำชดำริเพิ่มเติมใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ควำมว่ำ
“...ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินการใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการสูบน้าเข้า -ออก ในแต่ละแปลงแตกต่างกัน
...” กำรปล่อยให้ดินแห้งและเปียกสลับกันปีละหลำย ๆ ครั้ง จนกระทั่งดินเป็นกรดจัดจนไม่สำมำรถปลูกพืช
เศรษฐกิจได้ เรียกว่ำ “แกล้งดิน” จำกนั้นก็ศึกษำหำวิธีกำรปรับปรุงดินดังกล่ำวให้สำมำรถนำกลับมำท ำกำร
เพำะปลู กพื ช ได้ อี ก ครั้ ง ดัง พระรำชด ำริ ใ น พ.ศ. ๒๕๓๓ ควำมว่ ำ “...ให้ เริ่ มด าเนิ นการปรั บปรุ ง ดิ น
โดยศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่ไม่สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้แล้ว ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้...”
ได้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรปรับปรุงดินเปรี้ยว คือใช้น้ำขังแล้วระบำยออกล้ำงกรดออกจำกดินร่วมกับกำรใช้
วัสดุปูน และให้นำผลไปแก้ปัญหำดินเปรี้ยวให้แก่รำษฎรที่มีปัญหำเรื่องนี้ในเขตจังหวัดนรำธิวำส ดังนั้น
ในกำรแก้ปั ญหำดิน เปรี้ย วนั้ น เกษตรกรได้น้อมนำพระรำชดำริโครงกำรแกล้ งดินไปใช้ในพื้นที่ปลูกข้ำว

๘๕
และให้ปุ๋ยธำตุอำหำรพืชตำมควำมจำเป็น เกษตรกรสำมำรถปลูกข้ำวได้เจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูงขึ้น
พอเพีย งต่อกำรบริ โ ภคของสมำชิ กในครอบครัว ๓ - ๔ คน ในรอบ ๑ ปี และอำจมีเหลื อจำหน่ำ ยด้ ว ย
ดังพระกระแสรับสั่งครำวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมจังหวัดนรำธิวำส เมื่อวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๓๓ ควำมว่ำ
“…สภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวในบ้านโคกอิฐ บ้านโคกใน เกษตรกรมีความต้องการจะปลูกข้าว
ทางชลประทานได้จัดส่งน้าชลประทานให้ ให้ดาเนินการพัฒนาดินเปรี้ยวให้ใช้ประโยชน์ได้ และให้
ประสานงานกับชลประทานว่า จะต้องควบคุมระดับน้าใต้ดินอยู่เท่าใด...”
พระกระแสรั บ สั่ งเมื่อครำวเสด็จพระรำชดำเนินบ้ำนโคกอิฐ บ้ ำนโคกใน เมื่อวันที่ ๙
ตุลำคม ๒๕๓๕ ควำมว่ำ
“…เราเคยมาโคกอิฐ โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้นๆ เขาทาแต่ว่าเขาได้เพียง ๕ ถึง ๑๐ ถัง
แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง ๔๐-๕๐ ถัง ก็ใช้ได้แล้วโดยที่ขุดอะไร ๆ ทาให้เปรี้ยวแล้วก็ระบาย รู้สึกว่านับวัน
เขาจะดีขึ้น ...อันนี้สิเป็นชัยชนะ ที่ดีใจมากที่ได้ใช้งาน แล้วชาวบ้านเขาก็ดีขึ้น แต่ก่อนชาวบ้านเขาต้อง
ซื้อข้าว เดี๋ยวนี้เขามีข้าวอาจจะขายได้…”
ผลสั ม ฤทธิ์ จ ำกกำรน ำผลกำรศึ ก ษำโครงกำรแกล้ ง ดิ น ไปเผยแพร่ ค วำมรู้ สู่ ชุ ม ชนที่
บ้ำนยูโย อำเภอตำกใบ จังหวัดนรำธิวำส ซึ่งประสบปัญหำสภำพดินเปรี้ยวจัดเนื้อที่กว่ำ ๓,๐๐๐ ไร่ โดยใน
ช่วงฤดูแล้งจะเกิดไฟไหม้และในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกพื้นที่ได้จึงต้อง
ปล่อยพื้นที่ร้ำงไว้ กำรดำเนินกำรพัฒนำพื้นที่บ้ำนยูโยนั้น ได้ ใช้รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ และทำกำร
ปรั บ ปรุ งบ่ อน้ ำในดิ น เปรี้ ย ว พระบำทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหำภูมิ พ ลอดุล ยเดช บรมนำถบพิ ตร ทรงมี
พระรำชดำรัสให้จัดทำโครงกำรผันน้ำจืดจำกคลองสุไหงปำดีมำใช้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวบ้ำนยูโย เพื่อเจือจำง
ควำมเปรี้ยวของดิน สำหรับน้ำที่จ ะกักเก็บ ลงสู่ ในบ่อซึ่งจะเป็นกรด พระองค์ทรงมีพระรำชกระแสให้ ห ำ
แนวทำงแก้ไข ซึ่งได้ใช้วิธีกำรดำดขอบสระด้วยหินปูน พบว่ำ เมื่อน้ำลงสู่ในสระแล้วค่ำ pH อยู่ที่ ๕.๘ เพิ่มขึ้น
จำกค่ำ pH เดิม (๔.๐) จึงได้นำวิธีกำรนี้ไปใช้กับทุกบ่อ ทำให้สำมำรถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ และสำมำรถใช้
ประโยชน์พื้นที่ยูโยได้จนถึงปัจจุบัน (อภิชำต, ๒๕๕๘)

ภำพกำรพัฒนำพื้นที่บ้ำนยูโย
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน

๘๖
๕.๔.๔ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม
“...ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสาคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า
ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือการพัฒนา ยิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กาลังประสบกับ
ปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้...”
พระรำชดำรัสพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๔๕
จำกพระรำชดำรัสดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำปัญหำกำรจัดกำรป่ำและสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัญหำ
สำคัญที่เรำจะละเลยมิได้ ยิ่งมีกำรพัฒนำมำกขึ้นเท่ำไร ปัญหำต่ำง ๆ ด้ำนกำรจัดกำรป่ำและสิ่งแวดล้ อม
ก็ตำมมำมำกขึ้น หำกไม่มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรที่ดีและเหมำะสม
นับแต่ทรงขึ้นครองรำชย์ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ นับเป็นเวลำ ๗๐ ปี พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร ทรงมี พ ระรำชกรณี ย กิ จ หลำยด้ ำ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่ำไม้ ตลอดจนกำรจัดกำรกับปัญหำมลพิษ
สิ่งแวดล้อมโดยพระรำชกรณียกิจเหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกพระอัจฉริยภำพและพระปรีชำสำมำรถในกำรคิดค้น
ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไข มีทฤษฎี และวิธีกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นอยู่ของพสกนิกร
และระบบนิเวศอันจะนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของประเทศไทยสืบไป
พระองค์ได้ทรงมีแนวพระรำชดำริและมีกำรนำไปสู่ปฏิบัติจริงให้เห็นผลมำกมำย มีหลำย
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรป่ำและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นองค์ควำมรู้และสำมำรถนำมำใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อได้
เพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของศำสตร์พระรำชำ
จุดเริ่มของศาสตร์พระราชาในเรื่องนีมาจากการมีป่าไม้สาธิตซึ่งเป็น พระราชด้าริเริ่มแรก
ส่วนพระองค์ โดยในต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ
พระราชด้าเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจ้า
แทบทุกปี โดยเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ประมาณ พ.ศ. 2503 - 2504 ขณะเสด็จพระราชด้าเนินผ่าน
อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีนัน มีต้นยางขนาดใหญ่ปลูกเรียงรายทังสองข้างทาง จึงได้มีพระราชด้าริที่จะ
สงวนบริ เวณป่ ายางนี ไว้ให้ เป็ น ส่ว นสาธารณะ แต่ในระยะนันไม่อาจด้า เนินการได้เนื่องจากต้องจ่ายเงิน
ค่าทดแทนในอัตราที่สูง เพราะมีราษฎรมาท้าไร่ท้าสวนในบริเวณนันจ้านวนมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้ทรงเริ่มทดลองปลูกต้นยางด้วยพระองค์เอง โดยทรงเพาะเมล็ดยาง
ในกระถางบนพระต้าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล และได้ทรงปลูกต้นยางนันในแปลงป่าไม้ทดลองในบริเวณ
แปลงทดลองปลูกต้นยางนาพร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔ จ้านวน ๑,๒๕๐ ต้น ต่อมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับในพระต้าหนักจิตรลดา
รโหฐาน ในลักษณะป่าไม้สาธิต นอกจากนียังได้สร้างพระต้าหนักเรือนต้นในบริเวณป่าไม้สาธิตนันเพื่อทรง
ศึกษาธรรมชาติวิทยาของป่าไม้ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดและลึกซึงใน พ.ศ. ๒๕๐๘
หลังจำกนั้นจึงมีพระรำชดำริและโครงกำรต่ำง ๆ ตำมมำที่สำมำรถประมวลและรวบรวมสิ่ง
ที่เรียกว่ำเป็น ศำสตร์พระรำชำที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรป่ำและสิ่งแวดล้อม มำนำเสนอเพื่อแสดงถึงพระรำชกรณียกิจ
ที่ทรงมีเมตตำต่อพสกนิกรชำวไทยพอสังเขป ดังนี้

๘๗

ภำพศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำรจัดกำรป่ำและสิ่งแวดล้อม
ที่มำ : ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
๑) การสร้างความ “เข้าใจ” ในสรรพสิ่ง
เพื่อกำรจัดกำรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนนั้น มีสิ่งที่สำคัญคือควำมเข้ำใจในควำม
จริงของธรรมชำติ ระบบนิเวศของพื้นที่ กำรรู้จักป่ำ กำรมีแนวคิดเรื่อง “ปลูกป่ำในใจคน” “รู้ได้ด้วยตนเอง”
เพื่อนำไปสู่กำร “ปลูกจิตสำนึก” จึงเป็นคำกล่ำวที่ทำให้เข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนหรือหัวใจของกำรจั ดกำรที่
ชัดเจนที่สุด
“ปลูกป่าในใจคน” เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของระบบนิเวศป่าไม้
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ทรงเริ่มต้นโครงกำรป่ำไม้สำธิตในบริเวณพระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อรวบรวมและศึกษำวงจรของป่ำ
และพันธุ์ไม้ชนิดต่ำง ๆ ถือว่ำเป็นกำรริเริ่มในเรื่องของป่ำไม้ เป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องของป่ำไม้และวงจร
ของป่ำตลอดจนระบบนิเวศของป่ำ ทำให้ในเวลำต่อมำ ได้ทรงมีพระรำชดำริที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องในอีกหลำย ๆ
เรื่อง
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงตระหนักถึง
ควำมสำคัญของป่ำไม้มำตั้งแต่เสด็จขึ้นครองรำชย์ พระองค์เสด็จพระรำชดำเนินไปเยี่ยมรำษฎรทั่วทุกภูมิภำค
ทรงได้เห็นสภำพป่ำไม้ที่ทรุดโทรมและถูกทำลำยมำกมำย จึงทรงมีพระรำชดำริให้มีกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำ
เพื่อรักษำสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศ เพื่อให้ประชำชนได้มีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีในสภำพแวดล้อมที่
อุดมสมบูรณ์ และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้หลำยโครงกำร ทั้งที่เป็นโครงกำรส่วนพระองค์ โครงกำรพระรำชดำริ
ป่ำและดิน
ดังพระรำชดำรั สตอนหนึ่ง เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปหน่วยงำนพัฒนำต้นน้ ำทุ่งจ๊อ พ.ศ. ๒๕๑๙
ควำมว่ำ
“…ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง…”

๘๘
พระองค์ทรงเริ่มต้นจำกกำรทำควำมเข้ำใจกับรำษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่ำ และกำรอยู่
ร่ ว มกับ ป่ ำอย่ ำงพึ่งพำอำศัย กัน ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ ำ ฯ ให้ รำษฎรได้เข้ำมำมีส่ วนร่ วมในกำรปลูกป่ำ
จนสำมำรถจัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ป่ำช่วยกันดูแลรักษำป่ำ รู้จักนำพืชป่ำมำบริโภคใช้สอยอย่ำงเหมำะสม อัน
เป็นที่มำของกำรคืนควำมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ต้นน้ำลำธำร ป่ำไม้จึงเป็นทั้งพื้นที่เติบโตของพืชพรรณธรรมชำติ
และสิ่ งมีชีวิตต่ำง ๆ และเป็ น พื้น ที่ที่ร วมควำมจงรักภักดีอย่ำงเป็นรูปธรรมที่พสกนิกรร่ว มใจกันถวำยแด่
พระมหำกษัตริย์ด้วย
ปลูกต้นไม้ในใจคน จึงเป็นกำรทำควำมเข้ำใจว่ำเรำปลูกต้นไม้ทำไม ต้องให้เห็นประโยชน์
ว่ำประโยชน์คืออะไร จำเป็นต่อชีวิตอย่ำงไร และปลูกต้นไม้เป็นกำรปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบตัวเรำ เป็นเรื่องของกำรสร้ำงควำมรู้และหลักกำรจึงเป็นกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจในเรื่องของระบบนิเวศและควำมสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเพื่อกำรพัฒนำ เป็นกำรระเบิดจากภายในสร้ำง
แรงบันดำลใจที่นำไปสู่กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ เป็ นกำรศึกษำควำมจริงในธรรมชำติและให้ประชำชน
ได้รู้ด้วยตนเอง ทั้งชำวบ้ำนหรือชำวเขำซึ่งบำงคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ก็มีควำมรู้เพรำะเป็นกำรรู้จักธรรมชำติ
กำรที่ส ำมำรถรู้ ได้ด้ว ยตนเองนั้ น คื อกำรปลู กต้น ไม้ ในใจคนนั่น เอง และนำไปสู่ กำรปลู กจิตส ำนึก เพื่ อ ให้
ประชำชนได้เห็นประโยชน์และควำมจำเป็นของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพำะป่ำไม้และ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือกำรสร้ำงสมดุลของธรรมชำติ
๒) การ “เข้าถึง” การจัดการอย่างแท้จริง
ทรงมีแนวคิดมำกมำยที่มำจำกกำรคิดวิเครำะห์สภำวกำรณ์ที่แตกต่ำงกันไป และนำมำสู่
กำรมีแนวทำง ที่นำไปทดลองให้เห็นผล อำทิ กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำงได้ประโยชน์ ๔ อย่ำง กำรสร้ำงฝำยชะลอ
ควำมชุ่มชื้นกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อลดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดินกำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูกเป็นต้นเพื่อให้
ป่ำสำมำรถฟื้นกลับคืนควำมอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมชุ่มชื้นฝนตกตำมฤดูกำลและเพิ่มศักยภำพ
ในกำรเก็บกักน้ำได้ดีขึ้น เป็นกำรเพิ่มน้ำในฤดูแล้งและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูฝน น้ำจะอยู่ในดินที่มีควำมชุ่มชื้น
ทำให้น้ำมีปริมำณเพียงพอและไหลสม่ำเสมอทั้งปี ปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน กันตะกอนที่ไหลลง
มำได้ อันจะส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น เกิดประโยชน์ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศอย่ำงยั่งยืน
(๑) การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงห่วงใยใน
ปัญหำปริมำณป่ำไม้ลดลงเป็นอย่ำงมำก จึงทรงพยำยำมค้นหำวิธีนำนำประกำรที่จะเพิ่มปริมำณของป่ำไม้ใน
ประเทศไทยให้เพิ่มมำกขึ้น อย่ำงมั่น คงและถำวร โดยมีวิธีกำรที่เรียบง่ำยและประหยัดในกำรดำเนิน งำน
ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริม ระบบวงจรป่ำไม้ในลักษณะอันเป็นธรรมชำติดั้งเดิมตำมหลักกำรฟื้นฟูสภำพป่ำ
ด้วยวัฎธรรมชำติ (Natural Reforestation) อำศัยระบบวงจรป่ำไม้ และกำรทดแทนตำมธรรมชำติ เป็นกำร
ปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเติบโตของต้นไม้และควบคุมไม่ให้มีคนเข้ำไปตัดไม้ ไม่มีกำรรบกวนเหยียบย่ำ
ต้นไม้เล็ก ๆ เมื่อทิ้งไว้ช่วงระยะเวลำ จะกลำยเป็นกำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก ดังพระรำชดำรั สเมื่อวันที่ ๔
ธันวำคม ๒๕๓๗ “...ทิ้งป่าไม้นั้นไว้ ๔ ปี ตรงนั้น ไม่ต้องทาอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่
ต้องปลูกสักต้นเดียว... คือว่าการปลูกนั้น สาหรับอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเอง...”

๘๙
การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก มีวิธีกำรที่สำคัญ คือ
"ถ้ ำ เลื อ กได้ ที่ ที่ เ หมำะสมแล้ ว ก็ ทิ้ ง ป่ ำ นั้ น ไว้ ต รงนั้ น ไม่ ต้ อ งไปท ำอะไรเลยป่ ำ
จะเจริญเติบโตขึ้นมำเป็นป่ำสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูก เลยสักต้นเดียว"
" ไม่ไปรังแกป่ำหรือตอแยต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่ำนั้น”
" ในสภำพป่ำเต็งรังป่ำเสื่อมโทรมไม่ต้องทำอะไรเพรำะตอไม้ ก็จะแตกกิ่งออกมำอีก
ถึงแม้ต้นไม้สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้"
(๒) การปลูกป่าทดแทน
กำรปลู กป่ ำทดแทนเป็นแนวทฤษฎี กำรพัฒ นำป่ำ ไม้อั นเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ พระรำชทำนมรรควิธีในกำรปลูกป่ำ
ทดแทนเพื่อคืนธรรมชำติสู่แผ่นดินด้วย วิถีทำงแบบผสมผสำนกันในเชิงปฏิบัติดังพระรำชดำริ ควำมตอนหนึ่ง
ว่ำ “การปลูกป่าทดแทนจะต้องทาอย่างมีแผนโดยการดาเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา ในการนี้
เจ้ า หน้ า ที่ ป่ า ไม้ ชลประทาน และฝ่ า ยเกษตรจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ส ารวจต้ น น้ าในบริ เ วณพื้ น ที่ รั บ ผิ ดชอบ
เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้า และพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง” นอกจำกนี้ ตำมพระกระแสรับสั่ง เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2537 ณ พระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน ทรงแนะนำให้ปลูกป่ำทดแทนพื้นที่ป่ำไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้ว
ถำงและพื้ น ที่ ป่ ำ ที่ เ สื่ อ มโทรม โดยพิ จ ำรณำปลู ก พั น ธุ์ ไ ม้ ดั้ ง เดิ ม บำงพื้ น ที่ อ ำจใช้ ไ ม้ โ ตเร็ ว เป็ น ไม้ นำและ
ให้รำษฎรมีส่วนร่วมในกำรปลูกและดูแลรักษำเพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ อีกทั้งเป็นกำรปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็น
ควำมสำคัญของป่ำไม้
การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา “...การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา จะต้องปลูก
ต้นไม้หลาย ๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล ไม้สาหรับก่อสร้าง และไม้สาหรับทาฟืน
ซึ่งราษฎรจาเป็นต้องใช้ ซึ่งเมื่อตัดไปใช้แล้วก็ปลูกทดแทนเพื่อหมุนเวียนทันที. ..” พระรำชดำรัส วันที่ ๒๖
มกรำคม ๒๕๕๐ ณ โครงกำรจัดกำรลุ่มน้ำแม่สำ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะนำวิธีกำร ดังนี้ "...ใช้ไม้จาพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายปลูกบนยอด
ที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝัก ออกเมล็ด ก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่าต่อไปเป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ
..."…"...การปลูกป่าทดแทนจะต้องรีบปลูกต้นไม้ คลุมแนวร่องน้าเสียก่อนเพื่อ ให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไป
..."
ปลูกป่าต้นน้าลาธาร หรือ การปลูกป่าธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทำงปฏิบัติว่ำ
ก) ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม คือ " ศึกษำดูก่อนว่ำพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้ำงแล้วปลูก
แซมตำมรำยกำรชนิดต้นไม้ที่ศึกษำมำได้ "
ข) งดปลูกไม้ผิดแผกจำกถิ่นเดิม คือ "ไม่ควรนำไม้แปลกปลอมต่ำงพันธุ์ต่ำงถิ่นเข้ำมำ
ปลูกโดยยังไม่ได้ศึกษำอย่ำงแน่ชัดเสียก่อน "
(๓) การปลูกป่าโครงการ
กำรปลู กป่ ำโครงกำรต่ำงจำกกำรปลู กป่ำทดแทนรวมถึงกำรปลู ก ไม้ไผ่ และหวำย
เพื่อให้รำษฎรได้ใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเครื่องมือเครื่องใช้จำหน่ำยเป็นรำยได้ให้รำษฎรเห็นประโยชน์ของ
โครงกำร กำรอนุรักษ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ประชำชนเข้ำใจและมีควำมร่วมมือในเรื่องของกำรรักษำป่ำและไม่ควร
ถำงป่ ำทำลำยเขำเพื่อปา องกัน น้ ำ สั ตว์ห น้ำดิน มีกำรปลู กไร่ขั้นบันได ปลู กพืช เพื่อรักษำหน้ำดินไม่ให้ ดิน
พังทลำย
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(๔) การจัดการป่าไม้
ก) ให้คนอยู่ร่วมกับป่า กำรจัดกำรป่ำไม้โดยกำรให้คนอยู่ร่วมกับป่า เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ดินให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ทำกำรเพำะปลูกและช่วย
ดูแลรักษำป่ำต้นน้ำลำธำรไม่แผ้วถำงป่ำต่อไปทั้งยังปลูกป่ำทดแทนนอกฤดูเพำะปลูกได้ ทำให้ชำวบ้ำนได้มี
ที่ทำกินชั่วลูกชั่วหลำนแต่ไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
“ทุ ก คนจะต้ อ งช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาป่ า ไม้ ซึ่ ง เป็ น ของส่ ว นรวมและร่ ว มมื อ กั บ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในงานปลูกทดแทน จะได้มีน้าเพียงพอสาหรับการเพาะปลูก สาหรับพันธุ์พืชที่เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ก็จ ะส่งเสริ มให้ คนปลู กต่อ ไป ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะช่วยเหลือแนะนาในด้านหลั ก
วิชาการเกษตรและระบบชลประทาน...”
พระรำชดำริ ณ โครงกำรหลวงพัฒนำต้นน้ำ หน่วยที่ ๑๘ แม่ตะละ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๑
ข) ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ทรงเข้ำใจถึงธรรมชำติและต้องกำรให้ประชำชนใกล้ชิดกับธรรมชำติ ทรงมอง
อย่ำงละเอียดถึงปัญหำธรรมชำติ หำกเรำต้องกำรแก้ไขธรรมชำติ จะต้องใช้ธรรมชำติเข้ำช่วยเหลือ อำทิ กำร
แก้ไขปัญหำป่ำเสื่อมโทรมได้พระรำชทำนพระรำชดำริ กำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้ธรรมชำติช่วยใน
กำรฟื้นฟูธรรมชำติ หรือแม้กระทั่ง กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล
และไม้ฟืน นอกจำกได้ประโยชน์ตำมชื่อของไม้แล้ว ยังช่วยรักษำควำมชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย เห็นได้ว่ำทรง
เข้ำใจธรรมชำติ และมนุษย์อย่ำงเกื้อกูลกัน ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่ำได้อย่ำงยั่งยืน
ทั้งนี้ กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ได้ประโยชน์ ๔ อย่ำง นับว่ำเป็นแนวคิดที่บูรณำกำร
กำรปลูกต้นไม้และกำรได้ผลที่คุ้มค่ำที่สุด
“...เดี๋ยวนี้ ทุกคนก็ คงเข้ าใจแล้ วว่ า ป่า ๓ อย่าง นั้น คืออะไร. แต่ให้ เข้าใจว่ าป่ า
๓ อย่าง นี้มีประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ใช่ ๓ อย่าง ป่า ๓ อย่าง ที่บอกว่าเป็นไม้ฟืน เป็นไม้ผล และไม้สร้าง
บ้านนั้น ความจริงไม้ฟืนกับไม้ใช้สอยก็อันเดียวกัน ไม้สร้างบ้านกับไม้ใช้สอยก็อันเดียวกัน แต่เราแบ่ง
ออกไปเป็นไม้ทาฟืน ไม้สร้างบ้านเรือน รวมทั้งไม้ทาศิลปหัตถกรรมแล้วก็ไม้ผล...”
“...เรื่องป่า ๓ อย่าง คือ ไม้ฟืน ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน ประชาชนมีความรู้ ทั้งคนที่อยู่
บนภูเขา ในที่ราบ เขามีความรู้ เขาทางานมาตั้งหลายชั่วคนแล้ว เขาทากันอย่างดีเขามีความรู้ความ
เฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรจะทากิจกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บไม้ไว้ แต่ว่าที่เสียไปเพราะว่า
พวกที่ไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ทามานานแล้ว ทิ้งมานานแล้ว ทิ้งกสิกรรมมานานแล้ว ก็ไม่รู้เรื่อง แล้วก็มาอยู่ในที่
ที่มีความสะดวก ก็เลยทาให้เชื่อว่าชีวิตมันเป็นไปได้โดยที่ทากสิกรรมที่ถูกต้อง...”
“...การปลูกป่า ๓ อย่างได้แต่ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งได้แก่ไม้ผล ไม้สร้างบ้านและ
ไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถ
ให้ประโยชน์ที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อสาคัญคือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้าลาธารด้วย...”
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“...การปลูกป่า ถ้าให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มี
ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม่ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลู กรองรับการชลประทาน ปลูกรับการ
ซับน้า และปลูกอุดช่องไหลตามร่องห้วยโดยรับน้าฝนอย่างเดียว ประโยชน์ที่ ๔ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดิน
และน้า...”
พระบรมรำโชวำทในงำนปิดกำรสัมมนำกำรเกษตรภำคเหนือ
ณ งำนเกษตรภำคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๔
ค) การปลูกป่าทดแทน
พระรำชดำริ เ พื่ อ อนุรั ก ษ์ และฟื้ น ฟูป่ ำ ไม้ นำมำสู่ กำรดำเนิ นกำรในหลำยส่ ว น
รำชกำร ทั้งกรมป่ำไม้และศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริทุกแห่ง โดยมีกำรปลูกไม้ใช้สอย
ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ ซึ่งนอกจำกจะให้ประโยชน์ดังกล่ำวแล้ว ยังมีประโยชน์อย่ำงที่ ๔ คือ อนุรักษ์ดิน
และอนุรักษ์ต้นน้ำลำธำร สำมำรถช่วยเหลือประชำชนที่เดือดร้อนได้อย่ำงมหำศำล ทั้งนี้กำรปลูกป่ำทดแทน
มีแนวทำงที่สำมำรถสรุปได้ดังนี้
ง) ในกรณีที่ป่าไม้ถูกทาลาย
การปลูกป่าทดแทนด้วยโดยกำรปลูกไม้ฟืน เพื่อให้คนเห็นประโยชน์และแจกกล้ำ
ให้ประชำชนปลูกหมุนเวียน และเป็นกำรช่วยเหลือกันและกัน ในกำรปลูกมำให้พิจำรณำใช้ไม้ให้ถูกประเภท
และทดแทนหมุนเวียนเพื่อไม่ให้ต้ น ไม้สูญไป นอกจำกนี้ควรสำรวจหำพื้นที่ขยำยเป็นพื้นที่เพำะปลู ก และ
สำรวจแหล่งน้ำเพื่อกำรชลประทำน สำหรับป่ำต้นน้ำให้ทำกำรรักษำป่ำและปลูกป่ำในบริเวณยอดเขำและ
ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ควำมชุ่มชื่น ทั้งนี้ จะได้ฝนจำกธรรมชำติ ต้นไม้จะยึดดินทำให้เกิดฝนตกและรักษำสภำพ
ป่ำไว้ได้ ทำให้มีน้ำตลอดปี สำหรับกำรปลูกไม้ฟืนนั้นก็สำมำรถตัดใช้ได้แต่ต้องปลูกทดแทน
การฟื้นฟูสภาพป่า นอกจำกนี้เมื่อครำวที่เสด็จพระรำชดำเนินเยี่ยมรำษฎรใน
พื้นที่ตำบลห้วยทรำย (๕ เมษำยน ๒๕๒๖) พระองค์ทอดพระเนตรเห็นควำมเสื่อมโทรมของพื้นที่โดยรอบพระ
รำชนิเวศน์มฤคทำยวัน ที่มีแต่ควำมแห้งแล้งและดินเสื่อมโทรมอย่ำงรุนแรง “ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ” จึงได้รับกำรจัดตั้งขึ้น และทรงมีพระรำชปรำรภว่ำ
“...หากปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด...”
แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่นี้เน้นหลักกำร คือ กำรฟื้นฟูป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม ได้มี
กำรดำเนินงำนหลำยวิธี อำทิ กำรปลูกหญ้ำแฝก กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้นและกำรฟื้นฟูสภำพป่ำ โดยที่
กำรปลูกหญ้ำแฝก จัดเป็นกำแพงธรรมชำติที่มีชีวิต แบ่งกำรปลูกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ปลูกขวำงตำมแนวระดับ
บนพื้นที่ลำดชัน เพื่อช่วยชะลอควำมเร็วของกระแสน้ำที่ชะล้ำงหน้ำดินและปลูกเพื่อทลำยดินที่แข็งเป็นดำน
ให้ ส ำมำรถใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ ส่ ว นกำรสร้ ำงควำมชุ่ มชื้น ดำเนินกำรโดยกำรสร้ ำงฝำยแม้ว (Check Dam)
โดยกำรนำวัสดุตำมธรรมชำติหรือที่มีอยู่ในพื้นที่มำใช้ปิดกั้นทำงน้ำ ร่องเขำและพื้นที่ที่มีควำมลำดชันซึ่งอยู่
ตอนบนของภูเขำเพื่อช่วยชะลอกำรไหลของน้ำให้ช้ำลงและดักตะกอนไว้ และกำรทำคันดินซึ่งสำมำรถทำได้
๒ ลักษณะ คือ คันดินกั้นน้ำ (Terracing) เป็นกำรสร้ำงคันดินขวำงพื้นที่ลำดเอียง ในบริเวณที่รำบเชิงเขำ
เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ และคันดินเบนน้ำ (Diversion) เป็นกำรขุดดินให้เป็นร่องหรือบำงส่วนยกระดับ
คั น ดิ น ให้ สู ง ขึ้ น เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ คั น ดิ น กั้ น น้ ำ เมื่ อ มี ฝ นตกและปริ ม ำณมำก น้ ำจะสำมำรถไหลกระจำย
ได้อย่ำงทั่วถึง นอกจำกนี้คันดินทั้งสองแบบยังสำมำรถใช้เป็นถนนสัญจรไปมำ และเป็นแนวปาองกันไฟป่ำได้อีกด้วย
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ทั้งนี้กำรฟื้นฟูสภำพป่ำไม้ ดำเนินกำรในหลำยลักษณะได้แก่
- ปลูกป่ำ ๓ อย่ำงประโยชน์ ๔ อย่ำง ดังกล่ำวแล้ว ประโยชน์อย่ำงที่ ๑ คือ กำรปลูก
ไม้โตเร็วเพื่อพัฒนำและสร้ำงหน้ำดินขึ้นใหม่ รวมทั้งยังสำมำรถนำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ประโยชน์อย่ำงที่ ๒
คือ ปลูกไม้ดั้งเดิมที่มีควำมแข็งแรงและทนต่อสภำพดินฟาำอำกำศ ประโยชน์ที่ ๓ คือ ปลูกไม้เศรษฐกิจหรือไม้
ผล เพื่อนำไม้มำใช้ในอนำคต ประโยชน์ที่ ๔ คือ กำรอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
- ระบบภูเขำป่ำ คือ กำรนำพลังงำนแสงอำทิตย์ สูบน้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำขึ้นไปใส่ถัง
พักน้ำที่ก่อสร้ำงไว้บนภูเขำให้น้ำล้นและปล่อยให้ไหลกระจำยไปตำมพื้นที่โดยรอบถังพักน้ำ แล้วปลูกต้นไม้ไว้
รอบ ๆ พื้นที่ วิธีกำรนี้ทำให้พันธุ์ไม้มีอัตรำกำรรอดตำยค่อนข้ำงสูง เป็นกำรปลูกป่ำจำกด้ำนบนลงสู่ด้ำนล่ำง
- กำรปลู ก ป่ ำ โดยไม้ ต้ อ งปลู ก ซึ่ ง เป็ น ผลที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรสร้ ำ งระบบภู เ ขำป่ ำ
เนื่องจำกพันธุ์ไม้ที่รอดตำยและสำมำรถเจริญเติบโตได้ จะผลิดอกออกผล เมล็ดหรือผลที่แก่จะร่วงหล่น ทำให้
เกิดกำรเจริ ญเติบ โตเป็ น ต้น ใหม่ห รือเมื่อไม่มีกำรบุกรุกพื้นที่ปล่ อยทิ้งไว้ตำมธรรมชำติในระยะเวลำหนึ่ง
พืชต่ำง ๆ ก็สำมำรถแตกหน่อและเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ มีพืชพันธุ์ไม้ขึ้นเต็มร่องเขำ เป็นกำรคืนป่ำตำม
ธรรมชำติโดยไม่ต้องปลูกสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ด้วย
- ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น เนื่องจำกน้ำบำงส่วนที่ไหลลงมำจำกระบบภูเขำป่ำจะไหลมำ
ที่แนวฝำยชะลอควำมชุ่มชื้นหรือฝำยแม้ว (Check Dam) จะมีกำรกระจำยน้ำโดยใช้ท่อไม้ไผ่ ท่อสำยยำง หรือ
ท่อพีวีซีเจำะรูต่อขยำยไปทำงด้ำนข้ำงให้น้ำกระจำยออกไป เพื่อสร้ำงควำมชุ่มชื้นในพื้นที่แล้วจึงทำกำรปลูกป่ำเสริม
- ระบบป่ำเปียก พระราชดาริ "ป่าเปียก” เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวในการป้องกัน
ไฟป่า ทรงคิดค้นขึ้นโดยนาหลักการที่แสนง่าย แต่ได้ประโยชน์มหาศาล โดยใช้หลากหลายวิธีการประกอบ
กันซึ่งพระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานวิธี ก าร
ก่อสร้าง "ป่าเปียก” ไว้ประกอบด้วย
วิธีการแรก คือ กำรทำระบบปาองกันไฟไหม้ป่ำ โดยใช้แนวคลองส่งน้ำและแนวพืช
ชนิดต่ำง ๆ ปลูกตำมแนวคลองนี้ วิธีที่สอง คือ กำรสร้ำงระบบกำรควบคุมไฟป่ำด้วยแนวปาองกันไฟป่ำเปียก
โดยอำศัยน้ำชลประทำนและน้ำฝน วิธีที่สาม โดยกำรปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ควำมชุ่มชื้นค่อย
ๆ ทวีขึ้นและแผ่ขยำยออกไปทั้งสองร่องน้ำ ซึ่งจะทำให้ต้นไม้งอกงำมและมีส่วนช่วยปาองกันไฟป่ำ เพรำะไฟป่ำ
จะเกิดขึ้นง่ำยหำกป่ำขำดควำมชุ่มชื้น วิธีที่สี่ โดยกำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น หรือที่เรียกว่ำ Check Dam
ขึ้น เพื่อปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธำรขนำดเล็กเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บำงส่วน โดยน้ำ
ที่เก็บไว้จะซึมเข้ำไปสะสมในดินทำให้ควำมชุ่มชื้นแผ่ขยำยเข้ำไปทั้งสองด้ำนกลำยเป็น "ป่ำเปียก” วิธีที่ห้า
โดยกำรสูบน้ำเข้ำไปในระดับที่สูงที่สุดเท่ำที่จะทำได้ แล้วปล่อยน้ำลงมำทีละน้อยให้ค่อย ๆ ไหลซึมดินเพื่อช่วย
เสริมกำรปลูกป่ำบนพื้นที่สูงในรูป "ภูเขำป่ำ ” ให้กลำยเป็น "ป่ำเปียก” ซึ่งสำมำรถปาองกันไฟป่ำได้อีกด้วย
และวิธีที่หก กำรปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่ำงของป่ำ ประมำณ ๒ เมตร หำกเกิดไฟไหม้ป่ำ
ก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้ำไว้ได้มำกกว่ำพืชอื่น ทำให้ลดกำรสูญเสียน้ำลงไปได้มำก
แนวพระรำชด ำริ ป่ ำ เปี ย ก จึ ง นั บ เป็ น ทฤษฎี ก ำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป่ ำ ไม้ โดยใช้
ควำมชุ่มชื้นเป็นหลักสำคัญที่จ ะช่วยให้ป่ำเขียวสดอยู่ตลอดเวลำ ไฟป่ำจึงเกิดได้ยำก กำรพัฒนำเพื่ อกำร
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำไม้ที่สำมำรถทำได้ง่ำยและได้ผลดียิ่งขึ้น
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แนวทำงกำรจัดกำรป่ำไม้ตำมพระรำชดำรัส ที่มีควำมเชื่อมโยงกับด้ำนอื่น ๆ เป็นกำรสร้ำงสมดุล
ของธรรมชำติและระบบนิเวศที่สิ่งมีชีวิตต้องอยู่ร่วมกัน
ที่มำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
หมู่บ้านป่าไม้
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเน้นกำรปลู กป่ ำ
เพื่อฟื้นฟูป่ำไม้ให้กลับสมบูรณ์ดังเดิม สำมำรถปลูกพืชชนิดต่ำง ๆ ได้ ควบคู่กับกำรปลูกป่ำมีกำรจัดกำรแหล่ง
สนั บสนุ นกำรปลู กป่ ำ กำรปลู กพื ช จั ดระเบี ยบรำษฎรที่ เข้ ำมำอยู่ อำศั ยและท ำกิ นในพื้ นที่ โครงกำรต่ ำง ๆ
อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำและสอดคล้องกับธรรมชำติ ให้รำษฎรเข้ำร่วมดูแลรักษำ ตลอดจนได้อำศัยผลผลิตจำก
ป่ำ และเพำะปลูกพืชต่ำง ๆ โดยไม่ต้องบุกรุกทำลำยป่ำอีกต่อไป
“….ให้จัดหมู่บ้านป่าไม้โดยจัดที่ดินเสื่อมโทรมไปปลูกป่าแต่ไม่ต้องย้ายราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม
ออกไป โดยเฉพาะราษฎรที่ยากจน ควรให้ราษฎรเหล่านั้นอาศัยอยู่ต่อไป แต่ให้ส่ งเสริมการพัฒนาอาชีพ
พร้อมทั้งให้ปลูกป่าแบบผสมผสาน วิธีการปลูกป่าควรปลูกแซมไม่ใช่ถากถางป่าจนโล่งเตียน...”
พระรำชดำรัส ณ โครงกำรพัฒนำตำมพระรำชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๓๔
๔) การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ำยให้ควำมสำคัญกับระบบนิเวศและควำม
สมดุลของธรรมชำติ มีกำรอยู่ร่วมกันแบบเป็นหุ้ นส่วนในกำรพัฒ นำ ช่วยกันดูแลทรัพยำกร ต่ำงฝ่ำยก็ได้
ประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร แนะนำให้
เจ้ำหน้ำที่และประชำชนช่วยกันทำหน้ำที่ที่สำคัญในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อ มและ
ทรงให้แนวทำงที่นำมำสู่กำรปฏิบัติ คือ
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(๑) ภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่
เจ้ ำหน้ ำที่ที่ดูแลป่ำไม้จะต้องดำเนินกำรที่ส ำคัญก็คือส ำรวจบริเวณป่ำเสื่อมโทรม
มีกำรกำหนดเขตอนุรักษ์จัดสรรพื้นที่เพำะปลูกป่ำทดแทนให้มีไม้พรรณไม้หลำยชนิดและใช้ประโยชน์ได้หลำย
ทำงมีกำรสำรวจเขตสันปันน้ำร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ชลประทำนสำรวจแหล่งน้ำธรรมชำติสำรวจจุดที่จะทำฝำยกั้น
น้ ำและอ่ำงเก็บ น้ ำเพื่อใช้ในกำรเพำะปลูกได้ ปลู กป่ำทดแทนในกรณีที่มีป่ำ เสื่อมโทรมตลอดจนมีกำรทำ
หมู่บ้านป่าไม้ ซึ่งจัดสรรให้กับรำษฎรที่ยำกจนให้มีที่ดินทำกินจำกหมู่บ้ำนข้ำงเคียงได้เข้ำมำใช้ประโยชน์และ
ชำวเขำมีที่ดินทำกิน ตลอดจนมีกำรสำรวจเส้นทำงตัดถนนจำกหมู่บ้ำนป่ำไม้เชื่อมกับอำเภอใกล้เคียงเพื่อเป็น
เส้นทำงคมนำคมขนส่งผลผลิต ซึ่งจะต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับพื้นที่ตลอดจนระยะทำงที่ขนส่งด้วย
(๒) รำษฎรช่วยทำหน้ำที่พนักงำนดูแลป่ำไม้
พระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่ำประชำรำษฎรสำมำรถที่จะทำหน้ำที่ช่วยดูแลทรัพยำกรป่ำ
ไม่ได้ เพรำะลำพังเจ้ำหน้ำที่คงมีกำลังไม่เพียงพอ จึงทรงแนะนำให้ประชำชนทำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลป่ำไม้ด้วยและ
ทำมำหำกินในบริเวณนั้นได้โดยไม่ทำลำยป่ำ
“การฝึ กให้ ราษฎรช่วยทาหน้าที่พนั กงานดู แลป่าไม้ เพราะต่างฝ่ ายต่ างก็ มีประโยชน์
ร่วมกันบริเวณพื้นที่ราบในหุบเขาก็ต้องพัฒนาให้เป็นนาปลูกข้าวสาหรับราษฎรทากินเมื่อราษฎรสามารถ
ทากินได้บริบูรณ์แล้วจะเลิกปลูกฝิ่นโดยสิ้นเชิง …”
พระราชด้าริ ณ โครงการหลวงพัฒนาต้นน้าหน่วยที่ 6 ขุนคอง
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2520
๕) การจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม
แนวพระรำชดำริที่พระรำชทำนในด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่เป็นเรื่องใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุด
คือ กำรแก้ไขปัญหำขยะ และน้ำเสีย
(๑) การจัดการน้าเสีย
กำรจัดกำรน้ำเสียตำมแนวพระรำชดำริ ได้หลักกำร “น้ำดีไล่น้ำเสีย” หลักกำรบำบัดน้ำ
เสียด้วยผักตบชวำ ทฤษฎีกำรบำบัดน้ำเสียด้วยกำรผสมผสำนระหว่ำงพืชน้ำกับระบบกำรเติมอำกำศ ทฤษฎี
กำรบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด และ “กังหันน้ำชัยพัฒนำ” โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ก) การใช้น้าดีไล่น้าเสีย เป็นกำรบำบัดน้ำเสียโดยกำรทำให้เจือจำงและใช้หลักกำร
ตำมธรรมชำติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) หลักกำรคือ ใช้น้ำที่มีคุณภำพดีช่วยผลักดันน้ำเน่ำเสีย
ออกไปและช่วยให้น้ำเน่ำเสียมี สภำพเจือจำงลง
ข) สระเติมอากาศชีวภาพบาบัด เป็นกำรจัดกำรน้ำเสียโดยใช้เครื่องจักรกลเติ ม
อำกำศมำช่วยเพิ่มออกซิเจนละลำยน้ำ ซึ่งใช้ออกซิเจนตำมธรรมชำติจำกพืชน้ำและสำหร่ำย โดยได้นำมำ
ทดลองใช้ที่บึงพระรำม ๙ ด้วยกำรสูบน้ำจำกคลองลำดพร้ำวเข้ำในบ่อเติมอำกำศ เพื่อให้แบคทีเรียย่อยสลำย
สำรอินทรีย์ในน้ำเสียโดยปฏิกิริยำแบบกำรให้ ออกซิเจนอย่ำงต่อเนื่อง จำกนั้นจะไหลไปยังบ่อกึ่งไร้อำกำศ
เพื่อบำบัดสำรอินทรีย์ที่หลงเหลือในบ่อน้ำ ก่อนปล่ อยทิ้งในคลองลำดพร้ำวเดิม ผลปรำกฏว่ำคุณภำพน้ำ
ในคลองดีขึ้น

๙๕
ค) การผสมผสานระหว่างพืชน้ากับระบบเติมอากาศ โดยใช้ธรรมชำติผสมผสำนกับ
เทคโนโลยี โดยกำรก่อสร้ำงบ่อดักสำรแขวนลอย ปลูกต้นกกอียิปต์เพื่อใช้ดับกลิ่น และปลูกผักตบชวำเพื่อ ดูด
สิ่งสกปรกและโลหะหนัก จำกนั้นใช้กังหันชัยพัฒนำและแผงท่อเติมอำกำศให้กับน้ำเสียตำมควำมเหมำะสม
ตลอดจนให้ตกตะกอนก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ โดยนำมำทดลองที่หนองสนม จังหวัดสกลนคร ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ำ
คุณภำพน้ำในหนองสนมใสสะอำดยิ่งขึ้น
ง) เครื่องกรองน้าธรรมชาติ เป็นกำรใช้ผักตบชวำในปริมำณที่เหมำะสมทำหน้ำที่ดูด
ซับควำมสกปรก รวมทั้งสำรพิษจำกน้ำเน่ำเสีย ตำมหลัก “อธรรมปรำบอธรรม” มีตัวอย่ำงกำรนำมำใช้ที่บึง
มักกะสัน ซึ่งพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเปรียบเทียบบึงมักกะสัน
เป็นเสมือนไต ของกรุงเทพฯ เป็นสถำนที่กำจัดสิ่งสกปรกในน้ำเน่ำเสียที่ไหลตำมคลองสำมเสนให้ผ่ำนกำร
กรอง โดยวิธีธรรมชำติ ก่อนระบำยไปยังคลองสำมเสนและคลองแสนแสบ
จ) หลักธรรมชาติบาบัดธรรมชาติ คือ กำรบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและพืช
น้ำ ประกอบด้วย ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อชีวภำพ ระบบหญ้ำกรอง และระบบบำบัดน้ำเสียโดยป่ำชำยเลน
ดังเช่น โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอบ้ำนแหลม
จังหวัดเพชรบุรี นอกจำกนี้ ทรงมีพระรำชดำริให้ทำกำรศึกษำทดลองวิจัยดูว่ำ จะใช้ปลำบำงชนิดกำจัดน้ำเสีย
ได้หรือไม่ ปลำเหล่ำนี้น่ำจะเข้ำไปกินสำรอินทรีย์ในบริเวณแหล่งน้ำเสีย ซึ่งปรำกฎว่ำปลำบำงสกุลมีอวัยวะ
พิเศษในกำรหำยใจ เช่น ปลำกระดี่ ปลำสลิด เหมำะแก่กำรเลี้ยงในน้ำเสีย และชอบกินสำรอินทรีย์ จึงช่วยลด
มลภำวะในแหล่งน้ำ วิธีกำรนี้สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ในกำรกำจัดน้ำเสียได้ ซึ่งจะมีต้นทุนต่ำ และสำมำรถ
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำได้อีกทำงหนึ่ง
ฉ) การเติมอากาศโดยใช้กังหันน้าชัยพัฒนา ซึ่งมีใบพัดเคลื่อนน้ำและรองรับน้ำไป
สำดกระจำยเป็นฝอย เพื่อให้สัมผัสกับอำกำศได้อย่ำงทั่วถึง ทำให้ออกซิเจนในอำกำศสำมำรถละลำยเข้ำไปใน
น้ำได้อย่ำงรวดเร็ว และในช่วงที่น้ำเสียถูกยกขึ้นมำกระจำยสัมผัสกับอำกำศตกลงไปยังผิวน้ำ จะทำให้เกิด
ฟองอำกำศจมตำมลงไป ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทออกซิเจนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกังหันน้ำชัยพัฒนำจะใช้ประโยชน์ได้
ทั้งกำรเติมอำกำศ กำรกวนแบบผสมผสำนและกำรทำให้เกิดกำรไหลตำมทิศทำงที่กำหนด
(๒) การกาจัดขยะ
“ขยะสามารถนามาใช้ประโยชน์ต่อได้หากมีการจัดการที่ถูกต้อง ทาให้ไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป”
จำกกระแสพระรำชด ำรั ส เนื่ อ งในวโรกำสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษำ เมื่ อ วั น ที่ ๔
ธันวำคม ๒๕๔๔ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ตรัสเกี่ยวกับกำรจัดกำร
สิ่งปฏิกูลว่ำสิ่งโสโครกจำกบ้ำนเรือนที่ให้เทศบำลสูบไปมักนำไปปล่อยลงคลอง ลงแม่น้ำ ถ้ำหำที่แห่งหนึ่งนอก
เมือง ทำถังหมักสิ่งโสโครกไว้ ๑๐ วัน สิ่งที่เป็นสิ่งโสโครกก็หำยโสโครก เชื้อโรคอะไรก็หมดไป ถ้ำให้ดีเอำไว้ ๒๘
วัน ให้ มันจริ ง ๆ จั ง ๆ พวกเชื้ อ ที่ ร้ ำ ยแรงที่ ยัง มี อ ยู่ ก็ ห มด แม้ แ ต่ ก ลิ่ น ก็ ห ำยหมด เสร็ จ แล้ ว เอำมำตำกใช้
ประโยชน์ได้ ส่วนที่เป็นของแข็งและส่วนที่เป็นน้ำเป็นปุ๋ยที่ไม่เหม็น เทศบำลต่ำง ๆ ที่มีปัญหำนี้ก็ต้องพยำยำม
พิจำรณำว่ำจะทำอะไรต่อไป

๙๖
๕.๔.๕ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยนวัตกรรมและพลังงาน
“นวัตกรรม”34 หมำยถึง ควำมคิดกำรปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มำก่อน
หรือเป็นกำรพัฒนำดัดแปลงมำจำกของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนำ นวัตกรรมมำใช้
จะช่วยให้กำรทำงำนนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลำและแรงงำน
พระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ได้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆ มำกมำย เพื่อปวงชนชำวไทย ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์แรก
ของโลกที่ได้รั บกำรทู ลเกล้ ำ ฯ ถวำยรำงวัล Global Leader Award จำกองค์กำรทรั พย์สิ นทำงปัญญำโลก
(WIPO) รวมถึงสหพันธ์สมำคมนักประดิษฐ์ระหว่ำงประเทศ (IFIA) ประเทศฮังกำรี ทูลเกล้ำฯ ถวำยถ้วยรำงวัล
IFIA CUP ๒๐๐๗ สื บเนื่ องจำกพระอัจฉริยภำพด้ำนกำรประดิษฐ์ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ ๒
กุมภำพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์โลก” (International inventor's day) และเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน
๒๕๔๙ รัฐบำลถวำยพระรำชสมั ญญำ “พระบิดำแห่งกำรประดิษฐ์ไทย” แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร35
ผลงำนที่ พ ระองค์ ท รงประดิ ษ ฐ์ นั้ น ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ด้ ว ยพระเมตตำต่ อ ปวงชนชำวไทย
โดยนวัตกรรมที่ส ำคัญในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร มีมำกมำย
ที่สำคัญ ๆ และประชำชนรู้จักทั่วไป ดังนี้
๑) การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง)
โครงกำรพระรำชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจำกพระรำชดำริส่ วนพระองค์ ในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เมื่อครำวเสด็จพระรำชดำเนินเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่แห้งแล้ง
ทุรกันดำร ๑๕ จังหวัด ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๔๙๘ ในวันจันทร์ที่
๑๔ พฤศจิกำยน ๒๔๙๘ เสด็จพระรำชดำเนินโดยรถยนต์เดลำเฮย์ ซีดำนสีเขียว จำกจังหวัดนครพนมไป
จังหวัดกำฬสินธุ์ ผ่ำนจังหวัดสกลนครและเทือกเขำภูพำน ได้ทรงรับทรำบถึงควำมเดือดร้อน ทุกข์ยำ กของ
รำษฎร และเกษตรกรที่ขำดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร เมื่อเสด็จพระรำชดำเนินกลับถึงกรุงเทพฯ
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้หม่อมรำชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ควำยเหล็กที่มีชื่อเสียง
เข้ำเฝาำฯ แล้วพระรำชทำนแนวควำมคิดนั้นแก่หม่อมรำชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล จำก พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมำ
ทรงศึ ก ษำค้ น คว้ ำ และวิ จั ย ทำงเอกสำร ทั้ ง ด้ ำ นวิ ช ำกำรอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ และกำรดั ด แปรสภำพ อำกำศ
ซึ่งทรงรอบรู้ และเชี่ยวชำญ เป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่ำงประเทศ จนทรงมั่นพระทัย จึงพระรำชทำนแนวคิดนี้
แก่หม่อมรำชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชำญในกำรวิจัยประดิษฐ์ทำงด้ำนเกษตรวิศวกรรม ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น ในปีถัดมำ และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้หำลู่ทำงที่จะทำให้เกิดกำรทดลอง
ปฏิบัติกำรในท้องฟาำให้เป็นไปได้
กำรทดลองในท้องฟาำเป็นครั้งแรก จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้จัดตั้งหน่วยบินปรำบศัตรูพืชกรมกำรข้ำว และพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนในกำรสนองพระรำชประสงค์
หม่อมรำชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล จึงได้นำควำมขึ้น กรำบบังคมทูลพระกรุณำทรงทรำบว่ำ พร้อมที่จะดำเนินกำร
ตำมพระรำชประสงค์แล้ว ดังนั้น ในปีเดียวกันทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ทำกำรทดลองปฏิบัติกำรจริง
ในท้ อ งฟา ำ เป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ ๑ - ๒ กรกฎำคม ๒๕๑๒ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ต่ ง ตั้ ง
34

กิดานันท์ มลิทอง (๒๕๔๐:๒๔๕)
“นวัตกรรม” จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั , สืบค้นจาก www.zanzaap.com, สืบค้น
จาก ๑๑ สิ่งประดิษฐ์กษัตริยผ์ ู้สร้างสรรค์เพื่อปวงชน , www.isnews.org
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๙๗
ให้หม่อมรำชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้อำนวยกำรโครงกำร และหัวหน้ำคณะปฏิบัติกำรทดลองเป็นคนแรก
และเลือกพื้นที่วนอุทยำนเขำใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกโดยทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้ง ขนำดไม่เกิน
๑ ลูกบำศก์นิ้ว เข้ำไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจำยอยู่เหนือพื้นที่ ทดลอง ในขณะ
นั้น ทำให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่ำนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงฟิสิกส์ของเมฆอย่ำงเห็นได้ชัดเจนเกิดกำรกลั่ น
รวมตัวกันหนำแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนำดใหญ่ในเวลำอันรวดเร็วแล้วเคลื่อนตัวตำมทิศทำงลม
พ้ น ไปจำกสำยตำไม่ ส ำมำรถสั ง เกตได้ เ นื่ อ งจำกยอดเขำบั ง แต่ จ ำกกำรติ ด ตำมผล โดยกำรส ำรวจทำง
ภำคพื้นดิน และได้รับรำยงำนยืนยันด้วยวำจำจำกรำษฎรว่ำ เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวนอุทยำนเขำใหญ่
ในที่สุด36
กรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำได้ ทู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยสิ ท ธิ บั ต รกำรประดิ ษ ฐ์ เ ลขที่ ๑๓๘๙๘
และถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๕ เรื่อง กำรดัดแปรสภำพอำกำศ
เพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง)
๒) หญ้าแฝก
หญ้ำแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้ำชนิดหนึ่งที่สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงหลำกหลำย
ในระบบกำรปลูกพืชตำมแนวระดับ นำหญ้ำแฝกมำปลูกตำมแนวระดับเพื่อ ช่วยชะลอควำมเร็วของน้ำและดัก
เก็บตะกอนดิน ช่วยควบคุมและปาองกัน กำรชะล้ำงพังทลำยของดินได้ปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
เช่น ปลูกหญ้ำแฝกบนคันดินและขั้นบันไดดิน เนื่องจำกมีระบบรำกแนวลึก และมีคุณสมบัติพิเศษสำมำรถแตก
กอโดยกำรแตกหน่อที่ข้อของลำต้นเหนือดินตลอดเวลำ เมื่อตะกอนดินมำทับถม แถวหญ้ำแฝกจะช่วยลดกำร
สูญเสียดิน ปลูกหญ้ำแฝกปาองกันกำรพังทลำยของไหล่ถนน และกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ควำมชุ่มชื้น
ในดิน
หญ้าแฝก จึงได้รับกำรเรียกชื่อว่ำ “พืชมหัศจรรย์” เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
ดั ง แนวพระรำชด ำริใ นกำรแก้ไ ขปัญ หำหน้ำ ดิน ถูก ชะล้ำ งพัง ทลำย พระรำชทำน
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๔ ควำมว่ำ
“...ให้ศึก ษาทดลองปลู ก หญ้ า แฝกเพื่ อ ป้ อ งกั น การพัง ทลายของหน้ า ดิน ในพื้ น ที่
ศูน ย์ ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริและพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม...”
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ทรงมีพระรำชกระแสว่ำ
“…ให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วยเพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์ในการยึดดินไม่ให้พัง ทลายช่วย
รักษาหน้าดิน ช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน ใบอ่อนยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย”
พระรำชดำริเมื่อวันที่ ๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ควำมว่ำ
“...การปลูกหญ้าแฝกเหนือบริเวณแหล่งน้าปลูกแฝกเป็นแนวป้องกันตะกอนดิน และ
กรองของเสียต่าง ๆ ที่ไหลลงในแม่น้า…”
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ต้นก้าเนิดพระราชด้าริฝนหลวง กรมฝนหลวงการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙๘
พระรำชดำริเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ควำมว่ำ
“…ปลูกหญ้าแฝกเพื่อจะให้ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นดินสมบูรณ์ โดยที่ปลูกหญ้าแฝกและ
ทาคันกั้นไม่ให้ตะกอนเหล่านั้นไหลลงไปในห้วยก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างดี ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้
ดินนั้นจะหมดไปเลยเหลือแต่ดินดานและทราย และดินที่อาจเป็นดินสมบูรณ์ก็ไหลลงไปในห้วยทาให้
ห้ ว ยตื้น เขิน เมื่อห้ ว ยตื้นเขินน้าที่ลงมาจากภูเขาก็ท่วมที่ราบ และน้าที่ลงมาจากเขาจะลงมาโดยเร็ว
เพราะว่าภูเขานั้นมีต้นไม้น้อยทาให้น้าลงมารวมกันอย่างฉับพลันและท่วม มิหนาซ้าเมื่อน้าท่วมแล้ว
ท าลายพื ช ผลของชาวบ้ า น น้ านั้ น ไหลไปเร็ ว เวลาไม่ กี่ วั น ก็ แ ห้ ง ไม่ มี น้ าใช้ ไม่ ส ามารถที่ จ ะฟื้ น ฟู
การเพาะปลูก...”
พระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ในกำรแนะนำให้ปลูกหญ้ำแฝกเพื่อปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน และเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ ผลงำน
เป็นที่ประจักษ์และยอมรับไปทั่วโลก โดยได้รับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยรำชสดุดี ให้เป็นพระมหำกษัตริย์นัก
อนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่นของโลก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๖ และได้รับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัลหญ้ำ
แฝกชุ บ ส ำริ ด (Vetiver Grass Bronze Award) เมื่ อวั นที่ ๓๐ ตุ ลำคม ๒๕๓๖ เพื่ อเทิ ดพระเกี ยรติ ที่ ทรงมี
พระรำชดำริให้ปลูกหญ้ำแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
๓) การปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)
กำรปรับปรุงสภำพดินเปรี้ยวที่ไม่สำมำรถเพำะปลูกพืชได้ ให้เป็นดินที่มีสภำพที่เหมำะสม
สำหรับปลูกพืชต่ำง ๆ ได้ โดยเริ่มจำก แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สำมำรถเจริญงอกงำม
ได้ด้วยวิธีกำรเลียนแบบธรรมชำติที่ทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยำทำงเคมีของดิน ซึ่งจะไป
กระตุ้นให้สำรไพไรท์ทำปฏิกิริยำกับออกซิเจนในอำกำศ ปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมำ ทำให้ดินเป็นกรดจัด
เปรี้ยวสุด จำกนั้นจึงชะล้ำงควำมเปรี้ยว ปรับปรุงสภำพดินให้เหมำะแก่กำรปลูกพืชต่อไป37
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เลขที่ ๒๒๖๓๗ และ
ถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๕๐ เรื่อง กระบวนกำรปรับปรุงสภำพดินเปรี้ยว
เพื่อให้เหมำะแก่กำรเพำะปลูก (โครงกำรแกล้งดิน) โดยใช้วิธีกำรเลียนแบบธรรมชำติ เพื่อแกล้งให้ดินมีสภำพ
เปรี้ยวจัดก่อนแล้วทำกำรชะล้ำงควำมเปรี้ยวของดิน และทำกำรปรับสภำพดินให้เหมำะแก่กำรเพำะปลูก
ต่อไป
๔) การใช้น้ามันกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซล
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเป็นผู้นำทำง
ด้ ำ นกำรพั ฒ นำพลั ง งำนทดแทนผ่ ำ นโครงกำรส่ ว นพระองค์ มำตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ ควำมส ำเร็ จ คื อ
กำรพัฒนำไบโอดีเซลจำกน้ำมันปำล์ม โดยผสมน้ำมันดีเซลกับน้ำมันปำล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐
โดยปริมำตร ได้คุณภำพเดียวกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตำมข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงำนทุกประกำร ไม่ต้อง
ปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่ ไม่ต้องรอดีเซลหมดถัง ผู้ใช้สำมำรถเติม น้ามันปาล์มดีเซล ผสมกับน้ำมันที่เหลือ
ในถังได้เลย น้ำมันนี้ยังช่วยเพิ่มกำรหล่อลื่น ช่วยปาองกันกำรสึกหรอของปั๊มหั วฉีด และลดมลพิษในไอเสียของ
เครื่องยนต์อีกด้วย และใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทรงได้รับกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัลจำกโครงกำร “โครงกำรน้ำมัน
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๙๙
ไบโอดีเซลสูตรสกัดจำกน้ำมันปำล์ม ” ในงำน “บรัสเซลส์ ยูเรกำ” ซึ่งเป็นงำนแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก
วิทยำศำสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม38
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เลขที่ ๑๐๗๖๔ และ
ถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๔๔ เรื่อง กำรใช้น้ำมันปำล์มกลั่นบริ สุ ทธิ์
เป็ น น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง ส ำหรั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล เป็ น กำรใช้ น้ ำมั น ปำล์ ม กลั่ น บริ สุ ท ธิ์ เ ป็ น เ ชื้ อ เพลิ ง ส ำหรั บ
เครื่องยนต์ดีเซลแทนน้ำมันดีเซล
๕) การใช้น้ามันกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ามันหล่อลื่นสาหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ
เป็ น กำรใช้ น้ ำมั น ปำล์ ม กลั่ น บริ สุ ท ธิ์ ท ดแทนน้ ำมั น ปิ โ ตรเลี ย ม ส ำหรั บ ใช้ ห ล่ อ ลื่ น
เครื่องยนต์สองจังหวะ เช่น เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ปำล์มเป็นพืชที่ให้ปริมำณน้ำมัน
ต่อพื้นที่ปลูกสูงและสำมำรถผลิตใช้เองได้ภำยในประเทศ
น้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์ถือเป็นพลังงำนทำงเลือกและบรรเทำปัญหำกำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มรำคำสูงขึ้นทุกขณะ ด้วยกำรนำน้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์ชนิด ๑๐๐%
โดยปริมำตร มำใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ ทุกขนำดซีซี แทนน้ำมันหล่อลื่นทั่วไปมีจำหน่ำย
ในท้องตลาด39
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยอนุสิทธิบัตรเลขที่ ๘๔๑ และถวำยกำรรับ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๔๕ เรื่อง กำรใช้น้ำมันปำล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่น
สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ ทดแทนน้ำมันหล่อลื่นที่ได้จำกน้ำมันปิโตรเลียม
๖) ระบบโครงสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และชุดสาเร็จเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
พลังงานจลน์หรือที่เรียกว่า “อุทกพลวัต”
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พระรำชทำนพระรำช
ดำริให้คณะทำงำนฯ ดำเนินงำนศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพของคลองลัดโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๙
ซึ่งคณะทำงำนฯ ได้สนองพระรำชดำริจนประสบควำมสำเร็จในกำรประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟาำพลังงำนจลน์
ทัง้ แบบหมุนตำมแนวแกนตั้ง (Axial Flow) และแบบหมุนขวำงกำรไหล (Cross Flow) พร้อมโครงสร้ำงเครื่อง
กำเนิดไฟฟาำพลังงำนจลน์ โดยเริ่มทดลองเดินกังหันพลังน้ำต้นแบบทั้ง ๒ แบบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน
๒๕๕๑
ต่อมำ ในเดือนเมษำยน ๒๕๕๓ ได้ทดลองประดิ ษฐ์ เครื่ องก ำเนิ ดไฟฟา ำแบบหมุ น ตำม
แนวแกนตั้ง นำไปติดตั้งที่ประตูระบำยน้ำบรมธำตุ จังหวัดชัยนำท และจะประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟาำเพิ่มเติม
เพื่อติดตั้งที่ประตูระบำยน้ำช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป
ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ได้ดำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในพระปรมำภิ ไธย
โดยกรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ ได้ อ อกสิ ท ธิ บั ต รสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ ห้ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๕๓ ซึ่ ง
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ พระรำชทำน
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๙ นวัตกรรมก้าเนิดโดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิสูจน์พระอัจฉริยภาพนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ, สืบค้น
จาก mcfiva.com
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๙ นวัตกรรมก้าเนิดโดยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พิสูจน์พระอัจฉริยภาพนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ, สืบค้น
จาก mcfiva.com

๑๐๐
ชื่อสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟาำ พลังงำนจลน์ และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟาำพลังงำนจลน์ ว่ำ "อุทกพลวัต"
(อุ-ทก-กะ-พน-ละ-วัด) มีควำมหมำยว่ำ กังหันผลิตไฟฟาำด้วยพลังน้ำไหล40
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๑๖๒ และ
ถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟาำพลังงำนจลน์
และสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๑๖๓ และถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน
๒๕๕๓ เรื่อง โครงสร้ำงเครื่องกำเนิดไฟฟาำพลังงำนจลน์และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟาำพลังงำนจลน์หรือ
ที่เรี ย กว่ำ “อุทกพลวัต ” มีควำมหมำยว่ำ กังหั นผลิ ตไฟฟาำ ด้ว ยพลั งน้ ำไหล สิ่ งประดิษฐ์ นี้ได้นำไปติ ด ตั้ ง
ที่บริเวณคลองลัดโพธิ์ ส่งผลให้เมื่อน้ำท่วมใหญ่ใน พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลทำให้น้ำไม่ท่วมในบริเวณนั้น ทั้งที่เกือบทุกปี
ก่อนหน้ำนี้น้ำท่วมตลอดมำ
๗) เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือที่รู้จักว่า “กังหันน้าชัยพัฒนา”
โครงกำรกังหันน้ำชัยพัฒนำ เริ่มต้นขึ้นเนื่องมำจำกอัตรำกำรเกิดมลภำวะทำงน้ำที่เพิ่ม
สูงขึ้นจนยำกแก่กำรแก้ไขทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดรอบนอก พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้และทรงมีควำมเป็นห่วงในคุณภำพชีวิตพสกนิกร
ของพระองค์จึงได้มีพระรำชดำริเพื่อช่วยแก้ไขปัญหำน้ำเสียขึ้นมำ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๓๑ โดยดำริให้
สร้ำงเครื่องกลเพื่อช่วยเติมอำกำศโดยใช้รูปแบบที่เรียบง่ำยแต่มีประสิทธิภำพในกำรบำบัดน้ำเสียสูงในนำม
“กังหันน้ำชัยพัฒนำ”โดยเริ่มต้นใช้งำนครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๒ ในกิจกรรมบำบัดน้ำเสียที่โรงพยำบำลพระมงกุฎฯ
และที่วัดบวรนิเวศวิหำร เพื่อทดสอบศึกษำวิจัยและพัฒนำระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลำ ๔ - ๕ ปี กังหันน้ำ
ชัยพัฒนำเป็นเครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน้ำหมุนช้ำแบบทุ่นลอย (Chaipattana Lowpeed Surface Aerator)
ซึ่งเป็น Model RX - 2 หมำยถึง Royal Experiment แบบที่ ๒ มีคุณสมบัติในกำรถ่ำยเทออกซิเจนได้สู งถึง
๑.๒ กิ โ ลกรั ม ของออกซิ เ จน/แรงม้ ำ /ชั่ ว โมง สำมำรถน ำไปใช้ ใ นกิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพน้ ำได้ อ ย่ ำ ง
อเนกประสงค์ติดตั้งง่ำยเหมำะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำธรรมชำติ ได้แก่ สระน้ำ หนองน้ำ คลอง บึง ลำห้วย ฯลฯ
ที่มีควำมลึกมำกกว่ำ ๑ เมตร และมีควำมกว้ำงมำกกว่ำ ๓ เมตร41
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เลขที่ ๓๑๒๗ และ
ถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๖ เรื่อง เครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน้ำหมุนช้ำ
แบบทุ่นลอย หรือ (กังหันน้ำชัยพัฒนำ) เป็นเครื่องกลเติมอำกำศที่ใช้ในกำรเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับผิวน้ำ
๘) เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำน
พระรำชดำริในกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสีย ด้วยกำรใช้เครื่องกลเติมอำกำศซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “กังหันน้ำ
ชัยพัฒนำ” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมำใน พ.ศ. ๒๕๓๓ พระองค์ทรงคิดค้นประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสียเพิ่ มเติม
โดยพระรำชทำนพระรำชด ำริ ให้ มีกำรจั ดสร้ำงเครื่ องกลเติ มอำกำศแบบ RX-5 และได้พระรำชทำนภำพลำย
ฝีพระหัตถ์เครื่องกลเติมอำกำศทำงโทรสำรให้กรมชลประทำนจัดสร้ำงเครื่องต้นแบบ ๓ รูปแบบ เมื่อวันที่ ๓
พฤษภำคม ๒๕๓๓ คือ
รูปแบบที่ ๑ แบบอัดอำกำศลงไปในน้ำ (Air pump)
รูปแบบที่ ๒ แบบใช้ควำมเร็วของน้ำดึงอำกำศจำกภำยนอกเข้ำผสม (Water pump)
40
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คณะศึกษาศักยภาพคลองลัดโพธิท์ ูลเกล้าฯถวายสิทธิบตั ร “อุทกพลวัตร”, สืบค้นจาก www.manager.co.th
โครงการกังหันน้าชัยพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ, สืบค้นจาก www.moe.go.th

๑๐๑
รูปแบบที่ ๓ นำรูปแบบที่ ๑ และที่ ๒ ผสมกัน โดยแทนที่จะดึงอำกำศภำยนอกเข้ำผสม
ตำมรูปแบบที่ ๒ แต่ใช้วิธีกำรอัดอำกำศเข้ำช่วย (Water-air pump)42
กรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำได้ ทู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยสิ ท ธิ บั ต รกำรประดิ ษ ฐ์ เ ลขที่ ๑๐๓๐๔
และถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๔๔ เรื่อง เครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศ
และดูดน้ำ เป็นเครื่องกลเติมอำกำศใช้ในกำรเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับลึกลงไปใต้ผิวน้ำจนถึงด้ำนล่ำงของ
แหล่งน้ำ
๙) อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว
เครื่องยนต์ที่ขับดันน้ำเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนเรือ และได้ถูกนำมำใช้เพื่อช่วยบรรเทำ
ควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์น้ำท่วม โดยผลักดันระบำยน้ำในแม่น้ำและคูคลองต่ำง ๆ ในเขตกรุงเทพ ฯ
และเขตปริ มณฑลให้ ไหลออกสู่ ท ะเลอย่ำ งรวดเร็ว ยิ่ งขึ้น ช่ว ยแก้ปัญหำน้ำท่ ว มให้ กั บประเทศได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
กรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำได้ ทู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยสิ ท ธิ บั ต รกำรประดิ ษ ฐ์ เ ลขที่ ๑๖๑๐๐
และถวำยกำรรั บ จดทะเบี ย นสิ ทธิบั ตรเมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๔๗ เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมกำรผลั กดัน
ของเหลว เป็นเครื่องยนต์ที่ขับดันน้ำเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนเรือ
๑๐) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงคิดค้นประดิษฐ์
ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำด้วยรำงพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำน้ำเสีย เพื่อปรับปรุง
คุณภำพน้ำ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยได้เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำเน่ำเสียในหลำย ๆ พื้นที่
ทั่วประเทศ ทรงเห็นว่ำปัญหำน้ำเสียเริ่มทวีควำมรุนแรงขึ้น จึงพระรำชทำนพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรแก้ไข
ปัญหำน้ำเน่ำเสีย ด้วยกำรใช้เครื่องกลเติมอำกำศที่ผิวน้ำ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ "กังหันน้ำชัยพัฒนำ" ได้รับกำร
ทูลเกล้ำฯ ถวำยสิทธิบัตรในพระปรมำภิไธย เมื่อวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๖ แล้วนั้น
ต่อมำทรงคิดค้นประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม โดยมีพระรำชดำริให้มีกำรจัดสร้ำง
เครื่องกลเติมอำกำศแบบ RX-5 หรือเครื่องกลเติมอำกำศแบบอัดอำกำศและดูดน้ำ ซึ่งได้พระรำชทำนภำพ
ลำยฝีพระหัตถ์เครื่องกลเติมอำกำศทำงโทรสำรให้กับกรมชลประทำนจัดสร้ำงเครื่องต้นแบบ และพัฒนำ
จนประสบควำมสำเร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๒
ทรงได้รั บ กำรทูล เกล้ ำทูล กระหม่ อมถวำยสิ ทธิบัตรในพระปรมำภิ ไธย เมื่อวันที่ ๑๙
เมษำยน ๒๕๔๔ แต่ ด้ ว ยเหตุ ที่ เครื่ อ งกลเติ ม อำกำศแบบ RX-5 ยั ง ไม่ ส ำมำรถแก้ ไ ขปั ญหำน้ำที่ มีสี เขียว
เนื่องจำกกำรเกิดสำหร่ำยชั้นต่ำได้ จึงพระรำชทำนพระรำชดำริระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำด้วยรำงพืช ร่วมกับ
เครื่องกลเติมอำกำศ ให้มูลนิธิชัยพัฒนำ และกรมชลประทำน ร่วมกันทำกำรวิจัยกำรใช้เครื่องกลเติมอำกำศ
ร่วมกับรำงพืช ปรับปรุงคุณภำพน้ำ โดยติดตั้งเครื่องกลเติมอำกำศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ร่วมกับกำรจัดสร้ำง
รำงพืชปรับปรุงคุณภำพน้ำ โดยพืชน้ำที่ใช้ ได้แก่ พุทธรักษำ พังพวยน้ำ กก หญ้ำพองลม และเตย43

42
43

เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้า, สืบค้นจาก technology.thaiza.com
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยรางพืชร่วมกับเครื่องกลเติมอากาศ ,สืบค้นจาก www.mager.go.th

๑๐๒
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์เลขที่ ๒๙๐๙๑ และ
ถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ เรื่อง ระบบปรับปรุงคุณภำพน้ำด้วยรำงพืช
ร่วมกับเครื่องกลเติมอำกำศ เป็นกำรต่อยอดจำกสิทธิบัตรฉบับที่ ๑ และที่ ๒ โดยมีพระรำชดำริในกำรนำ
ต้ น พื ช บำงชนิ ด ที่ ส ำมำรถดู ด ซึ ม สำรปนเปื้ อ นมำเป็ น อำหำรในกำรเจริ ญ เติ บ โตได้ เช่ น ต้ น กก ต้ น เตย
ต้นพุทธรักษำ เป็นต้น ทำให้สำหร่ำยไม่มีอำหำรในกำรเจริญเติบโต
๑๑) ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย
ทรงออกแบบขณะพระองค์ทรงพระประชวร เกิดเป็นภำชนะที่ประยุกต์ใช้ได้ทั้งผู้ป่วย
และผู้ที่ต้องเดินทำงหรือติดกำรจรำจรอยู่บนท้องถนน ไม่ สำมำรถเข้ำท้องน้ำได้ขนำดกะทัดรัด รูปลักษณ์
ทันสมัย รำคำประหยัดกว่ำอุปกรณ์นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ44
กรมทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำได้ ทู ล เกล้ ำฯ ถวำยสิ ท ธิ บัต รกำรออกแบบผลิ ตภั ณฑ์เลขที่
๑๔๘๕๙ และถวำยกำรรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๔๖ เรื่อง ภำชนะรองรับของเสีย
ที่ขับออกจำกร่ำงกำย เป็นภำชนะที่ทรงออกแบบไว้เป็นกำรเฉพำะสำหรับรองรับปัสสำวะของผู้ป่วย
๕.๔.๖ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่มาแห่งพระราชดาริ “ทฤษฎีใหม่”
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
รำษฎรในทุกภูมิภำคของประเทศ ทรงเห็นภำพควำมลำบำกของรำษฎรในกำรทำกำรเกษตรในพื้นที่อำศัย
น้ำฝน ซึ่งได้ผลผลิตข้ำวต่ำมำก ไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือน เพรำะปลูกข้ำวได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝน
เท่ำนั้น จึงมีควำมเสี่ยงต่อควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกเกิดภำวะอำกำศแปรปรวน ฝนทิ้งช่วง มีน้ำไม่เพียงพอ
ทรงตระหนั ก ว่ ำ สระน้ ำในไร่ น ำเป็ น ปั จ จั ย ส ำคั ญ ในกำรเพำะปลู ก ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทรงคิ ด วิ ธี กั ก เก็ บ น้ ำ
เพื่ อ กำรเกษตร ตลอดจนวิ ธี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรน้ ำส ำหรั บ ใช้ กั บ พื้ น ที่ ก ำรเกษตรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ทรงทำกำรศึกษำวิจั ย เกี่ย วกับ กำรบริ ห ำรจัด กำรที่ดินและน้ำส ำหรับกำรเกษตรในที่ดินขนำดเล็ กให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในพื้นที่ส่วนพระองค์ขนำด ๑๕ ไร่ ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนำ ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี จัดสรรพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ในสัดส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ โดยขุดสระน้ำ ร้อยละ ๓๐ ทำนำในพื้นที่
ร้อยละ ๓๐ ปลูกไม้ผลและพืชผัก ในพื้นที่ ร้อยละ ๓๐ และสร้ำงโรงเรือน เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัวต่ำงๆ
ในพื้นที่ ร้อยละ ๑๐ โดยทรงพระรำชทำนแนวทำงในกำรคำนวณว่ำ ต้องมีน้ำ ๑,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตรต่อกำร
เพำะปลูกในพื้นที่ ๑ ไร่โดยประมำณ ดังนั้นในพื้นที่ ๑๕ ไร่ ขุดสระน้ำ ๓ ไร่ ลึก ๔ เมตร สำมำรถกักเก็บน้ำได้
๑๙,๒๐๐ ลูกบำศก์เมตร สำหรับนำข้ำว ๕ ไร่ ปลูกไม้ผลพืชผัก ๕ ไร่ ต้องใช้น้ำประมำณ ๑๐,๐๐๐ ลูกบำศก์
เมตร สัดส่วนนี้จึงมีน้ำเพียงพอ (พระรำชดำรัสเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๗ ณ ศำลำดุสิดำลัย พระตำหนัก
สวนจิตรลดำรโหฐำน) ซึ่งผลกำรศึกษำที่ได้รับได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ได้อำหำรสำหรับบริโภค และมีรำยได้จำกกำร
นำส่วนที่เหลือไปขำยด้วย
ด้วยพระอัจฉริยภำพในกำรแก้ปัญหำ พระองค์ได้พระรำชทำนพระรำชดำริเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและน้ำสำหรับกำรเกษตรในที่ดินขนำดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรงใช้ชื่อว่ำ "ทฤษฎี
ใหม่" โดยมีหลักกำรที่สำคัญ คือ มีแหล่งน้ำเพียงพอที่จะสำมำรถปลูกพืชในพื้นที่ดินที่มีอยู่ได้ตลอดปี และใช้
แรงงำนในครัวเรือน ทำให้เกษตรกรมีควำมพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่ำงพอมีพอกิน ส่วนที่เหลือจึงจะนำ
ออกขำยเป็นรำยได้ต่อไป ดังพระรำชดำรัสที่ได้พระรำชทำนไว้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๓๗ พอสรุปได้ ดังนี้
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๑๑ สิ่งประดิษฐ์กษัตริยผ์ ู้สร้างสรรค์เพื่อปวงชน ,สืบค้นจาก www.isnews.org

๑๐๓
“ทฤษฎีใหม่เป็นวิธีการเพื่อการพออยู่พอกิน โดยเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและน้า
เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้พออยู่พอกิน
และสามารถพึ่งตนเองได้เป็นอันดับแรก”
เกษตรทฤษฎีใหม่
เหตุผลที่เรียกว่ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจำกเป็นครั้งแรกที่มีแนวคิดในกำรบริหำรและจัดแบ่ง
ที่ดินออกเป็ นสั ดส่ วนที่ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์สู งสุ ดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมำก่อน มีกำรคำนวณ
โดยหลักวิชำกำรเกี่ยวกับปริมำณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อกำรเพำะปลูกได้อย่ำงเหมำะสมตลอดปี และมีกำร
วำงแผนปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบสำหรับเกษตรกรรำยย่อย ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้น (มูลนิธิชัยพัฒนำ, ๒๕๔๒) ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของกำรผลิตอำหำร
ประจำวัน ควำมมั่นคงของรำยได้ ควำมมั่นคงของชีวิต เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมำกขึ้น หลักสำคัญ คือให้เกษตรกร
มีควำมพอเพียงสำมำรถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับชีวิตที่ประหยัดก่อน คือมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน โดยเกษตรกร
สำมำรถบริ หำรจั ดกำรที่ดินและน้ ำในพื้นที่ ของตนเองที่ถื อครองอยู่ (เฉลี่ ยครอบครัวละ ๑๐-๑๕ ไร่) ให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้วยกำรแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วนในสัดส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ และดำเนินกำรจัดกำรดิน จัดกำร
น้ำ และจัดกำรปลูกพืชชนิดต่ำง ๆ ตำมสัดส่วนที่กำหนด
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมำณ ร้อยละ ๓๐ ขุดสระเก็บกักน้ำฝน เพื่อใช้เสริมในกำรปลู กพื ช
ในฤดูแล้ง และ/หรือเลี้ยงปลำ หำกพื้นที่อยู่ในเขตที่มีฝนตกชุก หรือเขตชลประทำน สำมำรถลดพื้นที่ขุดสระให้
น้อยลง เพื่อใช้ประโยชน์ ในกำรเลี้ยงสัตว์น้ำ และใช้ประโยชน์น้ำในสระ รดต้นไม้ หรือผักที่ปลู กบนขอบบ่ อ
เกษตรกรจะมีอำหำรบริโภคพอเพียง และสำมำรถเก็บจำหน่ำยได้ เพิ่มรำยได้ให้เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี

ภำพพื้นที่ประมำณ ร้อยละ ๓๐ ขุดสระเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งและเลี้ยงปลำ
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
พื้นที่ส่วนที่สอง ประมำณ ร้อยละ ๓๐ สำหรับกำรทำนำปลูกข้ำวในฤดูฝนปีละ ๑ ครั้ง
เนื่ องจำกคนไทยบริ โ ภคข้ำวเป็ น อำหำรหลั ก โดยมีห ลั กเกณฑ์เฉลี่ ยคนไทยบริโ ภคข้ำว ๒๐๐ กิโ ลกรัม
ข้ำวเปลือกต่อคนต่อปี ซึ่งพื้นที่ปลูก ร้อยละ ๓๐ ให้ผลผลิตข้ำวเพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดปี
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำว เกษตรกรสำมำรถปลูกพืชผักอำยุสั้น เช่น แตงกวำ แตงโม โดยใช้น้ำจำกสระ
ที่ กั ก เก็ บ ไว้ หรื อ ปลู ก พื ช ตระกู ล ถั่ ว หมุ น เวี ย น เช่ น ถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว พุ่ ม ด ำ เก็ บ ผลผลิ ต แล้ ว ไถกลบตอซั ง
เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน เป็นกำรปรับปรุงบำรุงดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์

๑๐๔

ภำพพื้นที่ประมำณร้อยละ ๓๐ ปลูกข้ำวและถั่วหมุนเวียนหลังเกี่ยวข้ำว
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
พื้นที่ส่วนที่สาม ประมำณ ร้อยละ ๓๐ สำหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย พืชผัก พืชไร่
พืชสมุนไพร เพื่อกำรบริโภคและใช้สอยอย่ำงพอเพียง หำกเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ำยเป็นรำยได้ต่อไป

ภำพพื้นที่ประมำณ ร้อยละ ๓๐ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ปลูกผัก
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมำณ ร้อยละ ๑๐ ใช้สำหรับปลูกสร้ำงที่อยู่อำศัย เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด
ไก่ หมู ปลูกผักสวนครัว และโรงเรือนอื่นๆ เช่น กำรเพำะเห็ดฟำง เห็ดนำงฟาำ เป็นต้น

ภำพพื้นที่ส่วนที่สี่ แบ่งพื้นที่ เลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู เพำะเห็ด
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน

๑๐๕
กำรทำ “เกษตรทฤษฎีใหม่ ” ในขั้นที่ ๑ เกษตรกรสำมำรถแบ่งพื้นที่ปลูกพืชชนิดต่ำง ๆ
ในสั ดส่ ว นที่แตกต่ำงจำกที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ที่มีอยู่ ควำมเหมำะสมและควำมต้องกำร
ของเกษตรกร เช่น พื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทำนหรือที่มีฝนชุก อำจลดสัดส่วนของสระน้ำลงและเพิ่มพื้นที่
ปลูกข้ำว หรือพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผักให้มำกขึ้น เพื่อปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นตำมปริมำณควำมต้องกำร
ของตลำด เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้มำกขึ้น
พระราชดาริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ได้มีกำรนำไปขยำยผลและประยุกต์ใช้ในหลำย ๆ พื้นที่
ที่มีปัญหำขำดแคลนน้ ำ เขตเกษตรน้ำฝน เกษตรมีควำมยำกจน มีหนี้สินและไม่มีอำหำรเพียงพอต่ อ กำร
บริ โ ภคในครั ว เรื อน เช่น พื้น ที่อำเภอเฉลิ มพระเกียรติ อำเภอสองแคว และอำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
พบปัญหำเกษตรกรไม่มีที่ทำกินที่เป็นที่ถือครองของตนเอง จึงไม่ดูแลรักษำที่ดิน ขำดแคลนน้ำทำให้ปลูกข้ำว
ไม่ได้ผ ลผลิ ต ขำดแคลนอำหำรบริ โ ภคในครัวเรือน เกษตรกรจึงหั นมำปลู กข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์อย่ำงเดียว
(ปลูกพืชเชิงเดี่ยว) โดยมีกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรกำจัดวัชพืชปริมำณมำกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและขำยได้เงินมำก
ซึ่งกำรปลูกข้ำวโพดอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่มีกำรปรับปรุงบำรุงดินเพรำะเกษตรกรไม่มีเงินทุน ทำให้ดินเสื่อม
โทรมและให้ผลผลิตข้ำวโพดลดต่ำลงอย่ำงรวดเร็ว เกษตรกรจึงบุกรุกพื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้นเพื่อจะปลูกข้ำวโพดให้ได้
ผลผลิตมำกขึ้น ก่อให้เกิดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดินและกำรปนเปื้อนของสำรเคมีทั้งในดินและในน้ำ
ปัญหำหมอกควันจำกกำรเผำป่ำบุกรุกพื้นที่ เกษตรกรยำกจนทำให้เยำวชนในชุมชนละทิ้งที่อยู่อพยพไปหำ
งำนทำในเมืองอื่น ๆ ก่อทำให้เกิดปัญหำสังคมตำมมำ ซึ่งจำกกำรนำ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทำงปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่ำว โดยมีกำรจัดสรรพื้นที่บำงส่วนให้เกษตรกรถือครองเป็นเจ้ำของ
ทำให้เกษตรกรมีควำมตั้งใจที่จะดูแลพัฒนำที่ดินของตนเองให้ดี ลงแรงขุดดินทำเป็นนำขั้นบันไดปลูกข้ำว
เพื่อให้มีข้ำวไว้บริโภค ปลูกผักผสมผสำนเป็นพืชเสริมไว้เป็นอำหำรและจำหน่ำย ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี
ผลผลิตพืชที่ได้สูงขึ้น เกษตรกรมีควำมพึงพอใจ และไม่บุกรุกป่ำเพิ่มขึ้น สำหรับระบบน้ำ นั้น เกษตรกรได้
ร่วมกันทำฝำยกั้นน้ำเป็นระยะ ๆ และใช้น้ำโดยอำศัยแรงดึงดูดของโลก มีท่อส่งน้ำจำกพื้นที่สูงมำสู่พื้นที่ต่ำ
กว่ำ มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำโดยชุ มชน ทำให้มีน้ำเพียงพอใช้โดยทั่วกัน นอกจำกนั้นได้ส่งเสริมให้ปลูกป่ำ ๓
อย่ำง ได้ประโยชน์ ๔ อย่ำง ในพื้นที่ว่ำงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม่ใช้สอย ไม้โตเร็ว (พืช
อำหำร) และได้ประโยชน์ช่วยในกำรอนุรักษ์ดินและน้ำด้วย ทำให้มีพื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้น กำรปฏิบัติต่ำง ๆ ดังกล่ำว
ทำให้เกษตรกรสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ผลิตอำหำรได้เพียงพอต่อกำรบริโภคในครัวเรือน มีรำยได้เพิ่มขึ้นจำก
กำรปลู ก พื ช เสริ ม และเลี้ ย งสั ต ว์ หนี้ สิ น ลดลงจนไม่ มี ห นี้ สิ น มี เ งิ น ออม มี ชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
ไม่มีกำรอพยพออกนอกพื้นที่ และเกิดควำมยั่ งยืนในกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมหลักกำรของ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งก็มำจำกมีเครือข่ำยชุมชน ภำคประชำสังคมที่เข้มแข็ง
ชุมชนมีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำและร่วมกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำหลำยด้ำน รวมถึงได้รั บกำรสนับสนุนจำก
หน่วยงำนอืน่ ๆ ด้วย
ขั้นที่ ๒ ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง
ทฤษฎีใหม่ขันที่ 2 เป็ นกระบวนการคิด อย่า งเป็น ระบบของศาสตร์ พระราชา กล่ าวคือ
เมื่อเกษตรกรที่เป็นบุคคลคนเดียวหรือท้ากันเองในครอบครัวได้เข้าใจในหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ขันที่ 1
ลงมือปฏิบัติในที่ดินของตนเองเป็น กิจวัตรจนมีความพออยู่ พอกิน มีผลิตผลเหลือพอที่จะน้ามาจ้าหน่าย
เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งตนเองได้แล้ว ก็เริ่มสู่กระบวนการทฤษฎีใหม่ขันที่สอง คือ การรวม
พลังหรือร่วมแรงกันในรูปของ “กลุ่ม” หรือ “สหกรณ์” เพื่อก่อให้เกิดอ้านาจการต่อรองในการซือขายผลผลิต
หรือปัจจัยการผลิตของเกษตรกร มุ่งประโยชน์ส้าคัญเพื่อที่จะ “ดูแลตนเอง” โดยการ “ดูแลซึ่งกันและกัน”

๑๐๖
ในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยคนในชุมชนด้วยกันเอง
ดังพระราชด้ารัส เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2538 ความว่า
“...เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติที่ดินของตนเองจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง
คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรงในการผลิต การตลาด การเป็นอยู่ สวัสดิการ
การศึกษา สังคม และศรัทธา เพื่อให้พอมีกิน มีใช้ ช่วยให้สังคมดีขึ้นพร้อม ๆ กัน ไม่รวยคนเดียว...”
กำรรวมพลังเพื่อ “ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ” นี้ เป็นอุดมกำรณ์สหกรณ์
ซึ่งเป็ น ควำมเชื่อร่ วมกันที่ว่ำ “กำรช่วยเหลื อตนเองและกำรช่วยเหลื อซึ่งกันและกั นตำมหลั กกำรสหกรณ์
จะนำไปสู่กำรกินดี อยู่ดี มีควำมเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม” ดังพระรำชดำรัส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒
พฤษภำคม ๒๕๒๐ ณ ศำลำดุสิดำลัย ควำมว่ำ
“...การตั้งเป็นสหกรณ์นี้และเข้าใจกันดี เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มสหกรณ์เป็นการดีมากและ
ทาความเจริญ สิ่งที่สาคัญในการดารงความเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์และกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย
นี้ก็คือ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย์สุจริตกันต่อกัน คือไม่ใช่ ว่าซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติแต่ละคน แต่ว่าซื่อสัตย์สุจริตต่อกันถือว่าสหกรณ์นี้เป็นชีวิตจิตใจของตน ถ้าสหกรณ์
อยู่ดี แต่ละคนซึ่งเป็นส่วนประกอบของสหกรณ์ก็อยู่ดี...”
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเห็นว่ำ กำรรวมกัน
เป็ น กลุ่ มในรู ป ของสหกรณ์ เป็ น กำรรวมกันเพื่อช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน มิใช่มำขอควำมช่ว ยเหลือฝ่ ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งเพียงฝ่ำยเดียว กำรรวมกลุ่มก่อให้เกิดพลังในกำรดำรงชีพและกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร
โดยกำรร่วมทุน ร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจ จัดระบบกำรผลิต กำรตลำด ร่วมคิดและร่วมวำงแผนเพื่อระดม
ทรัพยำกรในกำรผลิตร่ว มกัน อย่ำงเป็ นระบบตั้งแต่ ต้นน้า (กระบวนกำรเพำะปลู กของเกษตรกรรำยย่อย
เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนกำรผลิต กำรเตรียมดิน กำรไถ กำรเตรียมกล้ำพันธุ์ กำรปลูก กำรเตรียมระบบน้ำ
กำรดูแลรักษำและอื่น ๆ จนกระทั่งถึงกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต) กลางน้า (กระบวนกำรรวบรวมผลผลิตจำก
เกษตรกร เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนกำรรวบรวม กำรขนส่ง สถำนที่เก็บรักษำผลผลิตในขณะที่รอจำหน่ำย) และ
ปลายน้า (เป็นกระบวนกำรทำงกำรตลำด เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผนติดต่อประสำนงำนกับผู้รับซื้อผลผลิต ควำมรู้
ทำงด้ำนรำคำตลำด จนกระทั่งสิ้นค้ำขนส่งไปยังผู้รับซื้ออย่ำงมีประสิทธิภำพ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกิจกรรมดังกล่ำว
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในชุมชน เช่น กำรร่วมกันซื้อร่วมกันขำยช่วยให้ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งได้
เกิ ด กำรเรี ย นรู้ แ หล่ ง ผลิ ต กำรซื้ อ ขำยปั จ จั ย กำรผลิ ต และผลผลิ ต ในปริ ม ำณที่ ม ำกพอจะเพิ่ ม อ ำนำจ
ในกำรต่อรองรำคำ ซึ่งเมื่ อชุมชนมีควำมพร้อมและเข้มแข็งแล้ว ก็สำมำรถจัดสวัสดิกำรให้แก่คนในชุมชน
ดูแลควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรบำรุงศำสนำและอนำมัยให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ต่อไปอย่ำงยั่งยืน
ขั้ น ที่ ๓ ทฤษฎี ใ หม่ ขั้ น ก้ า วหน้ า เมื่ อ ด ำเนิ น กำรผ่ ำ นพ้ น ขั้ น ที่ ส องแล้ ว เกษตรกรหรื อ
กลุ่มเกษตรกรควรมีกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำไปสู่ขั้นที่สำมต่อไป คือ ร่วมมือกับแหล่งเงินและแหล่งพลังงำน
ตั้งและบริ กำรโรงสี ตั้ งและบริ กำรร้ ำนสหกรณ์ ช่ว ยกันลงทุน ช่ว ยกันพัฒ นำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ในชนบท ซึ่งไม่ได้ทำอำชีพเกษตรกรอย่ำงเดียว (พระรำชดำรัสเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒) เช่น มีกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับธนำคำร เช่น ธ.ก.ส. หรือบริษัทห้ำงร้ำนเอกชน เพื่อจัดหำทุนหรือแหล่งเงินมำช่วยในกำรทำ
ธุรกิจ กำรลงทุนและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ำยเกษตรกรและฝ่ำยธนำคำร หรือบริษัท จะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน เกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากขั้น “พอมี พอกิน พอใช้” ไปสู่ขั้น “พอมีอันจะกิน”

๑๐๗
การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เนื่องจำกน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นในกำรทำกำรเกษตร ดังนั้น กำรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สมบูรณ์
และเกิดผลสัมฤทธิ์จึงจำเป็นต้องมีน้ำอย่ำงเพียงพอตลอดฤดูกำลปลูกพืช สระเก็บกักน้าเกษตรกรต้องมีน้า
และสามารถใช้น้าได้ตลอดเวลา โดยต้องมีแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่สามารถเพิ่มเติมน้าในสระเก็บกักน้าของ
เกษตรกรให้เต็มอยู่เสมอ เกษตรกรก็จะสามารถปลู กพืชได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี มีอำหำรบริโภคเพียงพอ
และมีรำยได้พอมีพอกินพอใช้ ดังตัวอย่ำงระบบน้ำที่ใช้ในกำรทดลองทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนำ จังหวัดสระบุรี
วงกลมเล็กในภำพคือสระน้ำที่เกษตรกรขุดขึ้นตำมทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดช่วงขำดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เกษตรกรก็
สำมำรถสูบน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ และหำกน้ำในสระน้ำไม่เพียงพอก็ขอรับน้ำจำกอ่ำงห้วยหินขำว (อ่ำงเล็ก)
มำเติมในสระน้ำที่ขุดไว้ในแต่ละแปลง จะช่วยให้สำมำรถมีน้ำใช้ตลอดปี และถ้ำเกษตรกรใช้น้ำกันมำก อ่ำง
ห้วยหินขำว (อ่ำงเล็ก) มีปริมำณน้ำไม่พอเพียง ก็สำมำรถผันน้ำจำกเขื่อนป่ำสั ก คือ อ่ำงใหญ่ ต่อลงมำยัง
อ่ ำ งเก็ บ น้ ำห้ ว ยหิ น ขำว (อ่ ำ งเล็ ก ) ก็ จ ะช่ ว ยให้ มี ป ริม ำณน้ำใช้ ม ำกพอตลอดปี ส ำหรั บสระของเกษตรกร
เกษตรกรก็จะสำมำรถปลูกพืชได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
สระน้ำเกษตรกร

สระน้ำเกษตรกร

ภำพระบบทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ อ่ำงใหญ่ เติมอ่ำงเล็ก อ่ำงเล็ก เติมสระน้ำของเกษตรกร
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
ข้อควรปฏิบัติในการทา “เกษตรทฤษฎีใหม่”
กำรน้อมนำพระรำชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” มำใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และ
เกิดควำมยั่งยืน มีข้อควรปฏิบัติหลำยประกำร ดังนี้
๑) เกษตรกรควรปรึ ก ษาเจ้า หน้ า ที่ เ พื่ อ ขอค าแนะน าก่ อ นด ำเนิ นกำร เนื่ อ งจำกกำร
ดำเนินกำรตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจัยประกอบหลำยประกำร โดยเฉพำะสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำง
กันในแต่ละพื้นที่
๒) การขุดสระน้าเพื่อการกักเก็บน้า สระต้องเก็บน้ำได้ และน้ำต้องมีคุณภำพเหมำะสม
สำหรับกำรปลูกพืช ไม่เป็นน้ำเปรี้ยวหรือน้ำเค็ม เกษตรกรควรเลี้ยงปลำในสระน้ำ เพื่อใช้เป็นอำหำรหรือ
จำหน่ำยเพิ่มรำยได้ และปลูกหญ้ำแฝกรอบขอบสระปาองกันขอบสระพังทลำย ลดกำรตื้นเขินของสระน้ำ

๑๐๘
๓) ขนาดของพื้นที่ที่มี อำจมำกหรือน้อยกว่ำ ๑๕ ไร่ จึงแนะนำให้ใช้อัตรำส่วน ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐
ในกำรแบ่งพื้นที่ให้เหมำะสมกับพื้นที่ของตนเอง และจะต้องปลูกข้ำวให้เพียงพอต่อกำรบริโภคทั้งปี
๔) ปลูกพืชหลากหลายชนิด ทั้งข้ำว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร และเลี้ยงสัตว์ต่ำง ๆ
ที่เกื้อกูลกัน เช่น เป็ด ไก่ ปลำ กบ ทำให้มีอำหำรบริโภคตลอดปี ส่วนที่เหลือจึงจะนำออกขำยเป็นรำยได้ของ
ครอบครัว
๕) มีความร่วมมือของชุมชน มีกำรใช้แรงงำนร่วมกัน (ลงแขก) หรือรวมกลุ่มบริหำรจัดกำร
ด้ำนอื่น ๆ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย และสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
๖) ใช้ประโยชน์จากดินที่ได้จากการขุดสระน้า นำไปใช้ประโยชน์ในกำรปลูกพืช โดยทำ
กำรปรับปรุงสมบัติดินให้เหมำะสมก่อนกำรนำพืชไปปลูก
ดังพระรำชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๘ ควำมว่ำ
“...การท าทฤษฏี ใหม่นี้ ไม่ ใช่ ของง่ าย ๆ แล้ วแต่ที่ แล้ วแต่โอกาส และแล้ วแต่ งบประมาณ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวาง และแต่ละคนอยากได้ให้ทางราชการขุดสระ
แล้วช่วย แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนัก บางแห่งขุดไปแล้วไม่มีน้า แม้จะมีฝนน้าก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันรั่ว หรือ
บางที่ก็เป็นที่รับน้าไม่ได้ ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วย....ฉะนั้น การที่ปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่
หรืออีกนัยหนึ่ง ปฏิบัติเพื่อหาน้าให้แก่ราษฎร เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่าย ต้องช่วยกันทา...”
ประโยชน์ของ “เกษตรทฤษฎีใหม่”
๑) เกษตรกรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งพำตนเองได้ มีอำหำรบริโภคพอเพียง ไม่อดอยำก
๒) ในหน้ำแล้ง เกษตรกรสำมำรถปลูกพืชผักได้หลำกหลำยชนิด โดยใช้น้ำที่เก็บกักไว้ในสระ
ของตนเอง ไม่ต้องเบียดเบียนชลประทำนระบบใหญ่
๓) เกษตรกรมีผลผลิตพืชหมุนเวียนตลอดปี จำกกำรปลูกข้ำว ผัก ไม้ผลชนิดต่ำง ๆ ทำให้มี
รำยได้ต่อเนื่องตลอดปี มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้น จำก พอมีพอกิน เป็น พอมีพอใช้ เป็น พอมีอันจะกิน
และสามารถสร้างรายได้ให้ร่ารวยขึ้นได้
ดังพระรำชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๘ ควำมว่ำ
“...ทาทฤษฎีใหม่เพื่อที่จะให้ประชาชนมีโอกาสทาเกษตรกรรมให้พอกิน ถ้าน้ามีพอดีในปีไหน
ก็ สามารถที่ จะประกอบการเกษตร หรื อปลู กข้ าวที่ เรี ยกว่ านาปี ได้ ถ้ าต่ อไป ในหน้ าแล้ ง น้ ามี น้ อย
ก็สามารถที่จะใช้น้าที่กักไว้ในสระเก็บของแต่ละแปลงมาทาการเพาะปลูก แม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้ ไม่ต้องไป
เบียดเบียนชลประทานระบบใหญ่...” “...ทฤษฎีใหม่นี้มีไว้สาหรับป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติ
ก็จะทาให้ร่ารวยมากขึ้น...”
๕.๔.๗ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระด้ารัส เพื่อชีแนะแนวทางการด้าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า
40 ปี ตั งแต่ พ.ศ. 2517 แต่ ได้ ทราบทั่ วกั นในหมู่ พสกนิ กรไทยทั งประเทศตั งแต่ เกิ ดวิ กฤตเศรษฐกิ จใน
พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด้ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ ได้น้าพระราชด้ารัส ดังนีผล
จากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมาก
ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒ นธรรม สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม อีกทังกระบวนการ

๑๐๙
ของความเปลี่ ย นแปลงมี ความสลั บ ซับ ซ้อ นจนยากที่ จ ะอธิบ ายใน เชิงสาเหตุและผลลั พธ์ได้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงทังหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด้ารัส
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ พสกนิกรชาวไทยและสังคมไทยน้าเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในทุกระดับ ตังแต่
กำรดำรงตน จนถึงกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นจำกกำรนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ซึ่งมีพระรำชดำรัส
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังนี้
“...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้ อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป...”
พระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ณ หอประชุมมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ วันที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๑๗
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่
สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ
และทางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง
อย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอ
กินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้...”
“...ฉะนั้น ถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะทาให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิด
เหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้า พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้
คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล...”
“...ถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิด ช่วยกันทา แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียงด้วยรากฐานของ
เหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุด ที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกัน คือ ความพอมีพอกิน พออยู่
ปลอดภัยของประเทศชาติ...”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๑๗
“...โครงการพัฒ นาต่าง ๆ ตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้ ว คือ ทรัพยากรตาม
ธรรมชาติให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศ และประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุด... บางทีก็อาจทา
ให้มีการเสียหายในบางส่วนได้บ้าง เพื่อที่จะให้โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย จาเป็นต้องพิจารณา
จัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน ให้ทราบว่า ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นจะต้องมีขอบเขต
ต่อเนื่องไปเพียงใด และมีผลดีผลเสียประการใด...”
พระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ณ หอประชุม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๑๙

๑๑๐
“...สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อม
เต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่...”
พระรำชดำรัสพระรำชทำนเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสำร
ที่ระลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพ
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๓๘
“...ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การจะเป็นเสือนั้นไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่เรา
มีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง
อันนี้ก็เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้อง
ทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอาเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง
บางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมาก
นัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัยจริง อาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจ
ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่าเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา
แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้…”
“...การกู้เงินนี้นามาใช้ในสิ่งที่ไม่ทารายได้นั้นไม่ดี อันนี้เป็นข้อสาคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและ
ท าให้ มี ร ายได้ ก็ เ ท่ า กั บ จะใช้ ห นี้ ไ ด้ ไม่ ต้ อ งติ ด หนี้ ไม่ ต้ อ งเดื อ ดร้ อ น ไม่ ต้ อ งเสี ย เกี ย รติ กู้ เ งิ น นั้ น
เงินจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สาหรับไปเล่นไปทาอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์...”
“...เมื่อปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน
พอมีพอกิน ก็ แปลว่า เศรษฐกิจ พอเพีย งนั่ นเอง ถ้าแต่ล ะคนมี พ อมี พ อกิน ก็ ใช้ ไ ด้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศ
พอมีพอกินก็ยิ่งดีใหญ่…”
“…สมัยก่อนนี้พอมีพอกิ น มาสมัยนี้ชักจะไม่พอมีพอกิน จึงต้องมีนโยบายที่จะทาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้
แต่ว่าพอ แม้ว่าบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทาให้มีความสุข ถ้าทาได้ก็สมควรที่จะทา สมควรที่จะ
ปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบพอเพียง …”
“... แต่ว่าพอเพียงนี้ มีความหมายกว้ างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือ คาว่าพอ ก็เพียงพอเพียงนี้ก็ พอ
ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อย...”
“...มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่าง
มาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคน
อื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”
“… ความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความพอประมาณ และความมีเหตุผล…”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๐
“...เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy…”
“...คาว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มีในตาราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่
...”
“...Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่…”

๑๑๑
“...และโดยที่ ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่ าเราก็สามารถที่จะไปปรั บปรุง หรือไปใช้
หลักการ เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น...”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๑
“...คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนการสร้างเขื่อนป่าสัก ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน
เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้วเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...”
“...ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นชาวไทยมีความสุ ขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือ
ให้ความรัก ความเมตตากัน ให้น้าใจไมตรีกัน ให้อภัย ไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน ให้การสงเคราะห์
อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์ และจริงใจ...”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๒
“...แต่ ว่ า พอเพี ย ง ในทฤษฎี ห ลวงคื อ ให้ ส ามารถด าเนิ น งานได้ แต่ ที่ ว่ า เมื อ งไทยไม่ ใ ช้
เศรษฐกิจ พอเพีย ง นี่ไม่ได้ตาหนิ ไม่เคยพูด นี่พูดในตอนนี้ พูดเวลานี้ ขณะนี้ว่าประเทศไทย ไม่ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง ค่อนข้างจะแย่ เพราะว่าจะทาให้ล่มจม...”
“...เศรษฐกิจพอเพียงที่หมายถึงนี้ คือว่า อย่างคนที่ทาธุรกิจ ก็ย่อมต้องไปกู้เงิน เพราะว่า
ธุรกิจ หรือกิจการอุตสาหการสมัยใหม่นี้ คนเดียวไม่สามารถที่จะรวบรวมทุนมาสร้างกิจการ กิจกรรม
ที่ใหญ่ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องใช้กิจกรรมที่ใหญ่…”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๓
“…เศรษฐกิจพอเพีย งที่ได้ย้าแล้วย้าอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า sufficiency economy
ใครต่อใครก็ ต่อว่า ว่า ไม่มี sufficiency economy แต่ว่าเป็นคาใหม่ของเราก็ได้ก็ห มายความว่า
ประหยั ด แต่ไม่ใช้ขี้เหนี ย ว ทาอะไร ด้ว ยความอะลุ้ มอล่ ว ย กัน ทาอะไรด้ว ยเหตุ และผล จะเป็น
เศรษฐกิจ พอเพีย ง แล้ ว ทุกคนจะมีความสุ ข แต่พอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เป็นสิ่ งที่ ปฏิบัติยาก
ที่สุด…”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๔
“...เศรษฐกิจพอเพียง คือ ทาให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้ แต่ถ้าพอเพียงสามารถน าพา
ประเทศได้ดี ก็ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสาเร็จที่แท้จริง...”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๘
“...ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงคืออะไร ไม่ใช่เพียงพอ คือว่า ไม่ได้หมายความว่า
ให้ทากาไรเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง ทากาไรก็ทา ถ้าเราทากาไรได้ดี มันก็ดี แต่ว่าขอให้มันพอเพียง ถ้า
ท่านเอากาไรหน้าเลือดมากเกินไป มันไม่ใช่พอเพียง…”

๑๑๒
“...ฟังว่ารัฐบาลหรือเมืองไทย ประชาชน มีเงินเยอะ มีเงินเกิน ก็ใช้สิ เขาหาว่าเราเศรษฐกิจ
พอเพียง คาว่า พอเพียง ถ้ามีเงินก็ต้องใช้ ไม่ใช่ขี้เหนียว ถ้ามีเงินไม่ต้องขี้เหนียว ซื้อไปเถอะ อะไรก็ตาม
เครื่องบิน เรือ รถถัง ซื้อ ถ้ามีเงินเยอะ ก็ถือว่าสนับสนุนให้จ่าย เดี๋ยวนี้เขาบอกว่า ในหนังสือพิมพ์เห็นรึ
เปล่า ว่าเขาสนับสนุนให้จ่าย ถ้ามีก็จ่าย แต่ถ้าไม่มีก็ระงับหน่อย ...”
พระรำชดำรัสเนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๕๐
๑) ความหมายของเศรษฐกิ จพอเพี ยงที่ ถู กน ามาใช้ อย่ างเป็ นทางการ โดยส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเทศไทยได้เริ่มพัฒนำประเทศที่ให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเป็นหลัก
ตั้งแต่แผนพัฒ นำเศรษฐกิจแห่งชำติ ฉบั บที่ ๑ (๒๕๐๔ – ๒๕๐๙) จนถึงแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๗ (๒๕๓๕ – ๒๕๓๙) โดยระบบเศรษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวสูงสุดในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔) โดยมีอัตรำกำรขยำยตัวโดยเฉลี่ยตลอดช่วงแผนพัฒ นำ
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชำติ ร้ อยละ ๑๐.๙ ทั้งนี้ แนวคิดกำรวำงแผนชำติ ได้ มี กำรปรับเปลี่ ยน โดยให้
ควำมสำคัญกับภำคประชำสังคมในระบบกำรมีส่วนร่วมในภำพรวมแผนอย่ำงชัดเจน โดยกระบวนกำรเคยให้
ควำมสำคัญต่อบทบำทของภำครัฐ และต่อมำได้เปิดให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรกำหนดทิ ศทำง
ในกำรพัฒนำประเทศ
กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดในภำพรวมแผนจำกกำรมุ่งขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเป็นหลักมำเป็น
กำรให้ควำมสำคัญต่อกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศ
ไทยประสบกับวิกฤติทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรง ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงควำมสำคัญ
และจำเป็นในกำรน้อมน ำแนวคิด “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดทิศ ทำง
กำรพัฒนำประเทศและในชีวิตประชำชน
ภำยหลั ง จำกที่ มี ก ำรสั ม มนำเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรโดยคณะกรรมกำรสภำวิ จั ย แห่ ง ชำติ
สำขำเศรษฐศำสตร์ ใน พ.ศ.๒๕๔๒ ก็เป็นปีที่จะต้องมีกำรเตรียมวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบั บ ที่ ๙ โดยที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ (สศช.) ได้ ก ำหนด
ให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ของกำรวำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๙ (๒๕๔๕-๒๕๔๙) โดยได้ว่ำจ้ำง
สถำบั น วิ จั ย เพื่ อ กำรพั ฒ นำประเทศไทย (Thailand Development Research Institute :TDRI) ให้ เ ป็ น
ที่ป รึ กษำในกำรจั ดท ำแผนดัง กล่ ำว ซึ่งมี ดร.ฉลองภพ สุ สั งกร์กำญจน์ เป็นประธำนสถำบัน ในขณะนั้ น
ดร.ฉลองภพ มีควำมเห็นว่ำ ถ้ำจะนำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นวิสัยทัศน์ในกำรวำงแผน จำเป็นจะต้องมีคำ
จำกัดควำมของคำว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่ำงชัดเจนเป็นมำตรฐำนเดียว จึงร่วมกับ สศช. ร่ำงคำจำกัด
ควำมของ เศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอผ่ำนองคมนตรี เชำว์ ณ ศีลวันต์ หลังจำกที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ทรงพิจำรณำและได้ทรงปรับแก้แล้ว จึงได้พระรำชทำนกลับคืนมำ
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๒ โดยหม่อมหลวงพีรพงศ์ เกษมศรี รำชเลขำธิกำรเป็นผู้ลงนำมในขณะนั้น
(สศช. ๒๕๖๐) ซึ่ ง เป็ น ควำมหมำยของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ถู ก น ำมำใช้อ ย่ ำ งเป็ น ทำงกำรจนถึ งปัจจุบัน
โดยมีข้อควำมดังต่อไปนี้

๑๑๓
เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัสชี้แนะ
แนวทางการดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวการด ารงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ต นของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้ นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิ ต ใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั ก ทฤษฎี แ ละนั ก ธุ ร กิ จ ในทุ ก ระดั บ ให้ มี ส านึ ก
ในคุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสม ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว และกว้ า งขวางทั้ ง ด้ านวัต ถุ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มและวั ฒ นธรรม จากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี
จำกคำจำกัดควำมอย่ำงเป็นทำงกำรที่ได้นำเสนอนี้ มีประเด็นที่น่ำสังเกตบำงประกำร คือ
ก่อนถึงคำจำกัดควำมของ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้มีคำโปรยในบรรทัดก่อนสุดท้ำยก่อนที่จะ
อธิบำยคำจำกัดควำม มีใจควำมว่ำ “เพื่อให้รอดพ้นและสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำง มั่นคง ยั่งยืน” โดยที่คำ
ทั้งสองมิได้ปรำกฏอยู่ ในควำมหมำยของปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียง แต่อยู่ในคำโปรยเท่ำนั้น ส่วนใน
ควำมหมำยของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีเพียงคำสำคัญเพียงคำเดียว คือคำว่ำสมดุล
ขอให้สังเกตว่ำส่วนสำคัญที่ควรสังเกตเป็นอย่ำงยิ่งก็คือ ในส่วนหนึ่งของนิยำมดังกล่ำว
ที่ได้กล่ำวว่ำ “... ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ข องรัฐ
นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ...” จะเห็นได้ว่ำ ได้ทรงเน้นย้ำ
กำรมีคุณธรรม คือ ควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับ
เพรำะบุคคลเหล่ำนี้จะมีผลทั้งบวกและลบต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญ เนื่องจำกเป็นชนชั้นนำ
ในสังคม ดังนั้นกำรกล่ำวว่ำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ให้คนยำกจนใช้เพื่อให้ยอมรับกำรอยู่อย่ำง “พอเพียง”
จึงเป็นกำรไม่ถูกต้อง เพรำะพระองค์ประสงค์จะให้ชนชั้นนำในสังคมเป็นตัวอย่ำงที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมและควำม
พอเพียง ซึ่งพระรำชดำรัสส่วนนี้มักจะมิได้รับกำรเน้นย้ำจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวเท่ำที่ควร เพรำะสังคม
จะเกิดควำมร่มเย็นเป็นสุขได้ก็เพรำะบุคคลเหล่ำนี้ดำเนินชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้มี
คุณธรรมเป็นสำคัญ และตรงนี้คืออุปสรรคที่สำคัญส่วนหนึ่งของกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คาสาคัญ ที่ปรำกฏอยู่ในคำจำกัดควำมดังกล่ำว นอกจำกคำว่ำ ทางสายกลางและความ
พอเพียง ยังมีคำอื่นๆ ถูกนำมำใช้เป็นกรอบเพื่อแสดงเป็นแผนภำพเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจง่ำยขึ้นดังต่อไปนี้ คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร สติ ปัญญา สมดุล วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

๑๑๔

๒) เศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ บรรยำยพิเศษเรื่อง “กำรบริหำรงบประมำณ
ตำมหลักของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๐ ณ สำนักงบประมำณ ได้กล่ำวว่ำ
"เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ร ะดั บ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒ นาและการบริหาร
ประเทศให้ ด าเนิ น ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ โลกยุค
โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่ จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกในคุณธรรม
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่ เ หมาะสม ด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความอดทน ความเพี ย ร
มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี"
๓) วิ เ คราะห์ เศรษฐกิ จพอเพี ยงจากมุ มมองของนั กเศรษฐศาสตร์ โดย ดร. วิ ชิ ตวงศ์
ณ ป้อมเพชร (ราชบัณฑิต)45
ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(๑) ประเทศไทยได้ผ่ำนพ้นสถำนภำพกำรด้อยพัฒนำ, ควำมยำกจน, และควำมล้ำหลังมำ
เป็นเวลำนำนพอสมควรแล้ว ประชำชนชำวไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดี, ไม่ขำดชีวปัจจัยที่จำเป็นในกำรครองชีพ
และกำรดำเนินชีวิตตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่ำนมำก็ยังมีปัญหำ
บำงประกำรที่ ตกค้ ำง อำทิ กำรที่ เศรษฐกิ จต้ องพึ่ งพำปั จจั ยภำยนอกมำกเกิ นไป, ควำมเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและภำวะแวดล้ อม, กำรขำดขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี, และที่ชัดเจนที่สุดก็คือกำรขำดควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจสำหรับกสิกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ ช นบท
อันเนื่องมำจำกควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติ, อีกทั้งกำรเปลี่ยนแปลงในโครงสร้ำงกำรผลิต และ
ภำวะกำรตลำดของผลิตผลทำงกำรเกษตร กสิกรส่วนใหญ่จำนวนหลำยล้ำนครัวเรือนทั่วทั้งประเทศมีรำยจ่ำย
สูงกว่ำรำยได้ ในลักษณะที่เป็นโครงสร้ำง (structural) ซึ่งนำไปสู่ภำระหนี้สิน, กำรสูญเสีย, กรรมสิทธิ์ที่ดิน,
กำรแตกสลำยของสังคมชนบท, และกำรมีชีวิตอยู่ด้วยควำมทุกข์ ปัญหำเศรษฐกิจของชำวชนบทจำนวนมำก
ดังกล่ำวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองในระดับชำติอย่ำงไม่ต้องสงสัย ปัญหำสำคัญ
ดังกล่ำวนี้เป็นที่ตระหนักกันมำโดยตลอด และรัฐบำลทุกยุคสมัยก็ได้พยำยำมดูแลแก้ไขตำมยุทธศำสตร์และด้วย
ยุทธวิธีที่เห็นว่ำเหมำะสม โดยได้ใช้ทรัพยำกรไปอย่ำงมำกมำย, แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ปัญหำดังกล่ำวยังคงอยู่

45

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต,สู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน – การพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามแนวพระราชด้าริ
ของรัชกาลที่ ๙, ส้านักพิมพ์วศิระ.๒๕๖๐

๑๑๕
(๒) ตลอดระยะเวลำหลำยทศวรรษที่ได้เสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่
ชนบทพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ทรงรับทรำบปัญหำของรำษฎร
ทุกปัญหำ และทรงมีพระดำริที่มุ่งไปในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในเรื่อง
ของดินและน้ำ ตำมที่ได้มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในเรื่องดังกล่ำวนี้เป็นอันมำก พระอัจฉริยภำพ
ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำต่ ำ ง ๆ ที่ มี ฐ ำนทำงวิ ช ำกำรที่ แ ข็ ง แรงรองรั บ ได้ ส ะท้ อ นออกมำ เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ว่ ำ
“ศำสตร์พระรำชำ” และใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้พระรำชทำนพระรำชดำริอันเกี่ยวกับกำรบริหำรที่ดินและน้ำให้
บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กสิกรที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินขนำดพอสมควร คือ “ทฤษฎีใหม่” ทำให้ผู้ที่ดำเนินกำร
ตำมแนวพระรำชดำริสำมำรถ “พออยู่พอกิน” และพึ่งตนเองได้
(๓) อย่ำงไรก็ตำม “ทฤษฎีใหม่” ตำมพระรำชดำริยังมิได้ครอบคลุมถึงปัญหำควำมไม่
สมดุลทำงเศรษฐกิจของกสิกรซึ่งเป็นรำษฎรในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่หลำยล้ำนครัวเรือนที่มีรำยได้ไม่เพียงพอ
กับรำยจ่ำยในลักษณะที่เป็นโครงสร้ำง กสิกรเหล่ำนี้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือมีแต่ไม่มีขนำดใหญ่เพียงพอที่จะ
บริหำรตำม “ทฤษฎีใหม่” ได้ นอกจำกนั้น โดยทั่วไปก็มีขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงจำกัดในทุก
มิติ กำรที่กสิกรจำนวนมำกดังกล่ำวนี้จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวังเป็นเงื่อนไข
เบื้องต้นสำหรับควำมอยู่รอด กล่ำวคือในขณะที่ยังไม่เห็นแสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์สำหรับกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้
กสิกรหลำยล้ำนครัวเรือนจะต้องทำนำเพื่อให้มีข้ำวกินตลอดทั้งปี และจะขำยได้ก็ต่อเมื่อปริมำณข้ำวที่ทำนำได้
มีส่วนเกินจริง และตัดกำรใช้จ่ำยที่ไม่จำเป็นลงไป ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยต้องประสบ
กับวิกฤตทำงกำรเงินครั้งใหญ่ และปัญหำว่ำด้วยควำมไม่สมดุลระหว่ำงรำยได้และรำยจ่ำยได้ขยำยออกไป
ครอบคลุมส่วนต่ำง ๆ ของสังคมไทย, พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ได้พระรำชทำน “ปรัชญำ” กำรดำรงชีวิตและดำเนินชีวิตแบบ “พอเพียง” กล่ำวคือให้ยึดเอำกำร “พอมีพอกิน”
เป็นหลัก, พึ่งตนเองให้มำกที่สุด, ทำกำรทั้งปวงพอควรพอประมำณ, และจะต้องไม่ ประมำท เนื่องจำกปัญหำ
ควำมไม่ ส มดุ ล ทำงเศรษฐกิ จ ได้ ข ยำยขอบเขตออกไปอย่ ำงกว้ ำงขวำง, ปรั ชญำกำรด ำเนิ นชี วิ ตที่ เรี ยกว่ ำ
“เศรษฐกิจพอเพียง” (sufficiency economy) ก็ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นหลักคิดที่ทรงคุณค่ำ โดยอย่ำงน้อย
ที่สุ ด เป็ น กำรโน้ มน้ ำวให้ กำรเร่ งรัด ให้ เศรษฐกิจเติบโตขยำยตัว ได้ช ะลอลงบ้ำง ทั้งนี้เพรำะกำรดำเนิน
เศรษฐกิจไปอย่ำงช้ำ ๆ พอเหมำะพอควร ย่อมมีควำมมั่น คงและยั่งยืนมำกกว่ำกำรรีบเร่งเกินควำมพอดี
อย่ำงไรก็ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้กีดกันมิให้เศรษฐกิจทั้งในภำพรวมและที่เป็นธุรกิจทุน นิยมต้อง
ปฏิเสธกำรเติบโตขยำยตัว เพียงแต่ให้เติบโตขยำยตัวอย่ำงพอเหมำะพอควร ไม่เร่งรีบจนขำดควำมรอบคอบ
(๔) ส ำหรั บ ผู้ ที่ ใ ห้ ค วำมเอำใจใส่ ใ นพระรำชด ำริ ที่ ไ ด้ พ ระรำชทำนในวโรกำสต่ ำ ง ๆ
ตลอดจนในโครงกำรตำมแนวพระรำชดำริที่มีเป็นอันมำก รวมทั้งโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรรวมตัวกันของรำษฎร
เป็น “สหกรณ์” ย่อมจะเห็นได้ชัดเจนว่ำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ทรงมีพระรำชศรัทธำในสถำบันสหกรณ์ว่ำเป็นสถำบันเศรษฐกิจเดียวที่จะนำควำมเจริญมำสู่บ้ำนเมือง และได้
ทรงทำกำรทดลองจัดตั้งสหกรณ์ตัวอย่ำงขึ้นบำงแห่ง เพื่อได้พระรำชทำนหลักคิดและแนวทำงปฏิบัติของ
สมำชิกสหกรณ์ อำทิ ในเรื่องของควำมเป็นอิสรเสรี, ควำมอดทนและขยันขันแข็ง, ควำมซื่ อสัตย์สุจริต และ
ควำมช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ส ำหรั บ รู ป แบบของสหกรณ์ นั้ น ทรงให้ ค วำมส ำคั ญ ไปที่ “สหกรณ์
อเนกประสงค์” (multi-purposed cooperative) กล่ำวคือเป็นสหกรณ์ที่มีภำรกิจทุกอย่ำง ตั้งแต่กำรผลิต,
กำรตลำด, กำรดูแลชีวิตควำมเป็นอยู่ข องสมำชิกในเรื่องกำรอุปโภคบริ โภค ฯลฯ อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดตั้ง
สหกรณ์ ต้ อ งเป็ น ไปโดยสมั ค รใจของสมำชิ ก ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม มิ ใ ช่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยหน่ ว ยรำชกำร ดั ง นั้ น จึ ง มิ ไ ด้
ทรงดำเนินกำรต่อไปจำกกำรจัดตั้งโครงกำรทดลอง นอกจำกนั้นก็ยังอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรที่แนวพระรำชดำริ

๑๑๖
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่สมดุลทำงเศรษฐกิจของกสิกรส่วนใหญ่ได้มำหยุดยั้งอยู่ที่ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มิได้พัฒนำต่อไปเป็น “ทฤษฎีพัฒนำกำรเศรษฐกิจ” (economic development theory) ก็เพรำะ “ทฤษฎี”
ดังกล่ ำวจะต้องมี “สหกรณ์อเนกประสงค์ ” เป็นกลไกหลั ก และสหกรณ์ดังกล่ ำวจะต้องเกิดขึ้นด้ว ยกำร
รวมกลุ่มของรำษฎรในพื้นที่เอง มิใช่จัดตั้งขึ้นโดยทำงรำชกำรหรือผู้ใด อย่ำงไรก็ตำม ก็อำจเป็นควำมหวังว่ำ
กำรเผยแผ่ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” อำจมีผลกระตุ้นจิตสำนึกของมวลชนให้รวมตัวกันดำเนินกำร
เศรษฐกิจในรูปแบบของสหกรณ์อเนกประสงค์ได้
(๕) เป็นเวลำที่ต่อเนื่องเกือบสองทศวรรษที่ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้รับ
พระรำชทำนมำจำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รัฐบำล, หน่วยรำชกำร
และองค์กรภำคเอกชน ได้ทำกำรเผยแพร่แนวควำมคิดดังกล่ำวสู่ประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งนี้ โดยเน้นกำร
ดำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพที่เรียบง่ำย และใช้ป ระโยชน์ทั้งภูมิปัญญำและวัตถุดิบจำกท้องถิ่นมำผลิต
สินค้ำอุปโภคบริโภค ทำให้ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นภำพลักษณ์ของขนบธรรมเนียมประเพณี โบรำณที่มี
ควำมเป็นไทยอย่ ำงงดงำม ฯลฯ ซึ่งตรงข้ำมกับควำมทันสมัย ก้ำวหน้ำที่เป็นสำกล แม้จะปฏิเสธไม่ ไ ด้ว่ำ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ตำมที่ได้สร้ำงภำพลักษณ์ขึ้นมำดังกล่ำวจะมีคุณค่ำในเชิงวัฒนธรรม หำกก็มิใช่สิ่งที่จะ
แก้ไขปั ญหำควำมไม่ส มดุล ทำงเศรษฐกิจของกสิ กรหรือรำษฎรส่ ว นใหญ่ในพื้นที่ช นบท ตำมที่น่ำจะเป็น
พระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ดังนั้น “ปรัชญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ก็ ค งจะต้ อ งอั ญ เชิ ญ ไว้ เ ป็ น วั ฒ นธรรมอั น สู ง ส่ ง ของชำติ ใ นสมั ย พระบำทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ซึ่งในกำรนี้ก็ควรจะได้ผสมกลมกลืนไปกับหลักธรรมะต่ำง ๆ
ที่ใช้อบรมสั่งสอนพลเมืองให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสม
(๖) โดยที่แนวพระรำชดำริอันทรงคุณค่ ำหลำยประกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำ
เศรษฐกิจของเมืองไทยและคนไทยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
สำมำรถอัญเชิญมำสร้ำงเป็นทฤษฎีหรือ “แบบจำลอง” กำรพัฒนำเศรษฐกิจ (economic development
model) ได้ ทั้งจะเป็นทฤษฎีหรือแบบจำลองที่น่ำสนใจไม่น้อยกว่ำทฤษฎีหรือแบบจำลองในเรื่องเดียวกัน
ที่นักปรำชญ์หลำยคนได้สร้ำงขึ้นอธิบำยปรำกฏกำรณ์ ดังนั้นจึงต้องสรุปในเบื้องแรกว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง”
มิใช่เป็นเพียงปรัชญำสำหรับกำรดำเนินชีวิตในอีกทัศนะหนึ่งเท่ำนั้น หำกเป็นทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ที่อธิบำย
และตอบโจทย์ว่ำด้วยกำรพัฒนำเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทซึ่งมีปัญหำกำรขำดควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจอย่ำง
เป็นโครงสร้ำง แม้ว่ำทฤษฎีดังกล่ำวจะพิจำรณำในกรอบของพื้นที่ชนบทของประเทศไทยในเบื้องแรก แต่ก็
อำจใช้ได้กับทุกแห่งในโลกที่มีปัญหำคล้ำยคลึงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับประเทศที่พึ่งขีดควำมสำมำรถ
ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของตนเองมิได้
(๗) กำรนำเอำ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำประยุกต์เป็น “ทฤษฎีพัฒนำกำร
เศรษฐกิจ” ที่ให้ควำมเอำใจใส่ต่อปัญหำเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทอันเนื่องมำจำกกำรขำดควำมสมดุลระหว่ำง
รำยได้กับรำยจ่ำย น่ำจะเป็นกำรสนองพระรำชดำริในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรม
นำถบพิ ต ร ทั้ ง นี้ เ พรำะเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ำ ทรงมี พ ระรำชปณิ ธ ำนที่ แน่ ว แน่ม ำโดยตลอดที่ จ ะแก้ ไ ขปัญหำ
เศรษฐกิจของพสกนิกรซึ่งมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ดังกล่ำว กำรเสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่ชนบท
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบริเวณที่ทุรกันดำรและอยู่ห่ำงไกลควำมเจริญ ก็เพื่อจะได้ทรงทรำบถึงปัญหำในกำรดำรง
และดำเนิ น ชีวิตของรำษฎรเหล่ ำนั้ น ซึ่งเป็นปัญหำทำงเศรษฐกิจที่ฐำนรำก ซึ่งก็คือปัญหำควำมไม่สมดุล
ระหว่ ำ งรำยได้ กั บ รำยจ่ ำ ย โครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ ทุ ก โครงกำรนั บ เป็ น พั น ๆ โครงกำร
มีจุดมุ่งหมำยเดียวกันหมด คือกำรทำนุบำรุงขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำง “มูลค่ำเพิ่ม” ให้แก่กำรประกอบ

๑๑๗
อำชีพของกสิกรในพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ พระรำชปรำรภในเรื่องของ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงไม่เป็นเพียง
“ปรัชญำ” สำหรับกำรดำเนินชีวิต ที่สำมำรถใช้ ประยุกต์ได้ในทุกมิติและสำหรับทุกเหล่ำอำชีพและฐำนะทำง
เศรษฐกิจ และสั งคม หำกยั งสำมำรถอัญเชิญมำนำเสนอเป็น “แบบจำลอง” หรือ “ทฤษฎี ” กำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจที่มุ่งแก้ไขปัญหำควำมไม่สมดุลทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบทสำหรับประเทศที่ขำดขีดควำมสำมำรถใน
กำรพึ่งตนเองทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี “แบบจำลอง” หรือ “ทฤษฎี” ดังกล่ำวนี้ควรที่จะสนองพระรำช
ปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้อย่ำงตรงประเด็นที่สุด
(๘) ทฤษฎีพัฒนำกำรเศรษฐกิจตำมแนวทำงพระรำชดำริว่ำด้วย “เศรษฐกิจพอเพียง”
(Sufficiency Economy) เป็นหลักคิดทำงเศรษฐศำสตร์ที่รองรับด้วยธรรมะในพระพุทธศำสนำ และมีควำม
สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ทฤษฎีดังกล่ำวนี้ไม่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรง
กับเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยในภำพรวม อีกทั้ง มิได้ขัดแย้งกับโครงสร้ำงและกลไกของระบบเศรษฐกิจทุน
นิยมที่เป็นเศรษฐกิจกระแสหลักของประเทศไทย ธรรมะ ๓ ประกำร ที่เป็นแกนของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงก็
คือ “กำรพึ่งตนเอง” (อฺตตำหิอตฺตโน นำโถ), “กำรประมำณตน” (มตฺตญญุตำ สทำ สำธุ), และ “ควำมไม่
ประมำท” (อปฺปมำโท อมตปท) หลักคิดดังกล่ำวนี้มีควำมแตกต่ำงไปจำกหลักคิดทำงเศรษฐศำสตร์ทั่วไป
ซึ่งเป็นจุดเด่นในทฤษฎีพัฒนำกำรเศรษฐกิจที่รู้จักกัน กล่ำวคือเป็นมุมมองทำงเศรษฐศำสตร์ที่มิได้มุ่งแต่จะ
แสวงหำแนวทำงที่จะสนองควำมต้องกำรแต่เพียงด้ำนเดียว ด้วยเหตุผลที่ว่ำควำมปรำรถนำปรำศจำกขอบเขต
และขีดควำมสำมำรถที่จะสนองก็มีจำกัด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงได้นำธรรมะในศำสนำพุทธที่ว่ำด้วยกำร
ควบคุมควำมปรำรถนำเข้ำมำประกอบในหลักคิด ซึ่งเป็นกำรดับทุกข์ทำงเศรษฐกิจที่ต้นเหตุ กล่ำวโดยสรุปก็
คือ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงแสวงหำวิธีที่จะเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรสนองควำมต้องกำร ในขณะ
ที่ยึดหลักกำรพึ่งตนเองและกำรรู้จักพอประมำณ ตลอดจนควำมไม่ประมำทมำกำกับควำมต้องกำรหรือควำม
ปรำรถนำมิให้เกินควำมพอดี
(๙) “แบบจำลอง” หรือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจำแนกกสิกรในพื้นที่ชนบทออกเป็น
สองส่วนบนพื้นฐำนของศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกัน กสิกรส่วนข้ำงน้อย ประมำณหนึ่งในสี่ของยอด
รวมของครัวเรือน เป็นกสิกรที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองในขนำดพอประมำณ มีเงินออมจำนวนหนึ่ง และ
มีขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีที่จ ะปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกำรผลิต กสิกรส่วนข้ำงน้อยนี้ โดยปกติจะทำ
กำรผลิตที่ก่อให้เกิดรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำยพื้นฐำน อำจมีฐำนะร่ำรวยหรืออย่ำงน้อยก็ “พอมีพอกิน” อย่ำงไร
ก็ตำม อำชีพกสิกรรมขึ้น อยู่ กับสภำพดินฟาำอำกำศที่มีควำมแปรปรวนโดยธรรมชำติ ในขณะที่ “ตลำด”
ของผลิ ต ผลทำงกำรเกษตร อั น เนื่ อ งจำกทั้ ง อุ ปสงค์ แ ละอุ ป ทำนมี ค วำมยื ดหยุ่น น้อ ย จะมี ค วำมผั นผวน
ค่อนข้ำงมำก กสิกรกลุ่มดังกล่ำวนี้จึงมีปัญหำที่ต้องกำรควำมดูแลแก้ไข ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยทฤษฎี
ใหม่ตำมพระรำชดำริเสนอรูปแบบกำรบริหำรที่ดินที่มีอยู่เพื่อกำรลดแรงกระแทกจำกภำวะผันผวนทั้งจำก
ธรรมชำติและจำกสภำวะกำรตลำดของผลิตผลกำรเกษตร
(๑๐) สำหรับกสิกรอีกส่วนหนึ่ง ประมำณสำมในสี่ของยอดรวมของครัวเรือน ซึ่งเป็น
กสิกรส่วนข้ำงมำกนั้น ขำดศักยภำพที่ทฤษฎีกำรบริหำรที่ดินตำม “ทฤษฎีใหม่” จะคุ้มครองได้ กสิกรเหล่ำนี้
โดยปกติจะมีอำชีพทำนำแต่อย่ำงเดียว บนที่ดินซึ่งไม่มีกรรมสิทธิ์ หรือมีขนำดเล็ก จึงไม่สำมำรถที่จะสร้ำง
“มูลค่ำเพิ่ม” หรือรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพที่เพียงพอกับรำยจ่ำย ทั้งรำยจ่ำยอัน เกี่ยวกับกำรทำนำ
และรำยจ่ ำยเพื่ อ กำรอุป โภคบริ โ ภคและคุ ณภำพชีวิต เมื่อขำดควำมสมดุล ทำงเศรษฐกิ จที่ เป็ นลั ก ษณะ
“โครงสร้ำง” ดังกล่ำวนี้ ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้เสนอกำรแก้ไขปัญหำด้วยกำรให้กสิกรส่วนข้ำงมำก
ดั ง กล่ ำ วนี้ ร วมตั ว กั น เป็ น “สหกรณ์ ” เพรำะสหกรณ์ จ ะเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรผลิ ต กำรตลำด

๑๑๘
และลดค่ำใช้จ่ ำยของสมำชิก ซึ่งเป็ น กำรแก้ปัญหำกำรขำดควำมสมดุล ทำงเศรษฐกิจ อย่ ำงตรงประเด็ น
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและในกำรสร้ำง “มูลค่ำเพิ่ม” ก็เนื่องมำจำก สหกรณ์เป็นกำรรวมตัวของ
บรรดำปั จ จั ย ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น “ทุ น ” ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ำคั ญ ในกำรผลิ ต ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ที่ ดิ น , แรงงำน,
ควำมชำนำญเฉพำะ และที่สำคัญก็คือ “พลังใจ” ของสมำชิกเข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทำให้มีศักยภำพ
ในกำรผลิตเหนือกว่ำกำรผลิตของแต่ละครัวเรือน นอกจำกนั้น สหกรณ์ไม่จำต้องประกอบอำชีพแต่เพียงอย่ำง
เดีย ว โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ งคือทำนำแต่ อย่ำ งเดียว ซึ่งไม่มีทำงที่จะมีรำยได้ ที่เพีย งพอกับรำยจ่ำย ส ำหรับ
“กำรแบ่งงำนกันทำ” และ “กำรทำงำนตำมควำมชำนำญเฉพำะ” ก็จะยกระดับ “ผลิตภำพ” ของแรงงำนให้
สูงขึ้นกว่ำเดิม กำรรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ยังเพิ่มอำนำจกำรต่อรองให้มีระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรต่อรอง
รำคำของผลิตผล หรือกำรต่อรองรำคำผลผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในกำรผลิต และรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคสำหรับ
สมำชิก ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงใช้ “สหกรณ์” เป็นปัจจัยสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจในพื้นที่ชนบท
(๑๑) อย่ำงไรก็ตำม กำรรวมกลุ่มเป็น “สหกรณ์” ของกสิกรส่วนใหญ่ในแบบจำลองของ
เศรษฐกิจพอเพียงแตกต่ำงจำกกำรจัดตั้งสหกรณ์ในปัจจุบัน ทั้งในโครงสร้ำง วัตถุประสงค์และขอบเขต แม้ว่ำ
จะมีควำมสอดคล้องกันในหลักกำรและอุดมกำรณ์ก็ตำม สำหรับหลักกำรที่ตรงกันก็คือหลักกำรว่ำด้วยกำร
รวมตัวของผู้ที่ด้อยฐำนะทำงเศรษฐกิจ ว่ำด้วยควำมสมัครใจ, ว่ำด้วยควำมเสมอภำคของสมำชิก และว่ำด้วย
กำรดำเนินงำนตำมวิถีประชำธิปไตย ส่วนอุดมกำรณ์ที่สอดคล้องกันก็คือควำมเสียสละ , ควำมซื่อสัตย์สุจริต
และกำรร่วมมือกันช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบร่วมกัน สหกรณ์ใน
แบบจำลองหรือในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “สหกรณ์อเนกประสงค์” (multi-purposed cooperative)
ซึ่งแตกต่ำงจำกสหกรณ์ที่รวมกลุ่มตำมประเภทของอำชีพหรือกิจกำร เช่น สหกรณ์กำรเกษตร, สหกรณ์ร้ำนค้ำ
, สหกรณ์แท็กซี่, สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯลฯ “สหกรณ์อเนกประสงค์ ” มิได้จำกัดวัตถุประสงค์ว่ำจะประกอบ
กิจกำรประเภทใด แต่เป็นสหกรณ์ที่ทำได้ทุกอย่ำง ตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบ, กำรแปรสภำพวัตถุดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์, กำรบรรจุหีบห่อ และกำรจำหน่ำย ถึงขั้นกำรส่งออก รวมทั้งกำรขนส่งและกำรตลำด และตั้งแต่
กำรเกษตร, กำรอุตสำหกรรม และบริกำรของผลิตผลในพื้นที่ชนบท นอกจำกนั้นกำรผลิตก็ยังเป็น ในลักษณะ
“แกนตั้ง” หรือ “แกนนอน” โดย “แกนตั้ง” หมำยถึงกำรประกอบกำรที่เกี่ยวกับผลิตผลประเภทเดียว เช่น
ข้ำว ตั้งแต่กำรเพำะกล้ำ จนถึงกำรส่งออก ขณะที่ “แกนนอน” หมำยถึงกำรประกอบกำรที่เกี่ยวกับผลิตผล
หลำยประเภท อำทิ ข้ำว, มันสำปะหลัง, ผัก, ผลไม้ ฯลฯ กำรประกอบกำรหลำย ๆ อย่ ำงเปิดโอกำสให้มีกำร
สร้ำง “มูลค่ำเพิ่ม” ได้หลำยจุด ซึ่งแตกต่ำงกับกำรทำนำอย่ำงเดียว กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและรำยได้เป็นกำร
แก้ปัญหำกำรขำดสมดุลทำงเศรษฐกิจซึ่งสำมำรถทำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยวิธีกำรสหกรณ์ ส่วนในด้ำน
ของรำยจ่ำย สหกรณ์ก็สำมำรถจัดหำปัจจัยกำรผลิตและสิ นค้ำอุปโภคบริโภคให้แก่สมำชิกได้โดยกำรที่มี
อำนำจกำรต่อรองที่สูงขึ้น
(๑๒) ท้ำยที่สุด “สหกรณ์อเนกประสงค์ “ ที่ก่อตั้งขึ้นหลำยแห่งในพื้นที่ชนบทก็ อำจ
ร่ ว มกัน จั ดตั้งสถำบั น กำรเงิน เป็ น “ธนำคำรสหกรณ์ ” ขึ้น ซึ่งหมำยถึ งสถำบันกำรเงินที่เป็นของสหกรณ์
ด ำเนิ น งำนโดยสหกรณ์ และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก ำรแก่ ส หกรณ์ แ ละสมำชิก ของสหกรณ์ โดยไม่ มี
วัตถุประสงค์ในกำรแสวงหำผลกำไรหรือกำรแบ่งสรรผลกำไร “ธนำคำรสหกรณ์” จะมุ่งให้บริกำรที่มีต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุดและดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุดในทุกมิติ “ธนำคำรสหกรณ์” ดังกล่ำวนี้จะมีส่วน
สำคัญในกำรค้ำจุนควำมมั่นคงและควำมยั่งยืนให้แก่สหกรณ์

๑๑๙
๔) วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงวิชาการ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงพระอัจฉริยภาพ
และพระกรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙” โดย ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน46
(๑) เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางการพัฒนาครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม
ปลำย พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นครั้ งแรกที่ ประเทศไทยมี ค วำมก้ ำวหน้ ำ จำกกำรพั ฒ นำ
อุตสำหกรรมในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว แต่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ทรงเห็นว่ำเกษตรกรรำยย่อยยังคงมีปัญหำเหมือนเดิม อีกทั้งมีจำนวนมำกขึ้นที่สูญเสียที่ดินทำกินเนื่องจำก
รำคำที่ดินแพงเกินไป จึงนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อช่วยให้ครอบครัวเกษตรกร
รำยย่อยสำมำรถอยู่ได้อย่ำงพอเพียง จึงเป็นกำรนำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรมในระดับ
ครอบครัวเป็นครั้งแรก ภำยหลังจำกที่ได้พระรำชทำนในฐำนะแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศตำมที่ได้กล่ำว
มำแล้ว
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นปีที่ประเทศไทยประสบปัญหำทั้งน้ำท่วมและฝนแล้ง จึงได้ทรงดำรัส
เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่อีกครั้งหนึ่งในฐำนที่ช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกันจำกภัยพิบัติตำมธรรมชำติได้ ดังที่ได้ตรัสว่ำ
“ฉะนั้นจึงทาทฤษฎีใหม่เพื่อที่ประชาชนมีโอกาสทาการเกษตรกรรมให้พอกิน ถ้าน้า
มีพอดีในปีไหนก็สามารถที่จะประกอบการเกษตร หรือปลูกข้าวที่เรียกว่านาปีได้ ถ้าต่อไปในหน้าแล้ง
มีน้าน้อย ก็สามารถที่จะใช้น้าที่กักเก็บไว้ในสระเก็บน้าของแต่ละแปลงมาทาการเพาะปลูก แม้แต่ข้ าว
ก็ยังปลูกได้ ไม่ต้องไปเบียดเบียนชลประทานระบบใหญ่ เพราะมีของตัวเอง แต่อาจจะปลูกผักหรือเลี้ยง
ปลา หรือทาอะไรอื่นๆ ก็ได้ ทฤษฎีใหม่ที่มีไว้สาหรับป้องกันความขาดแคลน ในยามปกติก็ทาให้ร่ารวย
มากขึ้น ในยามที่มีอุทกภัย ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วโดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไป
ทาให้ประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองได้อย่างดี”
พระรำชดำรัส ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชวังดุสิต วันจันทร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๓๙ กำรส่ งออกในภูมิภ ำคเริ่มชะลอตัว ลงและเริ่มมีสั ญญำณของปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจ แต่ยังไม่เป็นที่ตระหนักกันดีในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่คิดว่ำเป็นปัญหำชั่วครำวและโอกำส
ที่ ปั ญหำดั งกล่ ำวจะหมดไปยั งคงมี แต่ พระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนำถบพิ ตร
ทรงเกรงว่ำจะเกิดวิกฤตทำงเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และทรงเป็นกังวลในเรื่องควำมโลภของคน อันเป็นผลจำกกำร
ที่เศรษฐกิจ ขยำยตัว รวดเร็ วอย่ ำงต่อเนื่ องนั่นเอง โดยที่ควำมยำกอยู่ที่แต่ล ะคนจะต้อง “ปรำบ” ตัว เอง
ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิด ซึ่งในระยะต่อมำรู้จักกันดีในนำมของควำม “พอเพียง” ส่วนกำรปรับ
ทัศนคติหรือวิธีคิดทรงเรียกว่ำ “ระเบิดจำกภำยใน”
จะเห็นได้ว่ำตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมำ ทรงเล็งเห็นภัย
พิบัติที่เกิดจำกควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม จึงเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำประเทศในลักษณะ
เน้นกำรกระจำยรำยได้หรือกำรสร้ำงควำมพออยู่พอกินให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหลัก และได้ทรง
งำนให้ดูเป็นตัวอย่ำงโดยเน้นกำรแก้ปัญหำในระดับครัวเรือนที่พระองค์สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถทำได้
จริง และอำจจะขยำยไปสู่ชุมชน องค์กร และสังคมได้อีกด้วย โดยที่พระองค์ได้ทรงเล็งเห็นกำรณ์ไกลเพรำะ
ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๔ แต่พระองค์กลับเตรียมทำ
ในสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำหรับเกษตรกรรำยย่อย ด้วยกำรศึกษำโดยกำร
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อภิชัย พันธเสน, บทความ “เศรษฐกิจพอเพียงพระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคณ
ุ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙”

๑๒๐
จั ดทำแปลงสำธิตเกษตรผสมผสำน และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำมล ำดับ เพื่อช่ว ยให้พวกเขำสำมำรถอยู่ได้
เมื่อภำวะวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริง และในที่สุดก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขนำดใหญ่เริ่มจำกประเทศไทยจริง
ใน พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีสำเหตุสำคัญที่เกิดจำกควำมโลภของมนุษย์เป็นสำคัญ และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ใน พ.ศ.๒๕๔๐ ประเทศไทยก็มีตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้เกษตรกรรำยย่อยสำมำรถอยู่ได้เป็นอย่ำงดี
ท่ำมกลำงภำวะวิกฤตดังกล่ำว รวมทั้งกำรที่พระองค์ได้ทรงแสดงตัวอย่ำงและกำรนำไปเป็นตัวแบบสำธิต
ในภูมิภำคต่ำง ๆ ประกอบกับกำรที่เกษตรกรมีจำนวนสำคัญจำนวนหนึ่ง (Critical mass)ได้เรียนรู้จำกพระ
รำชดำรัสในที่ต่ำง ๆ รวมทั้งพยำยำมหำทำงออกด้วยตนเอง ด้วยกำรลดกำรพึ่งพำตลำดให้น้อยลง และพึ่งพำ
ตนเองให้มำกขึ้น อันเป็นแนวทำงที่เป็นทิศทำงเดียวกันกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงทำให้ภำคชนบทในยุคนั้น
บำงส่วนจึงทำหน้ำที่เป็นหลังพิงของผู้ที่ประสบปัญหำจำกวิกฤตเศรษฐกิจในเมืองได้ จำกนั้นเป็นต้นมำ คำว่ำ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นคำที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำงในประเทศไทยและเริ่มกระจำยให้เ ป็นที่รับรู้กันในนำนำ
ประเทศเพิ่มมำกขึ้นตำมลำดับ ในกำรแก้สถำนกำรณ์วิกฤต พระองค์ทรงเสนอว่ำ
“ต้องถอยหลังเข้าคลอง จะต้องอยู่อย่างระมัดระวัง และต้องกลับไปทากิจการที่อาจ
ไม่ค่อยซับซ้อนนัก คือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหรา แต่ก็อย่างไรก็ตาม มีความจาเป็นที่จะต้องถอย
หลังเพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป ถ้าไม่ทาอย่างที่ว่านี้จะแก้วิกฤตการณ์นี้ยาก”
พระรำชดำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำงๆ ที่เข้ำเฝาำถวำยพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ สวนดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๐
พ.ศ.๒๕๔๑ ในโอกำสที่ได้ประทำนพระรำชดำรัสเช่นที่ผ่ำนมำเกือบทุกปี ก็ได้ทรง
อธิบำยเพิ่มเติมดังนี้
“เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพี ยง ค าว่ าเศรษฐกิ จพอเพี ยงนี้ ไม่ มี ในต ารา... ...ปี ที่ แล้ วพู ดว่ า
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะหาคาอื่นไม่ได้... ...เมื่อปี ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ ก็ ๒๔ ปีใช่ไหม วันนั้นได้พูดว่า
เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง... ...เศรษฐกิจพอเพียงนี้
กว้างขวางว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency นั้นหมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไป
ขอซื้อผู้อื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง (พึ่งตนเอง) ... แต่คาว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคาว่า
พอก็ เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง ถ้าคนเราพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย
ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด... ว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ
ไม่สุ ดโต่ง ไม่โลภอย่ างมาก คนเราก็อยู่เย็ นเป็ นสุ ข ... พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็ พอเพี ยง ปฏิบัติตน
ก็พอเพียง... ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล”
พระรำชดำรัสพระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำงๆ ที่เข้ำเฝาำถวำยพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๑
พระรำชดำรัสองค์นี้เป็นกำรขยำยควำมเพื่อเตือนให้คนลดควำมโลภลง โดยเฉพำะผู้ที่
มีมำกกว่ำผู้อื่นอยู่แล้ว เพรำะเมื่อมีควำมโลภน้อยก็จะเบียดเบียนผู้อื่นน้อย ก็จะเป็นผู้ที่สำมำรถช่วยผู้อื่น
ได้มำก แทนที่จะกลำยเป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี นอกจำกนั้นยังทรงชี้ให้เห็นว่ำ ควำมพอเพียงนี้
แปลว่ำ “ควำมพอประมำณมีเหตุผล” ซึ่งจะพบในพระรำชดำรัส องค์ต่ำงๆ ที่จะให้ควำมหมำยของคำว่ำ
พอเพียง คือ พอประมำณและมีเหตุผลอยู่ร่วมกันเสมอ

๑๒๑
(๒) เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการที่ทันสมัยได้
หลั ง จำกที่ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ได้พระรำชทำนพระรำชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมำสองปีติดกัน คือใน พ.ศ.๒๕๔๐ และ ๒๕๔๑ คณะกรรมกำร
สภำวิจั ย แห่ งชำติ สำขำเศรษฐศำสตร์ ในขณะนั้น (๒๕๔๒) ได้มีคณะกรรมกำรจำนวนหนึ่งได้ปรำรภว่ำ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ตรัสเรื่องนี้มำ ๒ ปีแล้ว แต่ไม่มีปฏิกิริยำ
จำกนักเศรษฐศำสตร์ว่ำมีควำมเห็นเช่นใด จึงได้จัดให้มีเวทีสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร และได้เชิญนักเศรษฐศำสตร์
จำกภำคส่วนต่ำงๆ จำนวน ๓๓ คน เข้ำร่วมประชุมเพื่อเสนอควำมเห็น หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรสภำวิจัย
แห่งชำติ สำขำเศรษฐศำสตร์ โดยกำรสนับสนุนของสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ได้จัดพิมพ์เอกสำร
ที่มีชื่อว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์”
ในพระรำชดำรัสเมื่อวันพฤหัสที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๔๒ พระรำชทำนแก่คณะบุคคลต่ำง
ๆ ที่เข้ำเฝาำฯ ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชวั ง ดุ สิ ต กระแสพระรำชด ำรั ส ส่ ว นหนึ่ง ที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จพอเพี ย งในฐำนะที่ พ ระองค์ ท รงถูก
“พำดพิง” จำกบรรดำนักเศรษฐศำสตร์เหล่ำนั้น
“ดีใจที่ท่านผู้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ผู้เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง อุต ส่าห์
เอ่ยถึงอ้างถึงเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ถ้าเขาไม่เห็นว่าดี เขาก็จะไม่พูดเลย ถ้าพูดในทางติ
เตียนพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ดี แต่ที่เขาพยายามเอาขึ้นมาใช้ แม้มีคาถามว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหม อย่างนี้ใช่
ไหม เหมือนจะถามพระเจ้าอยู่หัวว่าใช่ไหม ... เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy คา
ว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มีในตาราเศรษฐกิจ... เพราะหมายความว่าเรามี ความคิด ใหม่ . ..
หมายความว่าเราก็สามารถจะคิดอะไรได้ – จะถูกจะผิดก็ช่าง – ถ้าเขาสนใจ เขาก็สามารถที่จะไป
ปรับปรุง หรือไปใช้หลักการ เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น”
จะเห็นได้ว่ำวัตถุประสงค์ที่พระองค์พระรำชทำนพระรำชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
ก็เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกดีขึ้น ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่ำ เศรษฐกิจพอเพียงนี้มิใช่จะจำกัด
เฉพำะแต่สำหรับคนไทยและประเทศไทยเท่ำนั้น แต่เพื่อกำรพัฒนำที่ดีกว่ำของทั้งโลกด้วย นอกจำกนั้นยัง
สำมำรถที่จะปรับ ปรุ ง หรือนำหลักกำรไปใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องอิงกับพระรำชดำรัส ทุกคำไป ทั้งนี้ยังได้
ทรงอธิบำยเพิ่มเติมควำมเข้ำใจของนักเศรษฐศำสตร์จำกกำรสัมมนำในเชิงปฏิบัติในครั้งนั้นด้วยว่ำ
“...เศรษฐกิจพอเพียง เขาตีความว่าเป็นเศรษฐกิจชุมชน หมายความว่าให้พอเพียง
ในหมู่บ้าน หรือในท้องถิ่นให้สามารถที่จะพอมีพอกิน เริ่มต้นด้วยพอมีพอกิน ... แต่ว่าพอมีพอกินนี้เป็น
เพียงเริ่มต้นของเศรษฐกิจ ... ... ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่าง
จะเรี ย กว่ า อ าเภอ จั ง หวั ด ประเทศ จะต้ อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย น มี ก ารไม่ พ อเพี ย ง จึ ง บอกว่ า ถ้ า มี
เศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอแล้ว จะใช้ได้”
แต่เศรษฐกิจ พอเพีย งมิ ใช่ห ยุ ด อยู่เ พี ยงโครงกำรเล็ ก แม้เป็นโครงกำรขนำดใหญ่
แต่ดำเนินด้วยวิธีกำรที่ประหยัดและให้ผลตอบแทนสูง ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้เหมือนกัน ทรงรับสั่งว่ำ
“... คนที่ไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสัก ก็เป็น เศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริง
แล้วก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน”

๑๒๒
“ด้านงบประมาณ ตอนแรกดูไม่แพงนัก แต่ทาไปทามาแพงขึ้น ส่วนเกินสองหมื่นล้านบาท
ซึ่งเป็นจานวนเงินไม่ใช่น้อย ดูจะเป็นเงินมาก แล้วทาไมจึงทา ที่สนับสนุนให้ทา เพราะว่าเขื่อนป่าสัก...
มีประโยชน์มาก แม้จะยังไม่ส่งน้าสาหรับการเกษตร แต่ก็ได้ทาประโยชน์แล้วตั้งแต่ปีนี้ เดือนตุลาฯ
พฤศจิกาฯ เขากลัวกันมากว่าน้าจะท่วม ได้บอกไว้แล้วว่าโครงการป่าสักมีไว้สาหรั บน้าแล้ง และมีไว้
สาหรับน้าท่วม บางปีก็ท่วม มีน้ามาก น้าเกิน ทาให้มีความเสียหาย ด้านการเกษตรสิ่งที่เพาะปลูกไว้ถูก
น้าท่วมก็เน่า เมื่อเน่าแล้วก็เสียหายมาก เจ้าของคือเกษตรกรก็ไม่มีรายได้ ต้องช่วยเขา เขาต้องช่วย
ตัวเองด้วย
ในที่อื่น ในกรุ ง ในเมือง การมีน้ามากไม่ เกิดประโยชน์เช่นกัน น้าท่ว มถนนทาให้
การจราจรติดขัด ธุรกิจต่างๆ หยุดชะงัก ความเสียหายเหล่านี้เคยคานวณดูแล้วว่าถึงหมื่นล้าน เมื่อปี
๒๕๒๖ หรื อ ปี อื่ น ที่ น้ าท่ ว ม ค านวณดู แ ล้ ว รั ฐ บาลต่ างๆ ในระยะโน้ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณไปช่ว ย
เกษตรกร และงบประมาณสูบน้าออกจากถนนในกรุง คิดแล้วเป็นเงินประมาณหมื่นล้าน นอกจากนี้ยัง
มีความเสียอย่างอื่นที่ประมาณมิได้ จากมลพิษ กล่าวคือ เครื่องสูบน้าก็ต้องใช้น้ามัน ถ้าไม่ใช้น้ามัน
ก็ต้องใช้ไฟฟ้า ซึ่งต้องผลิตด้วยเชื้อเพลิงซึ่งสร้างมลพิษ ...
ดังนั้น ในปีเดียวกันเขื่อนป่าสักนี้คุ้มค่าที่ได้สร้างสองหมื่นล้านนั้นแล้ว ค่าสร้างตัว
เขื่อนและส่วนประกอบไม่ถึงพันล้าน ที่มากเพราะว่านอกเหนือจากตัวเขื่อนแล้ว จะต้องไปชดเชย และ
เลื่อนถนน ไปเลื่อนรถไฟ การที่ชดเชยให้กับผู้มีที่ดินก็ทาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น”
จะเห็นได้ว่ำหลักกำรสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือควำมคุ้มค่ำของโครงกำรหรือ
กิจกรรมต่ำง ๆ เมื่อคำนวณผลที่ได้รับเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เสียไป
อีกกรณีหนึ่งที่ทรงยกเป็นตัวอย่ำงคือ คลองหัววัง-พนังตัก จังหวัดชุมพร ซึ่งได้มีกำร
ดำเนินแล้วแต่ยังไม่เสร็จ เนื่องจำกไม่มีงบประมำณ ต้องคอยอีก ๒ ปี จึงจะเสร็จฯ แต่พระองค์ได้สั่งให้ขุดทันที
โดยมีค่ำใช้จ่ำยสำมสิบล้ำนบำท โดยประชำชนร่วมกับพระรำชำ หรือเรียกว่ำ รำชประชำนุเครำะห์ ร่วมกัน
จ่ำยเงินจำนวนดังกล่ำว ทำให้ถึงแม้ในปีนั้น (๒๕๔๑) มีปริมำณน้ำฝนถึง ๔๑๖ มิลลิเมตร น้ำก็ไม่ท่วม สำมำรถลด
ควำมเสียหำยได้นับพันล้ำนบำท กำรดำเนินกำรในลักษณะเช่นว่ำนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน โดยได้ตรัส
แสดงไว้ในฐำนะเป็นตัวอย่ำงไว้อีกตัวอย่ำงหนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๓ พระรำชทำนแก่คณะบุคคล
ต่ำง ๆ ที่เข้ำเฝาำถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ
พระรำชวังดุสิต โดยทรงสรุปว่ำทั้งหมดก็คือ “เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ... แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency
Economy ใครต่อใครก็ต่อว่าว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าเป็นคาใหม่ของเราก็ได้ ก็คือความหมายว่า
ประหยัด ไม่ขี้เหนี ยว ทาอะไรด้วยความอะลุ่ มอล่ วยกัน ทาอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพี ยง
แล้วทุกคนจะมีความสุข”
จะเห็นได้ว่ำเปาำหมำยของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ จะทำให้ทุกคนมีความสุข แต่คำว่ำ
“มีควำมสุข” หรือ “มีควำมร่มเย็นเป็นสุข” ด้วยวิธีกำรที่ประหยัด หรือถ้ำใช้ภำษำเศรษฐศำสตร์ก็คือ วิธีกำร
ที่มีประสิทธิภำพนั่นเอง เป็นกำรมองภำพผลได้และผลเสียทั้งหมดจำกแง่มุมของประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ดังที่ได้ตรัสไว้ว่ำ “Our loss is our gain” หรือสิ่งที่เรำคิดว่ำเสีย แท้ที่จริงคือสิ่งที่เรำได้มำในภำพรวม มิใช่
เป็นผลได้ผลเสียของแต่ละบุคคล เพรำะแต่ละคนอำจจะมีได้และเสีย แต่ท้ำยที่สุดแล้วสังคมโดยส่วนรวมได้
มำกกว่ำ ทำให้เป็นสังคมที่สงบสุข ซึ่งก็เป็นหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง แต่คำที่มักจะถูกเน้นย้ำคือควำม
พอเพีย ง แต่เปา ำหมำยสุ ดท้ำยคือควำมสุ ข กลั บมิได้รับกำรเน้นเท่ำที่ควร เมื่อมีเฉพำะคำว่ำ “พอเพียง”

๑๒๓
ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจพระองค์ จึงต้องอธิบำยคำนี้อย่ำงต่อเนื่องมำในตลอด แม้กระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซึ่งเป็นพระรำชดำรัสองค์สุดท้ำยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่ำวที่จะกล่ำวถึงอีกครั้งในภำยหลัง
(๓) ลักษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงระบบ
จำกควำมเป็นมำของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งที่พระองค์ได้พระรำชทำน
คำอธิบำยในโอกำสต่ำง ๆ จึงสำมำรถอธิบำยโดยจัดทำเป็นแผนภำพเพื่อสำมำรถให้เข้ำใจควำมหมำยของ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ง่ำย จำกกำรศึกษำของศำสตรำจำรย์อภิชัย พันธเสน ได้เสนอเป็น Model
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงระบบ ดังแผนภำพต่อไปนี้

ภำพปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงระบบ
ที่มำ : ศำสตรำจำรย์อภิชัย พันธเสน
ทั้งหมดนี้ทรำบกันดีโดยย่อว่ำเป็น ๓ ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี และสองเงื่อนไข คือ ความรู้และคุณธรรม
โปรดสังเกตว่ำในคำสำคัญที่แสดงไว้ในคำจำกัดควำมที่เป็นทำงกำรข้ำงต้น ไม่มีคำว่ำ
"ควำมรู้" มีแต่คำว่ำ สติและปัญญำ ขณะที่คำว่ำ “สติ” และ “ปัญญำ” ก็มิได้ถูกนำมำใช้ในแผนภำพที่ได้แสดง
ไว้นี้ ดังนั้นคำว่ำ “ควำมรู้” จึงเป็นคำที่หน่วยงำนดังกล่ำวได้เพิ่มเข้ำมำซึ่งอยู่ใ นหลักกำรที่ว่ำสำมำรถปรับปรุง
ได้เพียงแต่ขอให้หลักกำรจะต้องถูกต้อง ส่วนคำว่ำ เศรษฐกิจ นั้น ไม่มีในคำสำคัญ มีแต่คำว่ำ วัตถุ ซึ่งเป็นกำร
ตีควำมคำว่ำ วัตถุ ตำมควำมหมำยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ก็คือ เศรษฐกิจ นั่นเอง ส่วนคำว่ำ มั่นคง และยั่งยืน ก็ไม่ปรำกฏในคำสำคัญ แต่ปรำกฏในคำโปรย จึงเป็นคำที่
เพิ่มขึ้นมำจำกคำโปรยดังกล่ำวส่ว นที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร

๑๒๔
ทรงเน้นนั้น คือ ความสมดุล ควำมสมดุล คือ ควำมพอดี ก็คือควำมเป็นปกติหรือควำมไม่มีทุกข์ หรือควำมสุข
นั่นเอง
โดยที่เปาำหมำยของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ ควำมสุขและควำมร่มเย็นเป็นสุข ที่มักจะ
มิได้รับกำรเน้นในกำรนำเสนอในฐำนะเปาำหมำยของเศรษฐกิจพอเพียงเท่ำที่ควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำก สศช.
เพื่อให้เข้ำใจง่ำย อภิชัย พันธเสน (อภิชัย, ๒๕๖๐) ในฐำนะที่เป็นผู้ที่ริเริ่มเสนอปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในลักษณะกำรวิเครำะห์เชิงระบบ ได้แสดงให้เห็นว่ำ กำรนำเสนอแบบของ สศช. สำมำรถแสดงเป็นกำร
วิเครำะห์เชิงระบบได้
จำกนั้ น อภิ ชั ย (๒๕๖๐) ได้ แสดงกำรวิ เครำะห์ เชิ งระบบในรู ปแบบที่ ก ำหนดขึ้ นเอง
ซึ่ งประกอบด้ วย ๕ ปั จจั ย ดั งนี้ ปั จจั ยน ำเข้ ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิ ต (Output) ผลลั พธ์
(Outcome) และผลในที่สุด (Impact) ซึ่งแสดงได้ในรูป ดังต่อไปนี้

ภำพกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ
ที่มำ : ศำสตรำจำรย์อภิชัย พันธเสน
ภำพดังกล่ำวชี้ให้เห็นว่ำ ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย รอบรู้ (ปัญญำ) รอบคอบ (สติ )
ระมัดระวัง (สติ) เป็นเงื่อนที่มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่จะทำให้บุคคลเป็นผู้ที่มีคุณธรรมปัญญาหรือควำมรู้
จริงจะช่วยลดปัญหำที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือควำมทุกข์ลงไปได้ หรือเป็นกำรสร้ำงควำมสุขให้เพิ่มขึ้นด้วย
ควำมพอเพียง แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ำ “ควำมรู้” หรือควำมเข้ำใจสภำวะที่เป็นจริง ก็คือ “ปัญญำ”
จะต้องถูกควบคุมด้วยสติอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งจะทำให้เข้ำใจผลดีหรือควำมหมำยของกำรทำควำมดี คือเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอ
และคุณธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริต เพรำะควำมซื่อสัตย์สุจริตจะช่วยสกัดกั้นควำมโลภได้เป็น
อย่ำงดี ถ้ำบุคคลไม่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตก็จะถูก ความโลภเข้ำครอบงำได้ง่ำยโดยที่ความโลภดังกล่ำวคือศัตรู
ที่สำคัญของควำมพอเพียง ทั้งนี้เพรำะควำมโลภก็คือควำมไม่รู้จักพอเพียงนั่นเอง ควำมซื่อสัตย์สุจริตนอกจำก

๑๒๕
จะเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับกำรดำเนินชีวิตของบุคคลแล้ว ควำมซื่อสัตย์สุจริตของทุก ๆ คนรวมกันจะมีผล
ทำให้สังคมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนกระทั่งถึงสังคมที่ใหญ่ขึ้นไปจนถึงระดับประเทศชำติ มีควำม
ร่มเย็นเป็นสุขเพรำะปรำศจำกซึ่งคนคดโกง คนเอำรัดเอำเปรียบกัน สังคมที่ไม่มี คนลักษณะดังกล่ำวย่อม
เป็นสังคมทีม่ ีควำมร่มเย็นเป็นสุขอย่ำงแน่นอน
คุณธรรมที่สำคัญอีกด้วยเช่นกันในระดับปัจเจกบุคคลก็คือ ควำมอดทน และควำม
ขยันหมั่นเพียร เพรำะถ้ำบุคคลมีควำมอดทนและมีควำมขยันหมั่นเพียรที่จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้บรรลุ
เปาำหมำยที่กำหนดไว้ โดยมีเปาำหมำยที่สำคัญที่สุดในเบื้องต้นก็คือ ความสามารถในการพึ่งตนเอง เพื่อให้
ตนเองเกิดควำมภูมิใจและมีศักดิ์ศรี ไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้อื่น ซึ่งจะมีผลต่อไปถึง การมีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่ำง
สำคัญด้วย แต่ทั้งนี้มิได้หมำยควำมว่ำทุกคนจะต้องมีควำมอดทนและขยันหมั่นเพียรจนถึงขั้นพึ่งตนเองได้
ทุกคน ผู้ที่พิกำรและทุพลภำพไม่สำมำรถช่วยตัวเองได้ก็มี และควรจะได้รับกำรช่วยเหลื อแบ่งปันเพื่ อให้
สำมำรถอยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรีได้ด้วยเช่นกัน แต่อย่ำงน้อยก็ควรจะได้มีควำมอดทนและควำมขยันหมั่นเพียร
ในระดับหนึ่งก่อน และเมื่อผู้ใดสำมำรถช่วยตัวเองได้แล้ว กำรช่วยเหลือ แบ่งปันให้แก่ผู้ที่ยังไม่สำมำรถช่วย
ตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่สมควรกระทำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ที่อยู่ในฐำนะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ ดังนั้น
กำรแบ่งปันและกำรเอื้ออำทรจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่สำมำรถพึ่งตนเองได้แล้ว และถึงแม้จะยังพึ่งตัวเอง
ไม่ได้ แต่ถ้ำมีโอกำสจะทำในสิ่งที่ดีเหล่ำนี้ก็ยังน่ำที่จะทำ เพรำะช่วยให้ผู้ลงมือกระทำเกิดควำมรู้สึกที่ดีด้วย
(ประโยชน์สุข)
ผู้ที่มีควำมรู้ (มีปัญญำที่ถูกกำกับด้วยสติ) จึงสำมำรถเป็นผู้ที่มีคุณธรรมได้ง่ำย และผู้ที่
มีคุณธรรมย่อมเป็นผู้ที่มีใจงำม มีแต่จะทำประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและสังคม ดังนั้นทั้งควำมรู้และคุณธรรมจึง
เป็นเงื่อนไขที่ทั้งจำเป็นและพอเพียงในกำรที่จะดำเนินชีวิตต่อไปตำมแนวทำงของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
ที่น่าเสียดายว่าทั้งความรู้และคุณธรรมดังกล่าวมิได้รับการตอกย้าในฐานะที่เป็นเงื่อนไขที่จาเป็น และ
พอเพียงสาหรับเศรษฐกิจพอเพียง คนส่วนใหญ่มักจะข้ามเงื่อนไขดังกล่าวไป แล้วตั้งคาถามว่าถ้าจะทา
เศรษฐกิจพอเพียงจะทาอย่างไร ? ซึ่งเป็นคำถำมที่ต้องกำรสูตรสำเร็จ และเป็นคำถำมที่ถ ำมหำในเชิงวิธีการ
กำรมองข้ำมเงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรมจึงเป็นจุดอ่อนที่สำคัญในกำรทำควำมเข้ำใจเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น ในกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ ควำมรู้และคุณธรรมจึงเป็นปัจจัย
นำเข้ำอีกทั้งปัจจัยทั้งสองเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นและพอเพียงสำหรับทำควำมเข้ ำใจเศรษฐกิจพอเพียง เพรำะ
ถ้ำหำกไม่มีควำมรู้และคุณธรรมในควำมหมำยที่ได้อธิบำยไปแล้ว ย่อมจะไม่เข้ำใจกระบวนกำรที่ตำมมำที่
เรียกว่ำทางสายกลาง แต่อย่ำงใด
ทำงสำยกลำงในพุทธธรรมนั้น คือทำงที่ไม่สุดโต่งไปในกำรเสพย์สุข และไม่สุดโต่ง
ไปในทำงที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ยำกลำบำกเกินควำมจำเป็น เพรำะทำงทั้งสองนั้นไม่ใช่หนทำงแห่งปัญญำ คือ
หนทำงที่จะไปสู่ควำมรู้จริงที่จะแก้ปัญหำทุกปัญหำได้ รวมทั้งปัญหำควำมทุกข์ของมนุษย์เอง ทำงสำยกลำง
ที่นำมำใช้ในปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงคือทำงที่ดีที่สุด (Optimal way) สำหรับชีวิตของมนุษย์แต่ละคน
ถ้ำหำกแต่ละคนเข้ำใจควำมหมำยว่ำชีวิตที่ดีของเขำคืออะไร
กระบวนการ ที่เรียกว่ำทางสายกลางนั้น อำจแยกออกเป็นกระบวนกำรย่อยได้เป็น
๓ กระบวนกำร ส่วนที่ง่ำยที่สุดนั้นคือ วิธีการ เพรำะเป็นเรื่องของกำรตอบคำถำมว่ำ ทำอย่ำงไร ? ส่วนที่เป็น
วิธีการนั้นก็คือ กำรมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ได้รับกำรยกย่องจำกต่ำงชำติว่ำไม่ปรำกฏในข้อเสนอ
เศรษฐกิจทำงเลือกอื่นๆ โดยเฉพำะชำติตะวันตกที่เข้ำใจประเด็นและผลกระทบจำกปัญหำควำมเสี่ยงได้เป็น
อย่ำงดี การมีภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ลดควำมเสี่ยงทั้งหลำยไปได้ นักจิ ตวิทยำตะวันตกได้เริ่มเสนอแนวคิดนี้เป็น

๑๒๖
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๐๐๙ กำรมีภูมิคุ้มกันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนในที่สุด เพรำะว่ำอะไรก็ตำมที่มีภูมิคุ้มกัน
ไม่ว่ำจะมีอะไรจะเกิดขึ้นก็สำมำรถที่จะปรับตัวให้อยู่ต่อไปได้ จึงเกิดเป็นควำมยั่งยืนตำมมำ ส่วนที่กล่ำวว่ำเป็น
วิธีการ ก็เพรำะว่ำกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำได้หลำยแบบ เช่นกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง อะไรที่ก่อให้เกิดควำม
เสี่ยงก็พยำยำมหลีกเลี่ยงเสีย ซึ่งอำจจะกล่ำวได้ว่ำกำรไม่โลภก็จะช่วยลดควำมเสี่ยงได้เช่นกัน นอกจำกนั้นกำร
เลี่ยงที่จะไม่เข้ำปะทะกับอะไรก็ตำมที่มีกำลังเหนือกว่ำ หรืออำจจะเรียกว่ำลู่ตำมลมก็ได้ จะทำให้สำมำรถอยู่
รอดท่ำมกลำงภำวะวิกฤตได้เป็นอย่ำงดี หรือกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นได้ล่วงหน้ำ ก็เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันมีได้หลำยวิธีกำร
จึ ง เป็ น เรื่ อ งของวิ ธี ก ำรว่ ำ จะท ำอย่ ำ งไรจึ ง จะรอดพ้ น จำกภำวะวิ ก ฤตที่ อ ำจจะคำดเดำได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้
ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอื่นใด ถ้ำจะมีก็มีเพียงเหตุผลเดียวคือกำรเอำตัวให้รอดจำกภำวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้
ซึ่งขึ้น อยู่ กับ ว่ำสำมำรถคำดกำรณ์วิกฤตที่จะเกิดขึ้นได้มำกน้อยเพียงใด และวิกฤตที่ จะเกิดขึ้นมีลั กษณะ
อย่ำงไร
ส่ ว นที่ ส ำคั ญ กว่ ำ และเป็ น หั ว ใจของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ ความพอเพี ย ง หรื อ
ความพอประมาณ คำนี้มีควำมหมำยมำกกว่ำวิธีกำร เพรำะเป็นวิธีคิด ควำมพอเพียง หรือควำมพอประมำณ
ดังกล่ำวมีสถำนภำพเป็น กฎธรรมชาติ ที่ควบคุมกำรดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง ไม่ว่ำจะเป็น พืช สัตว์
หรือมนุษย์ โดยกำหนดให้เอำชีวิตเป็นเปาำหมำยหลัก อะไรก็ตำมที่มำกเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด
สำหรับชีวิต ก็ย่อมจะหำจุดที่ดีกว่ำและดีที่สุดที่อยู่ระหว่ำงจุดทั้งสองได้ ถือว่ำเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต
(Optimum for life) ตัวอย่ำงเช่น พืชได้รับน้ำมำกเกินไปก็ไม่ดีที่สุด ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีที่สุด จำเป็นต้อง
ได้รับน้ำแต่พอดีหรือพอประมำณ เช่นเดียวกับแสงแดด ไม่มีเลยพืชก็อยู่ไม่ได้ หรือมีมำกเกินไปก็อยู่ไม่ได้
เช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ที่ได้รับอำหำรน้อยเกินไปก็จะมีปัญหำได้สำรอำหำรไม่พอเพียงหรือขำดสำรอำหำร
ได้มำกเกินไปอำหำรที่เกินพอดีจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน สร้ำงปัญหำให้แก่ชีวิต เรำสำมำรถยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ได้ทุกเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องควำมรัก เพศสัมพันธ์ หรืออะไรก็แล้วแต่จะนึกได้ว่ำ อะไรก็ตำมที่มำก
เกินไปย่อมไม่ดีสำหรับชีวิต ถ้ำน้อยเกินไปก็ยังไม่ดีพอสำหรับชีวิตอีกเช่นกัน แต่ควำมยำกของเรื่องนี้อยู่ที่ควำม
พอประมำณนั้นจะแตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคล หรือแม้แต่บุคคลคนเดียวกันในเวลำที่ต่ำงกัน ควำมพอประมำณ
ก็ต่ำงกันได้ ตัวอย่ำงเช่นบุคคลที่มีปัญหำสุขภำพ เป็นต้นว่ำโรคหัวใจ ถ้ำไม่ออกกำลังเลยก็จะมีปัญหำ แต่ถ้ำออก
กำลังมำกเกินไปก็มีปัญหำด้วยเช่นกัน ดังนั้น กำรออกแต่พอประมำณหรือพอดีจะช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น แต่เมื่อ
ร่ำงกำยแข็งแรงขึ้น กำรออกกำลังเท่ำเดิมก็อำจจะน้อยเกินไป จะต้องออกกำลังกำยให้มำกขึ้นจึงจะดีที่สุด
สำหรับชีวิต แต่ไม่ว่ำบุคคลผู้นั้นจะแข็งแรงมำกเพียงใด จุดที่ดีที่สุดของเขำก็คือออกกำลังแต่พอดีในระดับหนึ่ง
ถ้ำเขำออกกำลังมำกกว่ำนั้นเขำก็จะมีปัญหำ
อำจจะมีผู้โต้แย้งว่ำ แล้วถ้ำเป็นเงินเล่ำ มีเงินน้อยไม่ดีแน่ แต่ยิ่งมีเงินมำกก็ยิ่งดี มีคน
เคำรพยำเกรงนับหน้ำถือตำ ซึ่งก็เป็นควำมจริงที่ในสังคมที่ คนส่วนมำกบูชำเงินเป็นใหญ่และชอบอวยพรว่ำ
“ขอให้รวย ๆ” แต่สิ่งที่คนผู้นั้นอำจไม่รู้ตัวก็คือ เมื่อเขำมีเงินมำกแล้วไม่นำไปใช้ในทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่คนหมู่มำก สิ่งที่น่ำจะเกิดขึ้นได้มำกคือ เขำจะนำไปใช้ในทำงที่ทำให้ชีวิตเขำตกต่ำลงโดยไม่รู้ตัว โดยใช้เงิน
ไปทำในสิ่งที่คนทั้งหลำยเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควร ดังปรำกฏเป็นตัวอย่ำงให้เห็นในทุกสังคมมำกมำย
ในขณะที่ตัวเขำเองเห็นว่ำเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขำตกต่ำลงไปโดยไม่รู้ตัว ตรงนี้เป็นเหตุผล
ที่ทำให้ผู้ที่มีเงินมำกเกินพอแล้วจึงนำไปทำสำธำรณประโยชน์หรือบริจำคช่วยเหลือหรือช่วยสงเครำะห์ผู้อื่น
ซึ่งช่วยให้ชีวิตของผู้อื่นและชีวิตของตัวเขำเองดีขึ้นด้วย

๑๒๗
ดังนั้น ควำมพอประมำณหรือควำมพอเพียง จึงมีควำมลึกซึ้งและมีฐำนะเป็น วิธีคิด
เพรำะเป็นวิธีกำรที่จะทำให้ชีวิตมีควำมสุขและเป็นชีวิตที่มีควำมสมดุล ซึ่งควำมหมำยของคำว่ำสมดุลก็คือ
ทุกสิ่งทุกอย่ำงอยู่ในดุลภำพพอดี เป็นสภำวะที่ไม่มีปัญหำ เมื่อไม่มีปัญหำจึงไม่มี ความทุกข์ และเมื่อไม่มี
ควำมทุกข์ก็หมำยถึงชีวิตที่มคี วามสุขนั่นเอง
สิ่ ง ที่ ต ำมมำส ำหรั บ ควำมพอเพี ย งหรื อ ควำมพอประมำณก็ คื อ ถ้ ำ บุ ค คลมี ค วำม
พอประมำณหรือควำมพอเพียง ซึ่งมีควำมหมำยต่อไปว่ำมีควำมจำเป็นเพื่อกำรดำรงชีพไม่มำกหรือไม่มีควำม
โลภที่เกินควำมจำเป็น บุคคลผู้นั้นก็จะสำมำรถพึ่งตัวเองได้ง่ำย เพรำะไม่มีควำมจำเป็นที่จะต้องสะสมไว้เกิน
ควำมจำเป็น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเรียนรู้เพิ่มเติมอีกว่ำควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองนั้น เป็น กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ให้กับตนเองได้เป็นอย่ำงดี เป็นวิธีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันได้ดีกว่ำเป็นเพียงวิธีกำรเพื่อกำรเอำตัวเองให้รอดพ้นจำก
ภำวะวิกฤตเท่ำนั้น แต่เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้วยควำมเข้ำใจและยังคงรักษำควำมภูมิใจและศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์ของตนเองเอำไว้ได้โดยไม่ จำเป็นต้อง “ลู่ตำมลม” เสมอไป เพรำะไม่ต้องแบกภำระควำมเสี่ยงที่สูงเกิน
ควำมจำเป็นนั่นเอง
ส่วนที่สูงกว่ำวิธีคิด คือ วิถีชีวิต หรือ ความมีเหตุผล ซึ่งมิได้มีควำมหมำยถึงกำรคิด
กำรไตร่ตรองกำรทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะต้องทำอย่ำงมีเหตุผล คือสำมำรถอธิบำยให้คนส่วนใหญ่เข้ำใจได้ว่ำ เพรำะ
เหตุใดจึงทำเช่นนั้นเช่นนี้ โดยที่กำรอธิบำยควำมมีเหตุผลในลักษณะดังกล่ำวก็ไม่ผิด แต่เงื่อนไขความรู้ ก็
สำมำรถอธิบำยควำมเป็นเหตุเป็นผลในลักษณะดังกล่ำวได้เช่นกัน แต่ควำมมีเหตุผลในที่นี้ มำจำกควำมหมำย
ของ เหตุ ปัจจัย และผล ซึ่งเป็นคำอธิบำยในพุทธธรรมที่มีควำมหมำยว่ำ ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็นผลอยู่ในปัจจุบัน
ย่ อมมีเ หตุและปั จจั ยสนั บสนุ นให้ เกิดเป็ นผลดังกล่ ำว ดังพระรำชดำรัสในวโรกำสวันเฉลิ มพระชนมพรรษำ
ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๓ ควำมว่ำ “...เศรษฐกิจพอเพียงนี้
ขอย้าว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจและความประพฤติที่ทาอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือเกิดผลมันมาจาก
เหตุ ถ้าทาเหตุดี ถ้าคิดให้ดีให้ผลที่ออกมา คือ สิ่งที่ติดตามเหตุผลการกระทาก็จะเป็นการกระทาที่ดี และผล
ของการกระทานั้นก็จะเป็นการกระทาที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิภาพ ดีแ ปลว่า มีประโยชน์ ดีแปลว่าทาให้มี
ความสุข” ดังนั้นควำมมีเหตุผลในที่นี้ก็คือ วิถีชีวิต หมำยถึงกำรปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันจนกลำยเป็น
วิถีชีวิต หรือกำรประพฤติช อบปฏิบัติช อบตลอดเวลำ เพื่อจะช่วยให้ชีวิตมีควำมร่มเย็นเป็นสุ ข ตลอดจน
กำรมีควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันตลอดเวลำนั่นเอง
จำกกระบวนกำรทำงสำยกลำง ซึ่งประกอบด้วยกระบวนกำรย่อย ๓ กระบวนกำร คือ
กำรมีภูมิคุ้มกัน ควำมพอประมำณ และควำมมีเหตุผล ซึ่งเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวเนื่องจะทับซ้อนกั นอยู่
นำไปสู่ผลผลิตที่เป็นเศรษฐกิจที่ทรงรับสั่งว่ำ “วัตถุ” สังคม และวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมที่ ยั่งยืน สมดุล
และมั่นคงอภิชัย (๒๕๖๐) ได้อธิบำยเพิ่มเติมโดยใช้ทุนเป็นกำรสะท้อนควำมยั่งยืน โดยที่ทุนโดยทั่วไปสำมำรถ
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๔ ประเภท คือ ทุนมนุษย์ อันเกิดจำกควำมสำมำรถส่วนบุคคลของมนุษย์
ได้แก่ ควำมรู้ ทักษะในทุกๆ ด้ำนของมนุษย์ที่ เพิ่มพูนขึ้น ทุนมนุษย์มีลักษณะพิเศษคือ สำมำรถเพิ่มพูนขึ้นได้
ตลอดเวลำจำกประสบกำรณ์และกำรฝึกฝนอย่ำงต่อเนื่องของมนุษย์เอง ทุนมนุษย์จึงสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ได้ ต่ำงกับทุนอย่ำงอื่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทุนทำงกำยภำพที่ไม่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้หลังจำกถูกตัดขำด
จำกกระบวนกำรผลิตตัวของมันขึ้นมำเพื่อนำไปใช้ และเมื่อใช้แล้วก็จะมีแต่กำรเสื่อมค่ำ ไม่สำมำรถเพิ่มมูลค่ำ
ได้ ทุ น มนุ ษ ย์ จึ ง เป็ น ทุ น ที่ มี ค วำมส ำคั ญ มำกที่ สุ ด ส ำหรั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในขณะที่ ร ะบบทุ น นิ ย ม
ให้ควำมสำคัญกับทุนทำงกำรเงินและทุนทำงกำยภำพ โดยที่ทุนทำงกำรเงินนั้นสำมำรถเพิ่มมูล ค่ำได้จริง
แต่จะเพิ่มมูลค่ำได้จะต้องผ่ำนกำรนำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์ และผู้ประกอบกำรเป็นผู้เก็บส่วนที่เป็น

๑๒๘
ผลผลิตส่วนเกินจำกทุนมนุษย์เอำไว้เอง คือกำรใช้ประโยชน์จำกทุนมนุษย์เพื่อทำผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
ให้ มีร ำยได้มำกเกินกว่ำค่ำแรงงำนที่จ้ ำง โดยมีควำมต่ำงกันมำกเท่ำที่จะเป็นไปได้ เพื่อเก็บผลประโยชน์
ที่เป็นส่วนต่ำงจำกค่ำจ้ำงโดยผู้ที่เป็นเจ้ำของทุน
ทุนทำงสังคมเกิดจำกกำรที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์เกิดเป็น
ทุน ชนิ ดใหม่ในตะวัน ตกถือว่ำควำมน่ ำเชื่อถือ คือ ทุนทำงสั งคมที่ส ำคัญ แต่ใ นบริบททำงสั งคมของไทย
ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ควำมร่วมมือร่วมใจ กำรมีจิตอำสำ สำมำรถทำให้หลำยสิ่งเกิดขึ้นได้และมีควำมเป็นไปได้
หรื อในกรณี ควำมรั ก สำมั คคี หรื อ รู้ รั ก สามั คคี ของพระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุ ลยเดช
บรมนำถบพิตร ก็คือทุนทำงสังคมที่สำคัญที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงงอกเงยเพิ่มเติมขึ้นได้
ทุนมนุษย์กับทุนทำงสังคมถือว่ำเป็นทุนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง เพรำะ
สำมำรถฟื้นฟูทุนอย่ำงอื่นได้ ไม่ว่ำจะเป็นทุนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ทุนทำงกำยภำพและทุนทำง
กำรเงิน ในขณะที่ระบบทุนนิยมให้ควำมสำคัญกับทุนทำงกำยภำพและทุนทำงกำรเงินมำกที่สุด
ระบบที่ ยั่งยืน จะต้องเป็นระบบที่ไม่ “กินทุน ” หรือทำลำยทุนเหล่ ำนี้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งระบบที่ทำลำยทุนมนุษย์และทุนทำงสังคมจะไม่มีทำงเป็นระบบที่มีควำมยั่งยืนได้เลย ดังนั้นแทนที่จะ
เรียงลำดับว่ำ สมดุล มั่นคง ยั่งยืน อย่ำงที่แสดงไว้จำกกำรอธิบำยแบบสำมห่วงสองเงื่อนไข ที่ได้แสดงไว้
จึงเริ่มจำก ยั่งยืน มาสู่สมดุล และมั่นคง ตามลาดับ ดังที่จะได้อธิบำยต่อไป
อย่ำงที่ได้กล่ำวมำแล้วแต่ต้นว่ำ กำรมีภูมิคุ้มกันไม่ว่ำในรูปแบบหรือวิธีกำรใด ถ้ำสร้ำง
ภูมิคุ้มกันขึ้นมำได้ ย่อมก่อให้เกิดควำมยั่งยืน แต่ถ้ำจะให้เกิดควำมสมดุล ต้องกำกับด้วยควำมพอประมำณซึ่ง
จะนำมำซึ่งควำมสมดุลและจะนำไปสู่ ความสุขในที่สุด ดังนั้นถ้ำทุกคนปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงเป็น วิถีชีวิต
จำกควำมมีเหตุผลด้วยกำรสร้ำงประโยชน์สุขหรือมีควำมสุขด้วยกำรทำประโยชน์ให้แก่ ผู้อื่น ซึ่งผ่ำนขั้นตอน
ควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเองได้แล้ว ถ้ำคนส่วนมำกปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น วิถีชีวิตหรือ
สร้ำงประโยชน์สุขให้กับคนอื่นๆ ที่เหลือในสังคม ก็จะได้สังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งคือผลในที่สุดของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง
(๔) การเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ
(๒๕๖๐) ได้ มี ก ำรน ำเสนอกำรเชื่ อ มโยงปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ เปา ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยืน
เป็นลักษณะกำรวิเครำะห์เชิงระบบดังต่อไปนี้
กำรเชื่ อ มโยงปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ เปา ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ยึ ด
หลักกำรว่ำ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในกำรบรรลุเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ” ซึ่งกำร
ดำเนินกิจกรรมตำมหลักคิดของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกิจกรรมต้องตั้งอยู่บนฐำนความรู้ โดยเฉพำะ
ควำมรอบรู้ใน “ภูมิสังคม” และกำรมีคุณธรรม ผ่ำนกระบวนกำรที่ตั้งบนหลักกำรของควำมพอประมาณ
ควำมมี เ หตุ ผ ล และกำรมี ภู มิ คุ้ ม กั น แปรไปสู่ ผ ลผลิ ต โดยเปาำหมำยกำรพัฒ นำที่ยั่ งยืน เป็ นผลลั พ ธ์ ข อง
กำรขับเคลื่อนกำรนำใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นต่ำงๆ ซึ่งนำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่เป็นผลลัพธ์ระยะยำวต่อไป

๑๒๙
กำรเชื่อมโยงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงกับเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน มีกำร
ดำเนินกำรในหลำยระดับและหลำกหลำยหน่วยงำนตั้งแต่ระดับบุคคล/ชุมชน/องค์กร ทั้งที่ดำเนินกำรเอง
มีกำรส่งเสริมโดยภำครัฐ ภำคประชำสังคม และภำคเอกชน ซึ่งสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน
และนำไปสู่กำรบรรลุเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในหลำยเปาำหมำย โดยภำรกิจสำคัญในกำรเชื่อมโยงปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน คือ กำรจัดกำรองค์ควำมรู้กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรบรรลุเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึงกำรรวบรวมตัวอย่ำงกำรขับเคลื่อนนำใช้
ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ มี ผ ลต่ อ กำรบรรลุ เ ปา ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง ในภำพรวมและรำย
เปาำหมำย/เปาำประสงค์ของเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำ
สังคม หน่วยงำนภำครัฐ และภำคีเครือข่ำยกำรพัฒนำต่ำงๆ และนำมำศึกษำและจัดกำรควำมรู้เชิงลึกตัวอย่ำง
กำรขับเคลื่อนนำใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อกำรบรรลุเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พร้อมทั้ง
สรุปควำมเชื่อมโยงของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อกำรบรรลุเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและ
ผลลัพธ์ระยะยำว (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) สำหรับกำรเผยแพร่/กำรขับเคลื่อนนำใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่เปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้งในและต่ำงประเทศ

๑๓๐

๑๓๑
โดยสรุปสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (๒๕๖๐)
ได้กล่ำวถึงประโยชน์และควำมสุข (แต่ยังมิได้เน้นประโยชน์สุขซึ่งเป็นเปาำหมำยในที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง
แต่จุดเน้นในที่สุดอยู่ที่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และได้เพิ่มวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติ) คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหัวใจของยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำชำติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป็นกำรประยุกต์ไปตำม
นโยบำยของรัฐบำล ซึ่งมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของพระรำชดำรัสของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช บรมนำถบพิตร โดยตรง ที่ต้องนำมำอภิปรำยตรงนี้เพื่อมิให้เกิดควำมสับสนระหว่ำง “ศำสตร์พระรำชำ”
หรือสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รับสั่งไว้ กับกำรประยุกต์เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ในแต่ละยุคสมัย
๕) การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ค วามรู้เรื่ องปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุ ร กิจ
โดย รองศาสตราจารย์สุขสรรค์ กันตะบุตร
เนื่ อ งจำกปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งยั ง คงเป็ น ที่ รู้ จั ก อย่ ำ งแพร่ ห ลำยในภำค
เกษตรกรรมและชนบทของประเทศ กำรนำเอำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรมนั้นยังจำกัดอยู่มำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ อำจจะเป็นเพรำะ
ประชำชนไม่ทรำบว่ำจะนำมำใช้ประกอบกับกำรบริหำรองค์กรธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันอย่ำงรุนแรงได้อย่ำงไร
หลำยๆ ครั้งประชำชนก็ไม่เชื่อว่ำกำรใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบริหำรองค์กรธุรกิจนั้น จะทำให้
องค์กรธุรกิจของตนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้
ดังนั้น ประเด็นหลักของชุดโครงกำรวิจัยเพื่อขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภำคธุรกิจ คือองค์กรธุรกิจตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะอย่ำงไร ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสำมำรถทำให้องค์กรธุรกิจสมดุลและยั่งยืนได้จริงหรือ และหำกทำได้จริง ทำอย่ำงไร ยิ่งไปกว่ำนั้น
องค์กรธุรกิจตำมแนวปรั ชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถสร้ำงประโยชน์สุขได้หรือไม่ อย่ำงไร คำถำม
เหล่ำนี้ เป็นคำถำมในเชิงวิจัยที่นำไปสู่โครงกำรวิจัยต่ำง ๆ ซึ่งจะกล่ำวโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ก. โครงการวิจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจที่ผ่านมา
กว่ำหนึ่งทศวรรษที่ผ่ำนมำ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยและองค์กรพันธมิตร
ได้ให้เงินทุนสนั บสนุ น และช่วยบริห ำรโครงกำรวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภำคธุรกิจ โดยมีโครงกำรหลักๆ ที่ดำเนินกำรวิจัยแบบต่อยอดมำเป็นลำดับเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยโครงกำรดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑) โครงการการศึกษาพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรศึกษำพัฒนำแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ, ๒๕๕๐) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตรวจสอบกิจกรรมทำง
ธุร กิจ ขององค์กรธุร กิจ ที่ยั่ งยื น ๕ องค์กรซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลั กทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย ว่ำมีควำม
สอดคล้องกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทของปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินธุรกิจของธุรกิจซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ซึ่งมักจะมีแรงกดดันจำกผู้ถือ
หุ้นให้ทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นและเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องต่อไป คณะผู้วิจัย (สุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ, ๒๕๕๐) ได้เก็บข้อมูลปฐมภูมิและทุติ ย
ภูมิขององค์กรธุรกิจดังกล่ำว (ยกเว้น บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเก็บเพียงข้อมูลทุติยภูมิ)
ไม่ว่ำจะเป็นกำรสัมภำษณ์สมำชิกขององค์กร กำรสังเกตกำรณ์ระหว่ำงเยี่ยมชมองค์กร กำรสัมภำษณ์ผู้ที่มี

๑๓๒
ส่วนได้เสียกับ องค์กรทั้งหมด ข้อมูลจำกหนังสื อพิมพ์ต่ำง ๆ เว็บไซต์ กำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เคยมีมำในอดีต
รำยงำนประจำปีของบริษัทกับตลำดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง ๑๐ ปี โดย คณะผู้วิจัย (สุขสรรค์ กันตะบุตรและ
คณะ, ๒๕๕๐) ได้สังเครำะห์แนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Leadership Practices) จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ ๕ องค์กรในครั้งนี้ ซึ่งองค์กร
ธุร กิจ สำมำรถที่จะน ำไปเป็ นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยยั่งยืนแห่ งองค์กร (Sustainability Policies)
อยู่ ๑๐ แนวทำงด้วยกันคือ
(๑) มองกำรณ์ไกลในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจในเชิงนโยบำย ไม่มุ่งหวังกำไร
ในระยะสั้นแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่คิดถึงผลกระทบในระยะยำว โดยรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงสถำนกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต และลงทุนในกำรเตรียมองค์กรให้พร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
(๒) ให้ ควำมส ำคัญแก่พนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรรักษำและพั ฒ นำ
พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง แม้ในยำมวิกฤต นอกเหนือจำกนี้แล้วยังให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง
จำกภำยในองค์กรอีกด้วย
(๓) ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยของธุรกิจ
ทั้งหมด รวมถึงประชำกรและสังคมในอนำคตอย่ำงเป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่ำในบำงกรณีกำรรักษำผลประโยชน์
ดังกล่ำวอำจจะหมำยถึงค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นก็ตำม
(๔) ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมทุกมิติขององค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ไม่จำกัด
อยู่เพียงนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือกำรให้บริกำรที่เกิดจำกหน่วยงำน Research & Development แต่เพียง
อย่ำงเดียว
(๕) ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
(๖) พัฒนำเทคโนโลยีในกำรผลิตหรือให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ แต่รำคำไม่สูง
โดยเฉพำะเทคโนโลยีที่เกิดจำกภูมิปัญญำไทย
(๗) ขยำยธุร กิจอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเท่ำนั้น
ถึงแม้ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะจำกัดโอกำสในกำรสร้ำงกำไรระยะสั้นขององค์กรก็ตำม
(๘) บริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย ตลำดที่หลำกหลำย และ
กำรลงทุนที่หลำกหลำย โดยอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้จริง
(๙) แบ่งปัน รวมถึงกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ที่มีกับคู่แข่งหรือองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนำตลำดและผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้บริโภคและสังคม
(๑๐) มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมีจริยธรรม ควำมอดทน ควำมขยันหมั่นเพียร
และนวัตกรรมเป็นค่ำนิยมร่วมพื้นฐำน

๑๓๓
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผลกระทบต่อความสาเร็จอย่างยั่งยืนแห่งองค์กร
แนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Leadership Practices)

๑

๒

๓

๔

๕

มองกำรณ์ไกลในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจในเชิงนโยบำย
ไม่มุ่งหวังกำไรในระยะสั้นแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่คิดถึงผลกระทบ
ในระยะยำว โดยรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต และลงทุนในกำรเตรียมองค์กรให้พร้อม
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
ให้ควำมสำคัญแก่พนักงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรรักษำ
และพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง แม้ในยำมวิกฤต
นอกเหนือจำกนี้แล้วยังให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำผู้บริหำร
ระดับสูงจำกภำยในองค์กรอีกด้วย
ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของธุรกิจทั้งหมด รวมถึงประชำกรและสังคมในอนำคตอย่ำง
เป็นรูปธรรม ถึงแม้ว่ำในบำงกรณีกำรรักษำผลประโยชน์ดังกล่ำว
อำจจะหมำยถึงค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นก็ตำม
ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมทุกมิติขององค์กรอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่จำกัดอยู่เพียงนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือกำร
ให้บริกำรที่เกิดจำกหน่วยงำน Research & Development แต่
เพียงอย่ำงเดียว
กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

๖

พัฒนำเทคโนโลยีในกำรผลิตหรือให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ แต่
รำคำไม่สูง โดยเฉพำะเทคโนโลยีที่เกิดจำกภูมิปญ
ั ญำไทย
๗ ขยำยธุรกิจอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เมื่อพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ
แล้วเท่ำนั้น ถึงแม้ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะจำกัดโอกำสในกำร
สร้ำงกำไรระยะสั้นขององค์กรก็ตำม
๘ บริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรมีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลำกหลำย ตลำดที่
หลำกหลำย และกำรลงทุนที่หลำกหลำย โดยอยูบ่ นพื้นฐำนของ
ควำมรู้จริง
๙ แบ่งปัน รวมถึงกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ทมี่ ีกับคู่แข่งหรือองค์กร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำตลำดและผลประโยชน์ที่ตกแก่
ผู้บริโภคและสังคม
๑๐ มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมีจริยธรรม ควำมอดทน
ควำมขยันหมั่นเพียร และนวัตกรรมเป็นค่ำนิยมร่วมพื้นฐำน

ที่มำ : รองศำสตรำจำรย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร

ความสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผลกระทบต่อความสาเร็จ
อย่างยั่งยืนแห่งองค์กร

ควำมพอประมำณ
ควำมมีเหตุผล
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน

ควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ที่คำดไม่ถึงในขณะที่มุ่งสู่เปาำหมำย
มีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

ควำมพอประมำณ
ควำมมีเหตุผล
คุณธรรม

มีนวัตกรรมสูง และสำมำรถตอบรับ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดไม่ถึงได้ดีกว่ำ

ควำมพอประมำณ
ควำมมีเหตุผล
คุณธรรม

ปาองกันวิกฤตทำงสังคม และมีคน
ช่วยเหลือให้ธุรกิจดำเนินต่อได้เมื่อ
ประสบวิกฤต

ควำมมีเหตุผล ควำมรู้

มีนวัตกรรมสูง ทั้งแบบ Radical และ
Incremental ลอกเลียนแบบยำก
จึงรักษำสถำนะควำมเป็นผู้นำได้

ควำมมีเหตุผล ควำมรู้

ต้นทุนต่ำ สร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน

ควำมมีเหตุผล ควำมรู้

ต้นทุนต่ำ มีนวัตกรรม สร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ควำมพอประมำณ กำร ไม่มีควำมเสี่ยงสูง พร้อมต่อ
สร้ำงภูมิคุ้มกัน
กำรเปลี่ยนแปลงที่คำดไม่ถึง
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ควำมมีเหตุผล ควำมรู้

ควำมเสี่ยงต่ำ สำมำรถดำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง

ควำมรู้ คุณธรรม

นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง

คุณธรรม

ทำให้องค์กรมีประสิทธิภำพ
มีควำมสำมำรถในกำรตอบรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่ำ และสำมำรถฝ่ำฟัน
วิกฤตได้

๑๓๔
จำกผลของงำนวิจัยในครั้ งนี้ ทำให้ คณะผู้ วิ จั ยได้
เข้ ำใจถึ งกระบวนกำรในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมแนวปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและผลกระทบต่อควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืนแห่งองค์กรธุรกิจมำกขึ้น
อย่ ำงไรก็ตำมคณะผู้ วิจั ย ยังไม่ส ำมำรถตอบได้ ชัดเจนว่ำตัวชี้วัดขององค์กร
ธุรกิจที่ยั่งยืนตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไรบ้ำง ประกอบ
กับทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ ได้ดำเนิ น กำรให้ มีกำรจัดประกวดธุรกิจตำมแนวปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชิงรำงวัลพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำ ฯ
สยำมบรมรำชกุ ม ำรี จึ ง มี ค วำมจ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ตั ว ชี้ วั ด และ
กระบวนกำรที่ชัดเจนในกำรประเมินเพื่อตอบโจทย์ว่ำธุรกิจใดเป็นธุรกิจตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบ้ำง
ที่ส ำคัญไปกว่ำนั้นคือ หำกองค์กรธุรกิจต้องกำรพัฒ นำให้ เป็นธุรกิจเศรษฐกิ จ
พอเพียง องค์กรธุรกิจนั้นๆ จะต้องทรำบว่ำตนเองเป็นธุรกิจพอเพียงหรือไม่ หำกว่ำเป็นแล้ว เป็นในระดับใด
ด้วย เพื่อจะได้มีทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่ำว สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัยและสำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จึงดำเนินกำรให้
มหำวิทยำลัยมหิดลทำกำรศึกษำเพื่อตอบโจทย์ดังกล่ำว ซึ่งเป็นที่มำของโครงกำรต่อมำ คือ โครงการการศึกษา
เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและกระบวนการมาตรฐานในการประเมินองค์กรธุร กิจตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒) โครงการการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด และกระบวนการมาตรฐานในการ
ประเมินองค์กรธุรกิจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Business Standard
or SEBS)
กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจซึ่งมีส่วนสำคัญ อย่ำงยิ่ง
ในกำรพัฒ นำประเทศอย่ ำงสมดุล และยั่ งยืนนั้น ยังมีอุปสรรคอยู่มำกเนื่ องจำกยั งขำดแนวทำงที่ชั ด เจน
รวมถึงตัวชี้วัดว่ำองค์กรธุร กิจ ใดดำเนิ นธุรกิจตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ด้วยเหตุผลดังกล่ ำว
โครงกำรวิจั ย นี้ (สุ ขสรรค์ กัน ตะบุ ตรและคณะ, ๒๕๕๓) จึงเกิดขึ้น เพื่อ พัฒ นำตัว ชี้วัด และกระบวนกำร
มำตรฐำนเพื่อใช้ในกำรประเมินองค์กรธุรกิจตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy
Business Standard หรือ SEBS) ให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำ
จำกพระรำชดำริ (ส ำนั กงำน กปร.) เพื่อให้ สั งคมไทยได้ตระหนั กอย่ำ งชัดเจนถึงจั งหวะก้ำวย่ ำงในกำร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภำคธุรกิจเอกชนของประเทศเพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกำส
ที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษำ ครบ ๘๔ พรรษำ
ใน พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๓๕
คณะผู้วิจัย (สุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ, ๒๕๕๓)
ท ำกำรทดสอบรู ป แบบจ ำลององค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ พั ฒ นำขึ้ น โดยสอดคล้ อ งกั บ
หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กั บ ผู้ บ ริ ห ำรสู ง สุ ด หรื อ ตั ว แทนที่ ไ ด้รับ
มอบหมำยจำกผู้บริหำรสูงสุดจำนวน ๒๙๘ คนจำกทั่วประเทศ โดยได้รับควำม
ร่วมมือในกำรจัดเก็บข้อมูลจำกหอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศ
ไทยในกำรจัดเก็บข้อมูล โดยองค์กรธุรกิจที่ตอบแบบสอบถำมทั้งหมดเป็นธุรกิจ
สัญชำติไทย และ ๘๙.๓ % เป็นธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบขนำดกับคู่แข่งขันภำยในประเทศ ๕๕.๓ %
เป็นธุรกิจขนำดเล็ก ๓๘.๒ % เป็นธุรกิจขนำดกลำง และ ๖.๕ % เป็นธุรกิจ
ขนำดใหญ่ ๘๙ % ทำกำรค้ำอยู่ภำยในประเทศ องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ (๒๐.๖ %)
ดำเนินธุรกิจมำระหว่ำง ๑๖-๒๐ ปี โดย ๘๙.๙% ของจำนวนผู้บริหำรสูงสุดทั้งหมดขององค์กรเหล่ำนี้เป็นคน
ไทย มีระยะเวลำเฉลี่ยในกำรดำรงตำแหน่งผู้บริหำรสูงสุดคือ ๑๓ (±๙) ปี ๘๐ % บ่งชี้ว่ำมีควำมเข้ำใจปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ ๘๘ % เชื่อว่ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถนำมำใช้ได้ในกำรบริหำรองค์กรธุรกิจ
โดยที่ ๖๙ % ของกลุ่มตัวอย่ำงไม่เคยปลดพนักงำนเลย
โดยผู้บริหำรดังกล่ำวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของตนตำมค่ำนิยมร่วม
ทั้ง ๕ ประกำร คือ
(๑) ค่ำนิยมร่วมเกี่ยวกับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน (Resilience value)
(๒) ค่ำนิยมร่วมเกี่ยวกับควำมเพียร (Perseverance value)
(๓) ค่ำนิยมร่วมเกี่ยวกับควำมพอประมำณ (Moderation value)
(๔) ค่ำนิยมร่วมเกี่ยวกับกำรแบ่งปัน (Sharing value)
(๕) ค่ำนิยมร่วมเกี่ยวกับกำรพัฒนำภูมิสังคม (Geosocial development value)
นอกจำกนี้ผู้บริหำรยังตอบคำถำมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ๓
ด้ำนด้วยกันขององค์กร คือ
(๑) ควำมสำมำรถแห่งองค์กรในกำรให้ผลกำรดำเนินงำนที่แข็งแกร่ง
(๒) ควำมสำมำรถแห่งองค์กรในกำรฝ่ำฟันวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคม
(๓) ควำมสำมำรถแห่งองค์กรในกำรสร้ำงประโยชน์สุข
จำกผลกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งค่ ำ นิ ย มร่ ว มทั้ ง ห้ ำ ประกำรกั บ
ควำมสำมำรถแห่งองค์กรทั้งสำมประกำรขององค์กรธุรกิจตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่ำว สำมำรถ
สรุปว่ำตัวชี้วัดค่ำนิยมร่วมแห่งองค์กรทั้งห้ำชุดดังกล่ำวสำมำรถสร้ำงผลกระทบต่อในเชิงบวกต่อลักษณะของ
องค์กรยั่งยืนทั้ง ๓ ประกำร กล่ำวคือ
ค่ ำ นิ ย มร่ ว มเกี่ ย วกั บ ควำมเพี ย ร ภู มิ คุ้ ม กั น ภู มิ สั ง คมและกำรแบ่ ง ปั น กั น
มีควำมสำคัญที่สุด เนื่องจำกเป็นตัวแปรต้นที่ทำให้ควำมสำมำรถทั้งสำมประกำรแห่งองค์กรยั่งยืนตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น กล่ำวคือค่ำนิยมร่วมทั้งสี่นี้สำมำรถพยำกรณ์ควำมสำมำรถที่ดีขึ้นแห่ งองค์กร
ในกำรให้ผลกำรดำเนินงำนที่แข็งแกร่ง (firm’s capacity to deliver strong performance) ควำมสำมำรถ
แห่งองค์กรที่ดีขึ้น ในกำรฝ่ำฟันวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคม (firm’s capacity to endure social
and economic crises) และควำมสำมำรถที่ดีขึ้นแห่งองค์กรในกำรสร้ำงประโยชน์สุข (firm’s capacity to
bring public benefits and happiness)

๑๓๖
ในขณะที่ค่ำนิยมร่วมเรื่องควำมพอประมำณ เป็นตัวแปรต้นที่ทำให้ควำมสำมำรถ
ในกำรฝ่ ำฟัน วิกฤตกำรณ์ท ำงเศรษฐกิจ และสั งคม (firm’s capacity to endure social and economic
crises) ขององค์กรดีขึ้น
ตัวชี้วัดของค่ำนิยมร่วมแต่ละค่ำนิยมมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
๑) ค่ำนิยมร่วมเรื่องภูมิคุ้มกันมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภำพ ดังนี้
๑.๑) บริ ษัทให้ ควำมส ำคั ญ และมุ่ง เน้น พั ฒ นำนวั ต กรรมทั้ง ทำงด้ำ นสิ น ค้ ำ
บริกำร และ/หรือ กระบวนกำรทำงำน
๑.๒) บริ ษัทมีกลไกที่ส่ งเสริ มและสนับสนุนกระบวนกำรพัฒ นำนวัต กรรม
ในสินค้ำ บริกำร และ/หรือ กระบวนกำรทำงำนของบริษัท
๑.๓) บริ ษั ท มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นกระบวนกำรท ำงำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
๑.๔) บริษัทมีกำรติดตำมกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
๑.๕) บริษัทมีกำรคำดกำรณ์และเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อำจจะเกิดขึ้นโดยไม่
คำดคิด
๑.๖) บริษัทมีกำรวำงแผนและดำเนินกำรตำมแผนที่ได้วำงไว้
๑.๗) บริษัทมีกำรจัดกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี โดยมีกำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรใช้
และพัฒนำเทคโนโลยีในสินค้ำ บริกำร และ/หรือ กระบวนกำรทำงำนล่วงหน้ำ
๑.๘) บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทำให้ สินค้ำ และ/หรือ
บริกำรใหม่นั้นได้รับควำมสำเร็จในเชิงพำณิชย์
๒) ค่ำนิยมร่วมเรื่องควำมเพียรมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภำพ ดังนี้
๒.๑) พนักงำนไม่ถอดใจเมื่อเผชิญกับควำมยำกลำบำกในงำนที่ได้รับมอบหมำย
๒.๒) พนั กงำนไม่ ลำหยุ ดโดยไม่ จ ำเป็ น เพรำะมี ควำมรั บผิ ดชอบต่ องำนที่ ได้ รั บ
มอบหมำย
๒.๓) พนักงำนพยำยำมทำดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจสูงสุด
๒.๔) พนักงำนพยำยำมทำงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกที่สุด
๒.๕) พนักงำนเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆเพื่อให้งำนสำเร็จลุล่วง
๒.๖) พนักงำนทำงำนที่เริ่มต้นไว้จนเสร็จสิ้น
๒.๗) พนักงำนพยำยำมแก้ไขปัญหำของบริษัทอย่ำงดีที่สุด โดยไม่ใช่ทำแบบขอไปที
๒.๘) พนักงำนเป็นผู้ที่มีเปาำหมำยในกำรทำงำน
๒.๙) พนักงำนมีควำมคิดริเริ่มในกำรพัฒนำสินค้ำ และ/หรือ บริกำร อย่ำงต่อเนื่อง
๓) ค่ำนิยมร่วมเรื่องควำมพอประมำณมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภำพ ดังนี้
๓.๑) บริษัทไม่มีนโยบำยส่งเสริมกำรขำย สินค้ำ และ/หรือ บริกำร ที่มุ่งหวัง
กำรทำกำไรสูงสุดระยะสั้น
๓.๒) บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรตั้งรำคำ สินค้ำ และ/หรือ บริกำร เพื่อสร้ำง
กำไรสูงสุดในระยะสั้น
๓.๓) ผู้บริหำรที่สร้ำงกำไรสูงสุดภำยในระยะเวลำที่สั้นที่สุด ไม่ใช่ผู้บริหำรของ
บริษัทที่ถือว่ำมีควำมสำมำรถที่สุดเสมอไป

๑๓๗
๔) ค่ำนิยมร่วมเรื่องกำรแบ่งปันกันมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภำพ ดังนี้
๔.๑) บริษัทยินดีที่จะให้คู่แข่งเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร
๔.๒) บริษัทยินดีที่จะสอนคู่แข่งให้มีศักยภำพมำกขึ้น
๔.๓) บริษัทยินดีที่จะส่งผ่ำนควำมต้องกำรในสินค้ำ และ/หรือ บริกำร ที่บริษัท
ไม่สำมำรถตอบสนองได้ให้กับคู่แข่ง
๕) ค่ำนิยมร่วมเรื่องกำรพัฒนำภูมิสังคมมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภำพ ดังนี้
๕.๑) บริษัทมีกระบวนกำรส่งเสริมพนักงำนให้ออกไปพัฒนำชุมชนอย่ำงเป็นระบบ
๕.๒) บริษัทมีกำรจัดทำงบประมำณและแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมอย่ำงเป็นระบบ
๕.๓) บริ ษั ทส่ งเสริ มให้ สมำชิ กในบริ ษั ทปกปา องและพั ฒนำสิ่ งแวดล้ อมอย่ ำง
เป็นระบบ
๕.๔) บริ ษัทส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่ อกำรพั ฒนำสิ่ งแวดล้ อมอย่ ำงเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง
๕.๕) บริษัทมีกำรมอบหมำยพนักงำนจำนวนหนึ่งเพื่อทำงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคม
๕.๖) บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสำนต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงำมของสังคมอย่ำงสม่ำเสมอ
๕.๗) บริษัทมีกำรมอบหมำยพนักงำนจำนวนหนึ่งเพื่อทำงำนด้ำนกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม
๕.๘) บริ ษั ทมี ควำมพยำยำมในกำรฟื้ นฟู ทรั พยำกรธรรมชำติ เช่ น น้ ำ ดิ น
และป่ำไม้ อย่ำงต่อเนื่อง
๕.๙) บริษัทพยำยำมที่จะแสวงหำพลังงำนทดแทนที่สะอำดมำใช้ในสถำนที่ทำงำน
ในกำรผลิต และ/หรือ ในกำรให้บริกำร
๕.๑๐) บริษัทพยำยำมสงวนรักษำทรัพยำกรธรรมทำงธรรมชำติไว้สำหรับ
ประชำกรในอนำคต
ผลงำนวิจัยในครั้งนี้พบว่ำ ธุรกิจในกำรศึกษำที่มีแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจตำม
ตัวชี้วัดแห่งค่ำนิยมร่วมดังกล่ำวจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงในการแข่งขันในตลาดของตน กล่ำวคือ
เป็นผู้นำตลำดบริษัทหนึ่ง มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่สำคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มีผลกำรดำเนินงำนที่แข่งขันได้
ในตลำดที่ดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจอยู่ คู่ค้ำมีควำมพึงพอใจสูงและมีคู่ค้ำเจ้ำประจำมำกกว่ำครึ่งหนึ่งของลูกค้ำ
ทั้งหมด นอกจำกนี้แล้วธุรกิจในกำรศึกษำดังกล่ำว ยังมี ควำมสำมำรถทนทำนควำมยำกลำบำกทำงเศรษฐกิจ
และสังคม กล่ำวคือ จะสำมำรถผ่ำนวิกฤตกำรณ์ต่ำง ๆ ได้ดีตลอดมำ ไม่มีปัญหำฟาอ งร้อง และตอบรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในสภำพแวดล้ อมทำงธุร กิจได้เป็นอย่ำงดี โดยมีตลำดเพื่อรองรับสินค้ำและบริหำรอยู่เสมอ
ท้ำยที่สุด ธุรกิจเหล่ำนี้ยังมี ความสามารถในการสร้างประโยชน์สุข ด้วย กล่ำวคือ คนทั่วไปจะนึกถึงบริษัท
ในฐำนะที่เป็นบริษัทที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๓๘

แผ่นพับมาตรฐานธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) ได้นำเอำตัวชี้วัดจำกงำนวิจัยนี้ไปใช้
ในกำรส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจซึ่งเป็นลูกค้ำของบสย. ด้วย
ที่มำ : รองศำสตรำจำรย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร

๓) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดแห่งความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจเพื่อจัดทา
มาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนที่ ๒
โครงกำรวิจัยนี้ (สุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ, ๒๕๕๕) เป็นโครงกำรต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคู่มือในกำรประเมินองค์กรธุรกิจตำมมำตรฐำนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงและผู้ประเมิน
องค์กรธุรกิจตำมมำตรฐำนธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (สำนักงำน กปร.) โดยใช้ข้อมูลจำกองค์กรธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรำงวัลธุรกิจ
พอเพียงซึ่งจั ดประกวดโดย ส ำนั กงำน กปร. โดยสำมำรถสั งเครำะห์ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรดำเนินธุ รกิ จ
โดยทั่วไปกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมสำยงำนธุรกิจได้ดังตำรำงข้ำงล่ำงนี้

๑๓๙
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป
แนวทางในการดาเนิน
ธุรกิจ

จุดเด่นของแนวทางตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางทั่วไป

๑ กำรจัดกำรวัฒนธรรม
แห่งองค์กร

มีกำรจัดกำรวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงเป็นระบบ

ไม่มีกำรจัดกำรวัฒนธรรมองค์กร

๒. กำรจัดกำรทรัพยำกร
มนุษย์

พนักงำนเป็นทรัพย์สินขององค์กร ให้ควำมสำคัญ คนสำคัญ แต่น้อยกว่ำกำรทำกำไร
กับกำรลงทุนเพื่อพนักงำนเท่ำๆ กับกำรทำกำไรให้
ผู้ถือหุ้นหรือเจ้ำของ

๓. กำรจัดกำรตลำด

ไม่สร้ำงควำมต้องกำรในสินค้ำหรือบริกำรเกิน
ควำมจำเป็น ตั้งรำคำแบบสมเหตุสมผล เน้นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ในระยะยำวกับลูกค้ำทั้งหมด
ไม่ใช่แค่ลูกค้ำเท่ำนั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
บำงอย่ำงถึงแม้ขำดทุน แต่ตอบโจทย์สังคมก็มี
ต่อเนื่อง

สร้ำงควำมต้องกำรในสินค้ำหรือบริกำรอยู่
ตลอดเวลำ ลูกค้ำเท่ำนั้นสำคัญทีส่ ดุ ตั้งรำคำ
เพื่อทำกำไรสูงสุดตลอดเวลำ สินค้ำขำดทุน
ไม่ทำ ถึงแม้ตอบโจทย์สังคม

๔. กำรจัดกำรกำรเงินและทุน หลีกเลี่ยงกำรสร้ำงหนี้ ยอมขำดทุนเพื่อสังคม ไม่
เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้เจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นแต่
เพียงอย่ำงเดียว

สร้ำงหนี้เพื่อขยำยธุรกิจ ไม่ยอมขำดทุน
เพื่อสังคม เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
ผู้ถือหุ้น

๕. กำรจัดกำรผลิต และหรือ
บริกำร

ผลิตแบบ Zero Waste และยอมเสียค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำเพื่อรักษำสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
กำรหำพลังงำนทดแทน

Lean Operation ไม่ยอมเสียเวลำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำเพื่อรักษำสังคมและสิ่งแวดล้อม
พลังงำนทดแทนเป็นเรื่องไกลตัว

๖. กำรจัดกำรนวัตกรรม

คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ในสินค้ำ บริกำรและกระบวนกำร เน้นนวัตกรรมในสินค้ำหรือบริกำรเท่ำนั้น
ในองค์กรทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์สังคม โดยเน้นกำร ไม่เน้นนวัตกรรมในกระบวนกำรอื่นๆ ไม่เน้น
ใช้วัสดุและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ตอบโจทย์สังคม ไม่ให้ควำมสำคัญกับกำรใช้
วัสดุและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

๗. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

เน้นควำมเสี่ยงที่รับได้ ถึงแม้กำไรจะน้อย

High Risk, High Return.

ที่มำ : รองศำสตรำจำรย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร
นอกเหนือจำกนี้แล้ว คณะผู้วิจัย (สุขสรรค์ กันตะบุตรและคณะ, ๒๕๕๕) ยังได้
สังเครำะห์แนวทำงปฏิบัติตำมสำยงำนธุรกิจของธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงจำกองค์กรดังกล่ำวเพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรประเมิน ดังต่อไปนี้
๓.๑) กำรจั ดกำรวั ฒนธรรมแห่ งองค์ กร โดยมี แนวทำงที่ ใช้ ในกำรตรวจสอบ ๖
แนวทำง ดังนี้
๓.๑.๑) มีควำมดี ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรมเป็น
ค่ำนิยมร่วมพื้นฐำนที่เป็นรูปธรรม
๓.๑.๒) ผู้บริหำรปฏิบัติตำมค่ำนิยมร่วมควำมดี ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และนวัตกรรมเป็นตัวอย่ำงให้กับพนักงำนพัฒนำ

๑๔๐
๓.๑.๓) ผู้บริหำรจำกภำยในเพื่อรักษำค่ำนิยมร่วมควำมดี ควำมรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรม แห่งองค์กร (Succession Plan)
๓.๑๔) กิจกรรมให้พนักงำนเพื่อตอกย้ำค่ำนิยมร่วมควำมดี ควำมรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรมขององค์กร
๓.๑.๕) กำรคั ด เลื อ กพนั ก งำนใหม่ มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ ค่ ำ นิ ย มร่ ว มควำมดี
ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรมรวมอยู่ด้วย
๓.๑.๖) หลีกเลี่ยงกำรปลดพนักงำนเพื่อรักษำค่ำนิยมร่วมแห่งองค์กร
๓.๒) กำรจัดกำรบุคลำกร โดยมีแนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ๗ แนวทำง ดังนี้
๓.๒.๑) กำรกำหนดสมรรถนะหลั ก (core competency) ตำมค่ำนิยมร่ว ม
แห่งปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนหนึ่งในกำรคัดเลือกพนักงำนใหม่ กำรพัฒนำ กำรประเมินผล กำร
ทำงำน และ กำรเลื่อนตำเหน่ง
๓.๒.๒) กำรดูแลพนักงำนโดยองค์กรและผู้บริหำร อย่ำงจริงใจ
๓.๒.๓) ลงทุนพัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
๓.๒.๔) กำรพัฒนำพนักงำนนอกจำกจะพัฒนำทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับงำน
แล้ว ยังรวมถึง ทักษะชีวิตอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงำนโดยตรงด้วย
๓.๒.๕) กำรส่งเสริมให้พนักงำนเสนอควำมคิดเห็นและกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ
๓.๒.๖) ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำผู้ บ ริ ห ำรจำกภำยในองค์ ก ร
(Management Development Plan)
๓.๒.๗) กำรส่งเสริมให้พนักงำนทำประโยชน์ต่อสังคม
๓.๓) กำรจัดกำรกำรตลำด โดยมีแนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ๖ แนวทำง ดังนี้
๓.๓.๑) มีกำรกำหนดขอบเขตของตลำดเพื่อกำรเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
๓.๓.๒) นำควำมต้องกำรของคู่ค้ำ ลูกค้ำ และบริบทของสังคมมำใช้ในกำร
พัฒนำบริกำร และ สินค้ำอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นคุณค่ำที่ลูกค้ำได้รับ
๓.๓.๓) ระบบกำรประเมินผลควำมพึงพอใจและกำรรับข้อร้องเรียนของลูกค้ำ
ต่อสินค้ำและบริกำร
๓.๓.๔) กำรนำวัตถุดิบท้องถิ่นมำใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ
๓.๓.๕) มีกำรตั้งรำคำอย่ำงยุติธรรมตำมกลไกกำรตลำด
๓.๓.๖) รักษำควำมเป็นผู้นำทำงกำรตลำดด้วยภำพลักษณ์ของสินค้ำ ลักษณะ
ของสินค้ำที่เป็น ประโยชน์ และปลอดภัย
๓.๔) กำรจัดกำรกำรผลิตและกำรให้บริกำร โดยมีแนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
๕ แนวทำงดังนี้ คือ
๓.๔.๑) “คำนึงถึงผู้อื่นในกรีนซัพพลำยเชน” องค์กรคำนึงถึงผู้อื่นซึ่งรวมถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมดเช่นลูกค้ำ พนักงำน ผู้จัดหำวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน เพื่อให้มีกำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปำทำนที่ดีเน้นกำรสร้ำงคุณ ค่ำในตัวสินค้ำผ่ำนกระบวนกำรผลิตสินค้ำและกำร ดำเนินงำนโดยให้
ควำมสำคัญและร่วมมือกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำ พนักงำน สิ่งแวดล้อม แบบยั่งยืน

๑๔๑
๓.๔.๒) “ร่วมกันสร้ำง” (Co-Creation) ให้ทุกฝ่ำยร่วมกันกำรออกแบบสินค้ำ
หรือบริกำร เช่น ลูกค้ำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ พนักงำนให้ควำมเห็นข้อเสนอแนะ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
๓.๔.๓) “ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง” มุ่งเน้นกำรปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำร
ผลิต กำร ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลอ้ำงอิงและปรับเป็นมำตรฐำนในกำรทำงำนให้ดีขึ้น
๓.๔.๔) “ทำเกินเพื่อสิ่งแวดล้อม” กำรให้ควำมสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
รอบ ๆ โรงงำนหรือแหล่งผลิตสินค้ำโดยกำรลดของเสีย มลพิษ กำรสร้ำงเครือข่ำย
๓.๔.๕) “คน ระเบิดจำกคนเก่งและคนดี ” กำรดำเนินงำนโดยให้ควำมสำคัญ
กับคน พนักงำน ต้องเก่งและเป็นคนดีระเบิดจำกภำยในตัวพนักงำน และนำออกไปสู่องค์กร ลูกค้ำ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
๓.๕) กำรจัดกำรนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีแนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
๗ แนวทำง ดังนี้
๓.๕.๑) แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓.๕.๒) ระบบและกลไกสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ด้ำนบุคลำกร และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในองค์กร
๓.๕.๓) แนวทำงกำรปฏิบั ติ งำน กิจกรรม ผู้ รับผิ ดชอบ ในกำรจั ดกำรให้ เกิ ด
นวัตกรรม
๓.๕.๔) ผู้บริหำรของบริษัทมีกำรนำเอำกำรประเมินผลลัพธ์ของกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ที่มีต่อองค์กรไปใช้ในกำรวำงแผน
๓.๕.๕) กำรคำนึงถึงผลลั พธ์ข องกำรพั ฒ นำนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ข อง
องค์กรที่มีต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในสังคม
๓.๕.๖) แนวทำงในกำรใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ รองรั บ กำรพั ฒ นำนวั ต กรรมโดยมี
แหล่งข้อมูลและคนรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
๓.๕.๗) ลูกค้ำและสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมในองค์กร
๓.๖) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยมีแนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ๗ แนวทำง ดังนี้
๓.๖.๑) กำรวำงแผนกำลั งคน กำรประเมินศักยภำพและพัฒนำพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมี กำรจัดกำรควำมรู้ของพนักงำน
๓.๖.๒) กำรมีตลำดที่หลำกหลำย
๓.๖.๓) กำรมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยตำมควำมชำนำญของบริษัท
๓.๖.๔) กำรลงทุนอย่ำงระมัดระวัง มีกำรกำหนดอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ยอมรับได้
รวมถึงมี กำรปาองกันควำมเสี่ยงทำงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
๓.๖.๕) มีกำรติดตำมตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้สิ นค้ำ/บริ กำร
ได้มำตรฐำนที่ กำหนดไว้
๓.๖.๖) คำนึงถึงควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ของพนักงำน
๓.๖.๗) มี ค ณะท ำงำนประเมิ น ควำมเสี่ ย งในองค์ ก ร และมี ก ำรทบทวน
(Review) ควำมเสี่ยงโดย คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors)
๓.๗) กำรจัดกำรกำรเงิน โดยมีแนวทำงที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ๕ แนวทำง ดังนี้

๑๔๒
๓.๗.๑) รั กษำผลประกอบกำรทำงกำรเงิ นให้ อยู่ ในระดั บที่ ไม่ย่ำแย่จนเกิ นไป
แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
๓.๗.๒) รักษำเสถียรภำพทำงรำคำ ไม่มุ่งเน้นตัดรำคำเพื่อโจมตีตลำดของคู่แข่ง
๓.๗.๓) ใช้ยุทธศำสตร์กำรลงทุนที่เกิดจำกควำมเข้ำใจในแนวโน้มระยะยำว
๓.๗.๔) รักษำเสถียรภำพของอัตรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ เช่น อัตรำส่วนกำไร
ต่อต้นทุน อัตรำส่วนหนี้ต่อทรัพย์สิน
๓.๗.๕) มีนโยบำยปันผลกำไรเพื่อนำไปใช้ในโครงกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภำพคู่มือในกำรประเมินองค์กรธุรกิจตำมสำยงำนธุรกิจ
ที่มำ : รองศำสตรำจำรย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร
ข. ผลงานวิจั ยโดยรวมและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสร้างความสมดุล
และยั่งยืน
จำกกำรศึกษำวิจัยอย่ำงต่อเนื่องกว่ำหนึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำ ผลงำนวิจัยสำมำรถตอบ
คำถำมในกำรวิจั ย ได้อย่ ำงชัดเจน กล่ำวคือปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ จริง
ในองค์กรธุรกิจ โดยธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่ำวนั้นจะมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) มีผลการประกอบการที่แข่งขันได้ในตลาดและมั่นคงในระยะยาว
๒) มีความเสี่ ย งในการประกอบการต่้า โดยสามารถตอบรับกับการเปลี่ ยนแปลง
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) มีนวัตกรรมในสินค้า บริการและกระบวนการท้างานสูง จึงสามารถรักษาสถานะ
ความเป็นผู้น้าหนึ่งในตลาดได้ตลอดเวลา
๔) มีความน่าเชื่อถือของตราสัญลักษณ์สูง ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างประโยชน์สุข
ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง
องค์ความรู้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา
มีมากพอที่จะก้าหนดข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเชิงนโยบายซึ่งมีความส้าคัญอย่างมากในการสร้างความสมดุล
และยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังต่อไปนี

๑๔๓
๑) พั ฒ นาดั ช นี แ ห่ ง ความยั่ ง ยื น ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency
Economy Sustainability Index) ส้ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ส่งเสริมให้นักลงทุนลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๒) กำหนดนโยบำยลดหย่อนภำษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจที่ทำกิจกรรมซีเอสอำร์ เท่ำนั้น แต่รวมถึงแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรธุรกิจ
ที่สอดคล้องกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
๓) ลดดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ข องสถำบั น กำรเงิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ตำมแนวปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ดี เพรำะฉะนั้นสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ย่อมมีควำมเสี่ยงต่ำในกำรให้ เงินกู้
แก่ธุร กิจ เหล่ ำนี้ ดังนั้ น สถำบั น กำรเงิน ควรจะพิจำรณำลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ แก่ธุรกิจตำมแนวปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔) คณะบริ ห ำรธุร กิจ ของมหำวิ ท ยำลั ยต่ ำง ๆ ในประเทศ ต้องกลั บมำพิ จ ำรณำ
หลักสูตรและเนื้อหำสำระของวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนอยู่ว่ำมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจ
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำกน้อยเพียงไร ไม่ว่ำจะเป็นกำรตลำด กำรเงินและกำรลงทุน กำรผลิต
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น แล้วปรับหลักสูตรและเนื้อหำสำระของวิชำต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสรุปก็คือสิ่งที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ทรงห่วงใยและยังมิได้รับกำรแก้ไขเท่ำที่ควรก็คือ เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินตำมที่ ดร.วิชิตวงศ์ ณ ปาอมเพชร
ประมำณกำรว่ำมีประมำณ ๓ ใน ๔ ของเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งไม่มีที่ทำกินหรือมีน้อยไม่พอยังชีพ จะต้องแก้ไข
ด้วย ระบบสหกรณ์อเนกประสงค์ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขเท่ำที่ควร เป็นงำนที่จะต้องทำต่อไป ส่วนในกรณีของ
ภำคธุรกิจเอกชนที่ได้ศึกษำและนำเสนอโดยรองศำสตรำจำรย์สุขสรรค์ กันตะบุตร นั้น จะเห็นได้ว่ำถ้ำหำก
ภำคธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ดำเนินกำรตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่ำงดี ก็จะเป็นแรงขับ เคลื่อนที่
สำคัญที่จะทำให้ประเทศพัฒนำไปในแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง มำตรกำรเชิงนโยบำย ๔ ข้อ ที่ได้นำเสนอ
ไว้ข้ำงบนนี้จึงควรได้รับกำรผลักดันให้เกิดขึ้นโดยรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนในระดับนำนำชำติเป็นที่ชัดเจนแล้ว
ว่ำต่ำงชำติทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กำรสหประชำชำติให้กำรยอมรับแล้วว่ำ เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
กระบวนกำรที่จะทำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ประกำร ตำมข้อเสนอขององค์กำรดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี
จึ งควรผลั กดันประเด็น นี้ในเวทีร ะหว่ำงประเทศต่อไป รวมทั้งต้องทำให้ ต่ำงประเทศเห็ นว่ำประเทศไทย
เป็นตัวอย่ำงของควำมสำเร็จดังกล่ำวได้จริง
๕.๕ ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินตามศาสตร์พระราชา
๕.๕.๑ ระดับพื้นที่
ผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินกำรตำมศำสตร์พระรำชำในระดับ พื้นที่ มีอยู่มำกมำย กระจำยไป
ทั่วทุกภำคของประเทศ ซึ่งไม่อำจหยิบยกมำนำเสนอได้อย่ำงครบถ้วน แต่สำมำรถกล่ำวเป็นลักษณะภำพรวม
เนื่องจำกส่วนใหญ่จะเป็นพระรำชกรณียกิจในพื้นที่ชนบท โดยเป็นในส่วนพระรำชกรณียกิจด้ำนกำรส่งเสริม
กำรศึกษำ ซึ่งก่อประโยชน์แก่ผู้ได้รับกำรศึกษำ ไม่ว่ ำจะเป็นกำรศึกษำในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือกำรฝึกอำชีพ วิชำชีพ และผลสัมฤทธิ์ในระดับ พื้นที่ก็ไม่เพียงแต่ส่งผลเพียงแค่
ระดับพื้นที่ แต่ผลย่อมเกิดขึ้นในระดับชำติด้วย กล่ำวคือ เมื่อประชำชนมีกำรศึกษำ หรือสำมำรถประกอบ
อำชีพได้จำกโครงกำรของพระองค์ ย่อมส่งผลต่อกำรสร้ำงศักยภำพบุคคล ทำให้มีพื้นฐำนในกำรพัฒนำตน

๑๔๔
ซึ่งหำกไม่ได้รับผลจำกโครงกำรของพระองค์ บุคคลเหล่ำนั้นอำจดำรงชีวิตไปในทำงที่ไม่สมควร อำจก่อภัยร้ำย
ต่อสังคม หรืออย่ำงน้อยเป็นภำระต่อสังคม ก่อภำระด้ำนงบประมำณของรัฐ หรือกรณีพระรำชกรณียกิจ
ด้ำนกำรแพทย์ ก็ส่งผลให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดีขึ้น กำรเกิดโรคต่ำงๆ น้อยลง หรือกำรเป็นโรคที่สำมำรถ
รั ก ษำได้ ตั้ ง แต่ ต้ น ไม่ ป ระสบปั ญ หำโรคที่ มี ส ภำวะกำรรั ก ษำยำก ต้ อ งใช้ ง บประมำณสู ง ในกำรรั ก ษำ
หรื อ พระรำชกรณี ย กิ จ ด้ ำ นกำรจั ด กำรน้ ำ ซึ่ ง ด ำเนิ น กำรตำมแหล่ ง ต่ ำ งๆ ก็ มี ส่ ว นที่ ส่ ง ผลต่ อ ภำระของ
งบประมำณประเทศ เช่น กำรปาองกันน้ำท่วมในที่หนึ่ง เมื่อสำมำรถปาองกันน้ำท่วมได้ ก็จะส่งผลต่อกำรลด
ภำระงบประมำณในกำรซ่ อ มแซมสำธำรณู ป โภค ลดภำระกำรเยี ย วยำควำมเสี ย หำยให้ แ ก่ ป ระชำชน
พระรำชกรณีกิจด้ำนกำรจัดกำรดิน ก็ส่งผลต่อกำรประกอบอำชีพของประชำชน สร้ำ งเสริมเศรษฐกิจในระดับ
พื้นที่และระดับชำติได้ เป็นต้น ฉะนั้น กำรจะแยกผลสัมฤทธิ์เป็นระดับ พื้นที่แท้ๆ อำจเป็นกำรยำกที่จะนำมำ
เสนอให้ครบถ้วนได้ กำรเสนอเนื้อหำในส่วนนี้จึงขอหยิบยกในส่วนที่มีควำมสำคัญที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำ
และส่งผลต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน ปาองกันควำมเสียหำยทำงด้ำนเศรษฐกิจเป็นจำนวนมำก เพื่อให้เห็น
เป็นตัวอย่ำง โดยนำเสนอเพียง ๕ กรณี คือ กรณีกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมอำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
กำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วม จังหวัดชุมพร วิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้ม อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดรำชบุรี กำรฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังให้เกษตรกรทำกำรเกษตร และกำรฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรม
จำกกำรใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ไ ม่ เ หมำะสม เป็ น ดิ น ทรำย ควำมอุ ด มสมบู ร ณ์ ต่ ำ ดิ น มี ก ำรชะล้ ำ งพั ง ทลำย
และขำดแคลนน้ำ ซึ่งขอนำเสนอโดยใช้พระรำชดำรัสที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงแนวทำงที่พระองค์ทรงเล็ง
เห็น และเมื่อมีกำรดำเนินกำรตำมที่พระองค์พระรำชทำน ก็สำมำรถที่จะแก้ไขปัญหำได้ โดยมีตัวอย่ำงผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นที่ประจักษ์ เช่น
๑) พระราชดาริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้าท่วมอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๓๑ เกิดอุทกภัยในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ สร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ
มีมูล ค่ำประมำณ ๔,๐๐๐ ล้ ำนบำท พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร
มีพระรำชดำรัส เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๓๑ เรื่องกำรระบำยน้ำให้ขุดคลองขนำดใหญ่เพื่อแบ่งน้ำจำก
คลองอู่ตะเภำ พร้อมคันกั้นน้ำ ซึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมชลประทำนได้ดำเนินกำรขุดลอกคลองธรรมชำติ จำนวน
๔ คลอง แต่ พ.ศ.๒๕๔๓ เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลำยวัน คลองที่กรมชลประทำนได้ขุดลอกไว้ ไม่สำมำรถ
รองรั บ ปริ มำณน้ ำได้ ทำให้ เกิดน้ ำท่วมขังในเขตเทศบำลนครหำดใหญ่ คิดเป็นมูลค่ำควำมเสี ยหำยประมำณ
๑๔,๐๐๐ ล้ำนบำท
พระบำทสมเด็ จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร มีพระรำชดำรัส
เกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยอำเภอหำดใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ควำมว่ำ
“…เหตุการณ์น้าท่วมที่หาดใหญ่ที่ผ่านมา มีความเสียหายทั้งชีวิตคนและทรัพย์สิน ผู้ที่อยู่
ในพื้นที่ไม่ทันรู้ว่าน้ามาอย่างไร ความจริงเคยได้ไปหาดใหญ่ แล้ว และเคยชี้ว่าจะทาอย่างไร มีการสร้าง
สิ่งมาขวางกั้นทางน้า ถ้าไปดูทางด้านตะวันตกของเมืองจะพบว่ามีถนน แต่พยายามทาขึ้นมาคล้าย
พนังกั้นน้า แต่ไม่ได้รักษา ทางทิศเหนือมีถนนที่กาลังสร้างหรือสร้างใหม่ ๆ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้าไม่ให้ไหล
ออกจากเมืองทาให้น้าท่วมเมืองสู งถึง ๒ - ๓ เมตร ได้บอกมาเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้วไม่ให้สร้างถนน
ที่เป็นเขื่อนกั้นน้า…”
พระรำชดำรัสต่อคณะกรรมกำรมูลนิธิ
รำชประชำนุเครำะห์ เกี่ยวกับน้ำท่วมอำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ วันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓

๑๔๕
พระรำชด ำรั ส ต่ อ คณะบุ ค คลที่ เ ข้ ำ เฝา ำ ณ พระต ำหนั ก จิ ต ลดำรโหฐำน เมื่ อ วั น ที่ ๔
ธันวำคม ๒๕๔๓ เกี่ยวกับอุทกภัยอำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ควำมว่ำ
“...เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๓ มี น้ าท่ ว มภาคใต้ โดยเฉพาะที่ อ าเภอ
หาดใหญ่ มีความเสียหายหลายพันล้านบาท ซึ่งถ้าได้ทาตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ ที่ลงทุนนั้น
จะได้รับคืนมาหลายเท่าตัว...”
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๔๓ ให้ขุดคลองระบำยน้ำเพิ่ม จำนวน
๗ สำย ระบำยน้ำได้รวม ๑,๐๗๕ ลูกบำศก์เมตรต่อวินำที ซึ่งเป็นกำรดำเนินกำรตำมแนวพระรำชดำริ ทำให้ไม่
เกิดอุทกภัยจำกน้ำท่วมขังในเขตเมืองหำดใหญ่มำเป็นเวลำเกือบ ๑๐ ปี
อย่ำงไรก็ตำมในวันที่ ๓๐ ตุลำคม – ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓ มีฝนตกหนักติดต่อกัน ๓ วัน
มีปริมำณน้ำเกินกว่ำควำมสำมำรถของคลองระบำยน้ำทั้งหมด แต่แนวพระรำชดำริก็ยังส่งผลให้กำรระบำยน้ำ
เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ทำให้มีภำวะน้ำท่วมขังในเมืองหำดใหญ่เพียง ๒ วัน ซึ่งหำกไม่มีคลองระบำยน้ำเพิ่มจำก
แนวพระรำชดำริแล้ว เป็ นข้อน่ำพิจำรณำว่ำภำวะน้ำท่วมใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จะมีระยะเวลำยำวนำนเพียงใด
และก่อควำมเสี ย หำยมำกขึ้น ไปอีกเพีย งใด จำกเหตุครั้งนั้น ผู้ บริห ำรท้องถิ่นของเทศบำลนครหำดใหญ่
ได้กล่ำวไว้โดยสรุปว่ำ “...เป็นพระมหำกรุณำธิคุณที่ “ในหลวง” ทรงมีต่อชำวหำดใหญ่ เนื่องจำกคลองเหล่ำนี้
มีผลโดยตรงต่อกำรบรรเทำสถำนกำรณ์ เพรำะหำกวันนี้ไม่มีคลอง ร.ช่วยไว้ หำดใหญ่จะสูญเสียมำกกว่ำนี้
หลำยเท่ำตัว ...” ซึ่งหลังจำก พ.ศ. ๒๕๕๓ หำดใหญ่จึงไม่มีปัญหำน้ำท่วมอีก47
๒) พระราชดาริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้าท่วม จังหวัดชุมพร
เดือน สิงหำคม ๒๕๔๐ เกิดอุทกภัยในตัวเมืองชุมพร จำกพำยุโซนร้อน“ซีต้ำ” ทำให้เกิด
น้ำท่วมขังเขตตัวเมืองชุมพรสูง ๒.๒๐ เมตร เนื่องจำกน้ำไม่สำมำรถระบำยลงสู่ทะเลได้ทัน หลังจำกเกิด
อุทกภัยดังกล่ำว พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช บรมนำถบพิตร ได้มีพระรำชกระแสรับสั่ง
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมเมืองชุมพร ซึ่งพระองค์ได้มีพระราชดารัสเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้าท่วม
จังหวัดชุมพร ในภายหลัง ความว่า
“..เมื่อสองเดือนมีน้าท่วมหนักในประเทศในหลายจังหวัด แต่ที่ดูรุนแรงที่สุดคือ ที่จังหวัด
ชุมพร โดยที่ ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีพายุไต้ฝุ่นและโซนร้อนมา ฝนลงจนทาให้น้าท่วมเองชุมพรมีความ
เสี ย หายเป็ น จ านวนมหาศาล ท าให้ คิดถึงว่าน่าจะไปดูว่าทาไมเป็นอย่างนั้น ฝนตกมาและน้าท่วม
ในเมือง เขาว่าบางแห่งก็สองเมตร ทาให้มีความเสียหายมากต่อทรัพย์สินของประชาชนและแม้แต่
สิ่งของทางราชการ เช่น ที่โรงพยาบาลเครื่องเอกซเรย์ถูกน้าท่วมเสียหายไป ฉะนั้น ถ้าจะลงทุนเพื่อที่จะ
ป้องกันมิให้น้าท่วมรุนแรงอย่างนั้นก็ควรหาวิธี ได้ส่งคนไปถ่ายรูปทางบก ทางอากาศ และเราก็ดูแผนที่
เห็นว่ามีที่แห่งหนึ่งที่ควรทาเป็นแก้มลิงได้โดยธรรมชาติ คือ มีหนองใหญ่ หนองใหญ่นั้นเป็นที่กว้างตาม
ชื่อ แต่ว่าก็ไม่ใหญ่พอเพราะว่ามีการบุกรุกเข้าไปและตื้นเขิน ที่สาคัญมีคลองที่อยู่ใกล้หนองใหญ่นั้น
แต่คลองนั้นยังตัน คือยังไม่ได้ขุดให้ตลอด เหลือระยะอีกกิโลเมตรครึ่งเศษ ๆ น้าที่จะลงในคลองนี้
เพื่อที่จะระบายออกทะเลมิให้หันวกมาท่วมเมืองลงทะเลยังไม่ได้ เลยถามว่าโครงการเขาจะขุดคลองนี้
เสร็จเมื่อไร เขาบอกว่ามีงบประมาณแล้วแต่ยังไม่มา และว่าจะทาเสร็จในปีหน้าปี ๒๕๔๑ เลยนึกว่า
จะต้องหาวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากคลอง ซึ่งได้ลงทุนมากให้ได้ประโยชน์ในฤดูกาลที่จะมีพายุเข้ามา เลย
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๑๔๖
บอกเขาว่าจะขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทั้งกรมชลประทาน ทั้งฝ่ายจังหวัด และมีบริษัทได้รับมอบหมาย
ให้ทา ให้เขารีบขุดและทาโครงการให้เสร็จภายในเดือนหนึ่ง แทนที่จะเป็ นหนึ่งจะกลายเป็นเดือนหนึ่ง
ได้รับรองเขาว่าต้องการสนับสนุน งานจึงเริ่มโดยทาการขุดและทาเป็นท่อ มีประตูน้าที่จะทะลุออกไป
ในหนองใหญ่ เพื่อที่จะระบายน้าลงคลอง บอกเขาว่าให้เวลาเดือนหนึ่ง เขาก็สั่นหัวว่างานนี้ต้องใช้เวลา
เลยบอกกับ เขาว่าขอสนั บ สนุ น ด้ว ยเงินที่ได้ส่ ว นหนึ่งของมูล นิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่ออุดหนุน
ให้สร้างประตูน้า ใส่ท่อและมีประตูน้าจากหนองใหญ่ลงคลอง ส่วนการขุดคลองให้สาเร็จนั้นทางมู ลนิธิ
ชัยพัฒนาได้สนับสนุนเงิน ๑๘ ล้าน ซึ่งทางราชการได้มอบเงินตามงบประมาณ ได้เมื่อไรก็ขอคืนแต่ไม่
ทราบว่าทางราชการจะสนับสนุนเงินนี้หรือไม่ แต่ไม่เป็นไร มูลนิธิฯ ก็ยอมที่จะเสียประโยชน์ไปบ้าง …”
ควำมตอนหนึ่งในพระรำชดำรัสเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๔๐
แนวทำงที่พระองค์พระรำชทำน คือ กำรใช้ “หนองใหญ่ ” เป็นแหล่ ง พักน้ำก่อนกำร
ระบำยลงสู่ทะเล และทรงให้ขุดคลองหัววัง – พนังตัก ที่ยังเหลืออีก ๑,๔๖๐ เมตร จะถึงอ่ำวไทยให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๑ เดือน เพื่อให้เสร็จก่อนพำยุไต้ฝุ่น “ลินดำ” เข้ำจังหวั ดชุมพร พร้อมกำรสร้ำงประตูระบำยน้ำ
เพื่อควบคุมปริมำณน้ำในหนองใหญ่ พระรำชทำนชื่อว่ำ “ประตูน้ำรำชประชำนุเครำะห์ ๑" กำรขุดคลองหัว
วัง -พนั งตักแล้ ว เสร็จ ในคืน วัน ที่ ๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๐ ก่อนที่พำยุไต้ฝุ่ น “ลิ นดำ” จะเข้ำฝั่ งเพียง ๑ วัน
เมื่อพำยุเข้ำฝั่งได้ใช้ประตูน้ำรำชประชำนุเครำะห์ ๑ ระบำยน้ำออกจำกหนองใหญ่ลงทะเลผ่ำนคลองหัววัง พนังตัก น้ำจึงไม่ท่วมตัวเมืองชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงมำอย่ำงต่อเนื่อง48
๓) พระราชดาริเกี่ยวกับการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ดินตื้น และขาดความอุดมสมบูรณ์
เนื่ อ งจำกพื้ น ที่ บ ริ เ วณรอบโครงกำรศึ ก ษำวิ ธี ก ำรฟื้ น ฟู ที่ ดิ น เสื่ อ มโทรมเขำชะงุ้ ม
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดรำชบุรี มีปัญหำเป็นดินเสื่อมโทรม ดินตื้น และขำดควำมอุดมสมบูรณ์
ไม่สำมำรถปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้ โดยมีพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ณ โครงกำรศึกษำ
วิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน
๒๕๒๙ ตอนหนึ่ง ควำมว่ำ
“…ให้ ด าเนิ นการศึ กษาวิ ธี การปรั บปรุ งดิ นเสื่ อมโทรม ให้ สามารถใช้ ประโยชน์ ในการ
เพาะปลูกได้ โดยการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่...”
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๓๕ ทรงพระรำชทำนพระรำชดำริ ณ โครงกำรศึกษำวิธีกำร
ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดรำชบุรี ตอนหนึ่ง ควำมว่ำ
“…ให้ใช้หญ้าแฝกมาช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การใช้หญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ป้องกันดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึก ปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวแทนคันดิน...”
เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้ำนรอบพื้นที่โครงกำรฯ ประมำณ ๓๐ ครัวเรือน ได้มำศึกษำเรียนรู้
วิธีกำรฟื้นฟูและกำรปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม กำรอนุรักษ์ดินและน้ำ และระบบกำรปลูกพืช ในพื้นที่
โครงกำรฯ และนำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง จนสำมำรถใช้ประโยชน์พื้นที่ของตนเอง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน โดยทำกำรเกษตรแบบผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ ย คอกบ ำรุ งดิน ปลู ก ไม้ผ ล กล้ ว ย อ้อย ข้ำ วโพดหวำน และปลู กพืช ผั กหมุนเวียน นำหญ้ำแฝกมำปลูก
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๑๔๗
เพื่ อ ปา อ งกั น กำรชะล้ ำ งพั ง ทลำยของหน้ ำ ดิ น ฟื้ น ฟู ดิ น ที่ มี ส ภำพเสื่ อ มโทรมและรั ก ษำควำมชุ่ ม ชื้นในดิน
เกษตรกรบำงรำยแบ่งพื้นที่ที่เหมำะสมสำหรับทำนำปลูกข้ำว ได้ผลผลิตข้ำวสำหรับรับประทำนในครอบครัว
ส่วนที่เหลือก็แปรรูปจำหน่ำย ทำให้เกษตรกรในชุมชนหมู่บ้ำนรอบพื้นที่โครงกำรฯ สำมำรถเก็บผลผลิตขำย
และมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้นอย่ำงเด่นชัด มีรำยได้เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยประมำณ
๑๐๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บำทต่อครัวเรือน
๔) พระราชดารัสเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังให้เกษตรกรทาการเกษตร
พื้น ที่ลุ่ มน้ ำปำกพนั งเป็นพื้นที่บริเวณชำยฝั่ งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุ ม พื้ น ที่
จั งหวั ดนครศรี ธรรมรำช พั ทลุ ง และจั งหวั ดสงขลำ เกษตรกรในเขตโครงกำรพั ฒนำพื้ นที่ ลุ่ มน้ ำปำกพนั ง
อันเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ มี ๘๓,๙๘๓ ครั ว เรื อ น พื้ น ที่ โ ครงกำร ๑,๙๘๙ ไร่ พื้ น ที่ ท ำกำรเกษตรรวม
๑,๐๙๒ ไร่ ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ลุ่มที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะกับกำรทำกำรเกษตรกรรม เป็นอู่ข้ำว อู่น้ำ
ที่สำคัญเป็นแหล่งผลิตข้ำวที่ใหญ่ที่สุดในภำคใต้ แต่พื้นที่เกษตรกรรมประสบปัญหำน้ำท่วมขังและน้ำหลำก
ฉั บ พลั น ในช่ ว งปลำยปี ท ำให้ ผ ลผลิ ต พื ช ได้ รั บ ควำมเสี ย หำย มี ปั ญ หำอุ ท กภั ย และน้ ำท่ ว มขั ง ในฤดู ฝ น
ขำดแคลนน้ำจืดเพื่อกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เกิดสภำพน้ำเค็มรุกพื้นที่อีกปีละ ๙ เดือน ปัญหำดินเปรี้ยวจัด
และมีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงฟุ่มเฟือย ขำดกำรดูแลรักษำและบริหำรจั ดกำรที่ดี อีกทั้งประชำกร
เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้พื้นทีล่ ุ่มน้ำปำกพนังเสื่อมโทรมลง
พระรำชดำรัสเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังให้เกษตรกรทำกำรเกษตร สรุปได้ว่ำ
“ให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการแก้ไข และบรรเทา
ปัญหาน้าท่วมพื้นที่เพาะปลูก และได้มีพระราชดาริหลายครั้ง ในการแก้ปัญหาและพัฒนาลุ่มน้าปาก
พนัง ให้บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือราษฎรในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ให้ดีขึ้น”
ดังนั้น เพื่อยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น ตำมแนวพระรำชดำริ
จึงมีกำรพัฒนำอำชีพของเกษตรกร โดยยึดแนวพระรำชดำริ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อันจะทำให้เกษตรกร
พึ่งตนเองได้ทั้งในระดับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน นอกจำกนั้นได้มีกำรส่งเสริมเกษตรกรให้รู้จักวิธีกำร
ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินให้เหมำะสมต่อกำรทำนำปลูกข้ำว โดยยึดแนวพระรำชดำริ “แกล้งดิน” มำใช้ในพื้นที่
นำดินเปรี้ยวจัด เลือกพันธุ์ข้ำวที่ดี และพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว โดยกำรปรับปรุงระบบชลประทำน
แบ่ งเป็ น ระบบส่ งน้ ำแบบสูบ น้ำโดยกรมชลประทำน และระบบสู บน้ำโดยประชำชน เกษตรกรผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรกำรส่งเสริมกำรเกษตรในเขตพื้ นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรเพำะปลูก จำกกำร
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ทำนำอย่ำงเดียว) หันมำยกร่องปลูกไม้ผล พืชผัก ไม้เศรษฐกิจ พืชไร่ ทำไร่นำสวนผสม
สร้ ำ งสวนผลไม้ เลี้ ย งปลำ เลี้ ย งกุ้ ง เกษตรกรมี ร ำยได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๔๖ มี ชี วิ ต ควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
รำษฎรในพื้นที่ที่เคยอพยพไปอยู่ที่อื่น ได้หวนกลับคืนสู่ถิ่นทำมำหำกิน ประกอบอำชีพได้อย่ำงดี จนบำงรำย
สำมำรถพัฒนำมำเป็นแบบอย่ำงแก่พื้นที่อื่น ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้อีกด้วย (ที่มำของข้อมูล : กองประสำนงำน
โครงกำรฯ ๔ สำนักงำน กปร. , www.siamsouth.com)
๕) พระราชด ารั สเกี่ยวกับการฟื้น ฟูพื้น ที่ ดิน เสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์พื้น ที่ ไ ม่
เหมาะสม เป็นดินทราย และขาดแคลนน้า
จำกสภำพปั ญ หำของพื้ น ที่ ดิ น บริ เ วณรอบ ๆ ศู น ย์ ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำเขำหิ น ซ้ อ น
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีสภำพเสื่อมโทรมจำกกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เหมำะสม
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ขำดแคลนน้ำ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น มันสำปะหลัง ต่อเนื่องโดยไม่มีกำรบำรุงรักษำ ดินเป็นทรำย ขำดควำม
อุดมสมบูรณ์ และเกิดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน ผลผลิตที่ได้จึงต่ำมำก
พระรำชดำรัสเกี่ยวกับกำรฟื้นฟูพื้นที่ดินเสื่อมโทรมจำกกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เหมำะสม
เป็นดินทรำย ควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินมีกำรชะล้ำงพังทลำย และขำดแคลนน้ำ สรุปได้ว่ำ
“...เป็นดินทราย มีแร่ธาตุน้อย...” “...ที่บนเนินปรากฏว่าเป็นทราย ดินดานและหิน ต้องปลูก
หญ้าตามแนวระดับ เพื่อยึดดินและให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์...” “…ให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วยเพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์ในกำร
ยึดดินไม่ให้พังทลาย ช่วยรักษาหน้าดิน ช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุในดิน ใบอ่อนยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย...” “...
ก่อนอื่นได้สร้างเขื่อนกั้นห้วยเจ๊ก ซึ่งมีน้าซับ...” “...เมื่อพัฒนาน้าขึ้นมาบ้างแล้วก็เริ่มปลูกพืชไร่ และเลี้ยงปลาในที่
ลุ่ม ส่วนที่อยู่บนเนิน ก็เลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้า และต้นไม้ผลและป่า การเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้าและต้นไม้นี้ จะทา
ให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นในที่สุด จะใช้ที่ดินได้ทั้งหมด ...”
เกษตรกรในหมู่ บ้ ำ นรอบ ๆ พื้ น ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษำฯ ได้ ม ำศึ ก ษำเรี ย นรู้ วิ ธี ก ำรฟื้ น ฟู แ ละ
กำรปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม กำรอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน และ
รูปแบบกำรปลูกพืชแบบผสมผสำนในพื้นที่ศูนย์ศึกษำฯ และนำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ของตนเอง จนสำมำรถใช้ประโยชน์พื้นที่ของตนเองได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและยั่งยืน โดยทำกำรเกษตร
แบบผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกบำรุงดิน นำหญ้ำแฝกมำปลู กเพื่อปา องกัน
กำรชะล้ ำ งพั ง ทลำยของหน้ ำ ดิ น และช่ ว ยรั ก ษำควำมชุ่ ม ชื้ น ในดิ น ปลู ก พื ช หลำกหลำยชนิ ด ทั้ ง ไม้ ผ ล
และพืชผักหมุนเวียน สำมำรถเก็บผลผลิตขำยและมีรำยได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมำณ ๑๕๐,๐๐๐ บำทต่อครัวเรือน มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้นกว่ำเดิมอย่ำงเด่นชัด
๕.๕.๒ ระดับชาติ
ผลสั มฤทธิ์ของกำรด ำเนิ น กำรตำมศำสตร์ พ ระรำชำในระดั บ ชำติ จะมี ลั ก ษณะเดี ย วกั บ
ผลสัมฤทธิ์ระดับ พื้นที่ คือ มีอยู่มำกมำยกระจำยไปทั่วทุกภำคของประเทศเช่นเดียวกัน จึงขอกล่ำวในเชิง
ภำพรวม กล่ำวคือ พระรำชกรณียกิจที่ส่งผลสัมฤทธิ์เป็นควำมมั่งคงของเกษตรกร คือ กำรพระรำชทำนเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรกรโดยทั่วไปที่มีที่ดินสำมำรถนำไปใช้ได้ทั่วทุกภูมิภำค และได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำ สำมำรถ
ยกระดับควำมเป็นอยู่ได้ สำมำรถสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพเกษตรกรได้ และสร้ำงควำมสุขให้กับเกษตรกรได้
มำกกว่ำกำรทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่มีปัญหำในเชิงรำยได้ไม่พอรำยจ่ำย กำรพระรำชทำนปรัชญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ใช้ ไ ด้ โ ดยทั่ ว ไป ไม่ ว่ ำ จะเป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นอำชี พ ใด โดยหำกผู้ น ำไปใช้ ศึ ก ษำและเข้ ำใจ
ในปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งก็ จ ะท ำให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ กำรด ำรงชี พ ได้ อ ย่ ำ งแน่ น อน
และโดยที่ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นปรัชญำที่ ต้องเลือกใช้ตำมระดับของบุคคล หรื อกิจกำร
พระองค์จึงไม่ได้เจำะจงที่ผู้นำไปใช้จะต้องนำไปใช้อย่ำงเต็มระบบ เพียงแค่ใช้หนึ่งในสี่ของปรัชญำก็ถือว่ำดี
แล้ว สำหรับในส่วนพระรำชกรณียกิจที่เป็นโครงกำรระดับชำติ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรด้ำนกำรจัดกำรน้ำ ดิน
ป่ำ พลังงำน สิ่งแวดล้อม นวัตกรรม ซึ่งมีอยู่อย่ำงมำกมำย ดังได้นำเสนอในส่วนต่ำงๆ ก่อนนี้นั้น ล้วนเป็น
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในระดับชำติ ไม่ว่ำจะเป็น โครงกำรฝนหลวง แก้มลิง หญ้ำแฝก กำรปลูกป่ำ พลังงำนทดแทน ฯลฯ
ซึ่งได้นำเสนอแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องนำเสนอในส่วนนี้ ฉะนั้น กำรเสนอในส่วนนี้จึงจะหยิบยกมำเพียง ๔ กรณี
คือ กรณีโครงกำรเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำประเทศได้หลำยด้ำน เช่น ปัญหำน้ำสำหรับ
กำรเกษตร ปัญหำน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องของโครงกำร รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำน้ำท่วมในตอนล่ำง
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ของโครงกำรจนถึงกรุงเทพมหำนคร และอีกกรณี คือ กำรพัฒนำพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดตำมแนวพระรำชดำริ
“แกล้ ง ดิ น ” ซึ่ ง เป็ น กำรแก้ ไ ขดิ น ปั ญ หำที่ มี ค วำมเปรี้ ย วจนไม่ อ ำจใช้ ใ นกำรเกษตรได้ โดยพระองค์ ไ ด้
พระรำชทำนแนวทำงกำรแก้ไขดินเปรี้ยว จนสำมำรถฟื้นฟูดินให้สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรเกษตรได้ดังเช่น
ดินปกติ อันเป็นตัวอย่ำงในกำรแก้ไขปัญหำดินได้อย่ำงยั่งยืน และนำไปแก้ไขปัญหำในท้องถิ่นอื่น ที่มีลักษณะ
ปัญหำเดียวกันได้ด้วย กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน เช่น โครงกำรพระรำชดำริส่วนใหญ่จะมุ่งให้
ประชำชนเรียนรู้ และมีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง และโครงกำรหลวงบนพื้นที่สูง
พระรำชวินิจฉัยของสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงกำรหลวง กำรเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมีตัวอย่ำงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นที่ประจักษ์ เช่น
๑) พระราชดาริเกี่ยวกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
บริเวณพื้นที่สองฝั่งลำน้ำป่ำสักตอนบนมีควำมลำดชันสูง ฤดูฝนน้ำไหลแรงและบ่ำท่วม
พื้ น ที่ ส องฝั่ ง ล ำน้ ำ และสร้ ำ งควำมเสี ย หำยต่ อ เนื่ อ งถึ ง ลุ่ ม น้ ำเจ้ ำ พระยำ มี ปั ญ หำอุ ท กภั ย ต่ อ เนื่ อ งถึ ง
กรุงเทพมหำนคร ส่วนหน้ำแล้งแม่น้ำป่ำสักบำงช่วงแห้งขอดสำมำรถเดินข้ำมได้ เกิดกำรขำดน้ำในกำรเกษตร
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุล ยเดช บรมนำถบพิตร มีพระรำชดำรัส
เกี่ยวกับเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ ควำมว่ำ
“… ปัญหาเรื่องภัยแล้งนี้จะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ และหมู่นี้ก็พูดกันอย่างเสียขวัญเสียว่า
อีกหน่อยต้องปันส่วนน้าหรือต้องตัดน้าประปา อันนี้สาหรับกรุงเทพฯ ดังนั้น ต้องหาแนวทางแก้ไข
ซึ่งปัญหานี้ต้องวางแผนมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติในวันนี้ เราก็ไม่ต้องพูดถึง การขาด
แคลนน้าโครงการโดยเฉพาะนั้น ก็มี และโครงการนั้นได้ยืนยันมาเมื่อเดือนกว่าแล้ว ที่นราธิวาส ได้
วางโครงการและแม้เป็นโครงการที่ไม่ได้แก้ปีนี้ หรือปีหน้า แต่ถ้าทาอย่างไรดีประมาณ ๕ หรือ ๖ ปี
ปัญหาน้าขาดแคลนในกรุงเทพฯ จะหมดไปโดยสิ้นเชิง อาจจะนึกว่า ๕-๖ ปี นั้นนาน ความจริงไม่นาน
และระหว่างนี้เราก็พยายามแก้ไขเฉพาะหน้าไปเรื่อย แต่ถ้ ามีความหวังว่า ๕-๖ ปี ปัญหานี้คงหมดไปก็
คงมีกาลังใจที่จะฟันฝ่าชีวิตต่อไป
ที่ว่า ๕-๖ ปีนี้ ความจริ งได้เริ่มโครงการนี้ มากกว่า ๕-๖ ปี โครงการที่คิดจะทานี้บอกได้
ไม่กล้ าพูดมาหลายปี แล้ วเพราะเดี๋ยวจะมี การคั ดค้านจากผู้ เชี่ยวชาญจากผู้ ที่ต่อต้านการทาโครงการ
แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ในวิสัยที่ทาได้ แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อย แต่ถ้าดาเนินการไปเดี๋ยวนี้
อีก ๕-๖ ปี ข้างหน้าเราก็สบาย แต่ถ้าไม่ทาในอีก ๕-๖ ปีข้างหน้าราคาค่าสร้างค่าดาเนินการก็จะขึ้นไป
๒ เท่า ๓ เท่า ลงท้ายก็จะต้องประวิงต่อไป และเมื่อประวิงต่อไปไม่ได้ทา เราก็ต้องอดน้าแน่จะกลายเป็น
ทะเลทราย แล้วเราก็จะอพยพไปที่ไหนไม่ได้ โครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้า ๒ แห่ง แห่งหนึ่งคือแม่น้าป่าสัก
อีกแห่งคือ แม่น้านครนายก สองแห่งรวมกันจะเก็บกักน้าเหมาะสมพอเพียงสาหรับการบริโภค การใช้ในเขต
กรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียงที่ราบลุ่มของประเทศไทยนี้ สาหรับการใช้น้านั้นต้องทราบว่าแต่ละคนใช้อยู่
อย่างสบายพอสมควร โดยเฉลี่ยวันหนึ่งใช้คนละ ๒๐๐ ลิตร ถ้าคานวณดูว่าวันละ ๒๐๐ ลิตรนี้ ๕ คน ก็ใช้
๑,๐๐๐ ลิตร คือหนึ่งลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถ้าปีหนึ่งคูณ ๓๖๕ ก็หมายความว่า ๕ คนใช้ในหนึ่งปี ๓๖๕
ลูกบาศก์เมตร ในกรุงเทพฯ และในบริเวณใกล้เคียงนี้เรานับเอาคร่าวๆ ว่ามี ๑๐ ล้านคน ๑๐ ล้านคนก็คูณ
เข้าไปก็เป็น ๗๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นเราเก็บกัก๗๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรในเขื่อนเราก็สามารถที่จะ
บริการคนในละแวกนี้ คนในภาคกลางใกล้กรุงเทพฯ นี้ได้ตลอดไป แล้วก็ไม่มีความขาดแคลน เขื่อนป่าสัก

๑๕๐

ที่ตอนแรกวางแผนให้จุได้ ๑,๓๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่แก้ไปแก้มาก็เหลือ ๗๕๐ ล้านกว่าๆ ตามตัวเลข
ที่ให้ไว้นี้แม้เขื่อนป่าสักเขื่อนเดียวก็พอสาหรับการบริโภคแน่นอน ไม่แห้ง ถ้าเติมอีกโครงการที่นครนายก
จะได้อีก ๒๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ก็เกินพอ... ”
ควำมตอนหนึ่งของพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เนื่องในวโรกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๓๖
ผลของกำรสร้ ำงเขื่ อนป่ ำสั กชลสิ ทธิ์ ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ในกำรเป็ นแหล่ งน้ ำส ำหรั บ
กำรเกษตรในเขตจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ๑๗๔,๕๐๐ ไร่ เป็นแหล่งสำหรับอุปโภคบริโภคของชุมชนต่ำง ๆ
ในเขตจังหวัดลพบุรี (อำเภอลำนำรำยณ์ และอำเภอพัฒนำนิคม) และจังหวัดสระบุรี (อำเภอวังม่วง และอำเภอ
แก่งคอย) รวมทั้งช่วยปาองกันอุทกภัยพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำป่ำสัก ในเขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี และยังมี
ผลช่วยบรรเทำอุทกภัยในพื้นที่ตอนล่ำงของแม่น้ำเจ้ำพระยำ รวมถึงกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลด้ว ย
ตลอดจนใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในกำรรักษำระบบนิเวศน์ของแม่น้ำเจ้ำพระยำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเอำน้ำไป
เจือจำงน้ำเค็มในฤดูแล้ง
๒) การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดาริ “แกล้งดิน”
ประเทศไทย มี พื้น ที่เป็นดินเปรี้ยวจัดประมำณ ๕.๕๕ ล้ ำนไร่ กระจำยอยู่ในจังหวัด
ต่ำง ๆ ของภำคใต้ประมำณ ๑.๔๙ ล้ำนไร่ ภำคกลำงตอนใต้ประมำณ ๓.๑๘ ล้ำนไร่ และภำคตะวันออก
ประมำณ ๐.๘๘ ล้ำนไร่ พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นที่ลุ่มต่ำเหมำะสำหรับกำรทำนำปลูกข้ำว แต่เนื่องจำกเป็น
ดินเปรี้ยวจัด ข้ำวที่ปลูกไม่สำมำรถเจริญเติบโตได้ หรือเจริญเติบโตได้บ้ำงแต่ให้ผลผลิตต่ำมำก ประมำณ
๑๐-๒๐ ถังต่อไร่ เท่ำนั้น เกษตรกรไม่มีข้ำวพอรับประทำน ขำดรำยได้และฐำนะยำกจน โดยมี พระรำชดำรัส
เกี่ยวกับกำรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว “แกล้งดิน” ดังนี้
“...ให้มีการทดลองทาให้ดินเปรี้ยวจัด โดยการระบายน้าให้แห้งและศึกษาวิธีการแก้ดิ น
เปรี้ยว...” (เมื่อวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๒๗) มีโครงกำร “แกล้งดิน” เกิดขึ้น
“...ให้เริ่มดาเนินการปรับปรุงดิน โดยศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดที่ไม่สามารถปลูก
พืชเศรษฐกิจได้แล้ว ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้...” (เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๓) และให้น้าผลไปแก้ปัญหา
ดินเปรียวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาเรื่องนีในเขตจังหวัดนราธิวาส
“...โครงการแกล้งดินนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่ง ต้องการน้าสาหรับมาให้ดินทางาน ดินทางาน
แล้ว ดินจะหายโกรธ...” (เมื่อวันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๓๕)
“...การพัฒนาที่ดินเปรี้ยว จาเป็นต้องมีการใช้น้าชลประทานชะล้างความเป็นกรดและให้
มีคลองระบายน้าเปรี้ยวออกจากพื้นที่...” (เมื่อวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๓๕)
“…เราเคยมาโคกอิฐ โคกใน มาดูเขาชี้ตรงนั้น ๆ เขาทาแต่ว่าเขาได้เพียง ๕ ถึง ๑๐ ถัง
แต่ตอนนี้ได้ขึ้นไปถึง ๔๐-๕๐ ถัง ก็ใช้ได้แล้วโดยที่ขุดอะไร ๆ ทาให้เปรี้ยวแล้วก็ระบาย รู้สึกว่านับวันเขาจะดี
ขึ้น ...อันนี้สิเป็นชัยชนะ ที่ดีใจมากที่ได้ใช้งาน แล้วชาวบ้านเขาก็ดีขึ้น แต่ก่อนชาวบ้านเขาต้องซื้อข้าว เดี๋ยวนี้
เขามีข้าวอาจจะขายได้…” (พระรำชดำริ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๕)
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“...ดินที่เปรี้ยว ก็คือ ที่อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ชื่อนครนายก
ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเป็นนายก คือว่า นาเขายกภาษี เพราะว่าทุกปีผลผลิตจะไม่ได้ตั้งแต่สมัยเก่า แต่ถ้าหากว่า
ทาให้ดินหายเปรี้ยว หรือหาวิธีที่จะทากสิกรรมในที่ดินเปรี้ยวอย่างดี อย่างได้ผลก็จะเป็นจังหวัด อาจเปลี่ยน
ชื่อจังหวัดเป็นนาสมบูรณ์ ที่นครนายกมีที่นาเป็นแสนไร่ ก็นา-ยกทั้งนั้น สามารถที่จะทาการทดลองและ
เป็นตัวอย่าง เข้าใจว่าอาจทาให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น...” (พระรำชดำรัส เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๔๑)
ปัจจุบัน จำกกำรน้อมนำเอำวิธีกำรปรับปรุงแก้ไขดินเปรี้ยว ตำมพระรำชดำริโครงกำร
“แกล้งดิน” ไปถ่ำยทอดให้เกษตรกรในจังหวัดต่ำง ๆ ในพื้นที่ภำคใต้ ภำคกลำง และภำคตะวันออก ที่มีปัญหำ
ดินเปรี้ยวจัด นำไปใช้พัฒนำพื้นที่ของตนเอง มีผลให้เกษตรกรสำมำรถปลูกข้ำวในดินเปรี้ยวจัดได้เจริญเติบโต
และได้ผ ลผลิ ตสู งขึ้น เป็ น ๖๐-๗๐ ถังต่อไร่ พอเพียงต่อกำรบริโ ภคของสมำชิกในครอบครัว และมีเหลื อ
จำหน่ำยด้วย เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มสูงขึ้น และมีชีวิ ตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้รับ
กำรพัฒนำแล้วประมำณ ๑.๙๕ ล้ำน ไร่
๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๑) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริส่วนใหญ่จะมุ่งให้ประชำชนเรียนรู้ และมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง และชุมชน ในกำรพึ่งพำตนเองด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน โดยกำรสร้ำงรำยได้ผ่ำนกระบวนกำรรวมกลุ่มและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้องและภำคธุรกิจเอกชนที่สนใจเข้ำมำมีส่วนร่วม
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ภำพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
เสด็จพระรำชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชำวเขำที่บ้ำนดอยปุย
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน

ภำพโครงกำรหลวงบนพื้นที่สูง
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
(๒) โครงกำรหลวงบนพื้นที่สูง พระรำชวินิจฉัยของสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงกำรหลวงล้วนเป็น
แนวคิดใหม่ ๆ ที่ไม่มีมำก่อนเปลี่ยนคุณภำพชีวิตของคนบนดอยอย่ำงสิ้นเชิง ทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ คือ เลิกปลูก
ฝิ่นโดยหันมำปลูกพืชทดแทนฝิ่น มีกำรปลูกพืชแบบใหม่ที่มีตลำดหลำยร้อยชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และผัก
สมุนไพร สำมำรถอยู่อำศัยและใช้พื้นที่บนดอยได้ ชำวเขำมีควำมรู้สึกหวงแหนพื้นที่ทำกิน และช่วยดูแลอนุรักษ์
ดิน น้ำ ป่ำไม้ เป็นอย่ำงดีตำมจิตสำนึก ที่เกิดขึ้น ชำวเขำในเขตโครงกำรหลวง เลิกทำไร่เลื่อนลอยซึ่งเป็นผลดี
ต่อกำรอนุรักษ์ และดูแลทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่ำงมำก สร้ำงควำมมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่
สูงของประเทศไทยโดยสันติวิธี มีควำมเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ทำให้ลดควำมหวำดระแวงในแง่ต่ำง ๆ ลง เผ่ำต่ำงๆ
อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข และ ผลงำนพัฒนำชนบทพื้นที่สูงที่ได้ผล และมีควำมยั่งยืน สำมำรถนำเอำไปถ่ำยทอด
ในที่สูงอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศได้
๔) การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงตระหนักถึง
ภัยคุกคำมควำมมั่นคงที่ชำยแดนภำคใต้เป็นอย่ำงดี พระองค์และพระบรมวงศำนุวงศ์ได้เสด็จพระรำชดำเนิน
เยี่ยมเยียน บำบัดทุกข์บำรุ งสุขรำษฎรในพื้นที่ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยเสด็จเยี่ยมรำษฎรครั้งแรกที่จังหวัด
นรำธิวำส ประมำณเดือนมีน ำคม ๒๕๐๒ พระองค์ทรงเข้ำใจ เข้ำถึง และเริ่มต้นพัฒนำคุณภำพชีวิ ตของ
ประชำชนในพื้นที่ มีรับสั่งให้โรงพยำบำลนรำธิวำสและโรงพยำบำลสุไหงโกลก จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไป
ดูแลรักษำคนไข้ ที่อำเภอแว้ง อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๑ วัน ทรงเข้ำพระทัยในศำสนำอิสลำมและวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตของชำวมุส ลิ มเป็น อย่ำงดี ทรงทำนุบำรุงศำสนำทุกศำสนำ ทรงซ่อมแซมทำนุบำรุงมัส ยิดหลำยแห่ ง

๑๕๓
มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริเพื่อช่วยเหลือ รำษฎรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำรแกล้งดิน สำมำรถใช้
แก้ปั ญหำดิน เปรี้ ย วจั ดให้ ร ำษฎรที่บ้ ำนโคกอิฐ -โคกใน บ้ำนยูโ ย ทำนำปลู กข้ำวได้ผ ลผลิ ตสู งขึ้นเพียงพอ
ต่อกำรบริ โ ภคในครั ว เรื อน และมีเหลื อจำหน่ำยสร้ำงรำยได้ ให้ รำษฎร เป็นต้น ทรงส่ งเสริมวัฒ นธรรม
โดยเสด็จฯ เป็นองค์ประธำนและมอบรำงวัลให้แก่ ผู้ชนะในกำรแข่งขันเรือกอและ และนกเขำชวำ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของรำษฎรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พระองค์ได้พระรำชทำนทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อเป็น
กำรช่วยเหลือประชำชน ทำให้ ประชำชนไทยมุสลิมในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมอยู่ดีกินดี ร่มเย็นเป็นสุข
และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ในช่ว งแรกที่พ ระองค์ เสด็ จฯ เยี่ยมเยียนชำวไทยมุส ลิ มในพื้น ที่ช ำยแดนภำคใต้ นั้น
ประชำชนเรียกพระนำมพระองค์อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ “รำยอซีแย” ซึ่งแปลว่ำ พระมหำกษัตริย์สยำม ทุกวันนี้
ชำวไทยมุสลิม ในพื้นที่เรียกพระนำมพระองค์ว่ำ “รำยอกีตอ” แปลว่ำ พระมหำกษัตริย์ ของเรำ ต่อมำเรียกว่ำ
“รำยอกี ตอบำเอะ” แปลว่ ำ ในหลวงของเรำนี่ ดี และ “กี ต อกำเซะรำยอกี ต อ” เรำรั ก ในหลวงของเรำ
ซึ่ ง แสดงออกถึ ง กำรยอมรั บ ควำมเคำรพรั ก ควำมเลื่ อ มใสศรั ท รำ ควำมจงรั ก ภั ก ดี แ ละซำบซึ้ ง ใน
พระมหำกรุณำธิคุณอันเปี่ยมล้น49
๕.๕.๓ ระดับนานาชาติ
ผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินกำรตำมศำสตร์พระรำชำในระดับนำนำชำติ เป็นกรณีที่มีกำรถวำย
รำงวัล ประกาศพระราชสดุดี และประกำศพระเกียรติคุณแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดช บรมนำถบพิตร อย่ำงเป็นทำงกำรในพระรำชกรณียกิจในงำนสำขำต่ำงๆ ที่พระองค์ทรงประกอบขึ้น
ซึ่งยังผลประโยชน์ให้แก่เหล่ำมนุษยชำติอย่ำงกว้ำงขวำง อันเป็นกำรแสดงถึงกำรยอมรับในผลสัมฤทธิ์ของกำร
ด ำเนิ น กำรตำมศำสตร์ พ ระรำชำจำกนำนำชำติ แ ละองค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศ ทั้ ง นี้ สมั ช ชำใหญ่ แ ห่ ง
สหประชำชำติ (United Nations General Assembly) ได้ ประกำศอย่ ำงเป็ นทำงกำร ให้ วั นที่ ๕ ธั นวำคม
เป็ นวันดินโลก (World Soil Day) และขอให้ ทุ ก ประเทศร่ ว มกั น เฉลิ ม ฉลองในวั น ที่ ๕ ธั น วำคมของทุ กปี
ซึ่ ง กำรก าหนดเป็ น วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ที่ เ ป็ น วั น พระราชสมภพ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจมำกมำยที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องดินที่ใช้ในกำรปลูกพืช โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแก้ไขดินที่มีปัญหำทำงกำรเกษตร เพื่อให้สำมำรถนำมำใช้
ปลูกพืชได้อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรแก้ไขปัญหำดินเปรี้ยว ดินทรำยที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินลูกรัง และดิน
ที่มีปัญหำเรื่องกำรชะล้ำงพังทลำย เป็นต้น และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต สมัชชาสหประชาชาติได้แสดง
ความอาลั ย และถวายสดุ ดี แ ด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
โดยเลขำธิกำรสหประชำชำติ และประธำนกลุ่มภูมิภำคต่ำง ๆ รวมถึงเอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรสหรัฐ ฯ
ประจำสหประชำชำติ ได้กล่ำวคำถวำยสดุดีเพื่อแสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ซึ่งเนื้อหำในส่วนนี้ได้รวบรวมรำงวัลต่ำง ๆ พร้อมคำแสดงควำมอำลัยไว้ด้วย โดยมี
ตัวอย่ำงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นที่ประจักษ์ เช่น
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“กีตอกาเซะรายอกีตอ-เรารักในหลวงของเรา”: เนือหาจากหนังสือ “ตามรอยพระบาท ชาติมั่นคง” จัดพิมพ์โดย
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สืบค้นจาก m.posttoday.com

๑๕๔
๑) รางวัลความสาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์50
สหประชำชำติ โดย นำยโคฟี อันนัน เลขำธิกำรสหประชำติได้ทูล เกล้ ำถวำยรำงวั ล
ควำมส ำเร็ จ สู งสุ ดด้ ำนกำรพั ฒนำมนุ ษย์ (รำงวั ล UNDP Human Development Lifetime Achievement
Award ซึ่งเป็นรำงวัลชิ้นแรกของโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ UNDP จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร โดยมีสุนทรพจน์โดยสรุปว่ำ
“หากการพัฒนาคนหมายถึงการให้ความสาคัญประชาชนเป็นลาดับแรกไม่มีสิ่งอื่นใดแล้ว
ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนาคน ภายใต้แนวทางการพัฒนาคนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงอุทิศ
พระวรกาย ทรงงานโดยไม่รู้สึ กเหน็ ดเหนื่ อย ไม่เลื อกเชื้อชาติ วรรณะ และศาสนา ทรงเป็นพระมหากษั ตริย์
นักพัฒนา ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ ทาให้นานาประเทศตื่นตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การเดินสายกลาง รางวัลความสาเร็จสูงสุดครั้งนี้ เป็นการจุดประกายแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่สู่นานา
ประเทศ”
๒) รางวัลหญ้าแฝกชุบสาริด (Vetiver Grass Bronze Award)
ฝ่ ำ ยวิ ช ำกำรของภู มิ ภ ำคเอเชี ย ของธนำคำรโลก (World Bank’s Asia Technical
Department) ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัลหญ้ำแฝกชุบสำริด (Vetiver Grass Bronze Award) เมื่อวันที่ ๓๐
ตุลำคม ๒๕๓๖ เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระรำชดำริให้ปลูกหญ้ำแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
๓) รางวัลผู้นาโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Global Leader Award)51
องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO)
ถวำยรำงวัล ผู้ น ำโลกด้ำนทรั พย์ สิน ทำงปัญญำ (Global Leader Award) ถือเป็นรำงวัล อันมีเกียรติสูงสูด
ที่องค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก มอบให้แก่ผู้นำของโลก พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตรเป็น ผู้น ำประเทศพระองค์แรกของโลกที่ได้รับรำงวัล เกียรติยศนี้ ในฐำนะที่ทรงมีบทบำท
โดดเด่นในกำรส่งเสริมทรัพย์สินทำงปัญญำ และทรงให้กำรอุปถัมภ์นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
๔) ประกาศพระราชสดุดีให้เป็นพระมหากษัตริย์นักอนุรักษ์ดินและน้าดีเด่นของโลก
สมำคมปา องกั นกำรชะล้ ำงพั งทลำยของดิ นนำนำชำติ (International Erosion Control
Association) ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำชสดุดี ให้เป็นพระมหำกษัตริย์นักอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่นของโลก ดังปรำกฏ
ในประกำศพระรำชสดุ ดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ว่ ำ “Honor Excellence in Soil and Water Conservation and
Natural Resource Protection International and Award-King of Thailand” เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๖
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เทิดไท้ ธ ผู้..รังสฤษฏ์, สืบค้นจาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1477539000
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ, ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐ ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
51

๑๕๕

ภำพประกำศพระรำชสดุดีให้เป็นพระมหำกษัตริย์นักอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่นของโลก
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
๕) รางวัล Gold Medal with Mention
คณะกรรมกำรจัดงำนบรัสเซลส์ ยูเรก้ำ มีมติเห็นชอบทูลเกล้ำถวำยรำงวัลเทิดพระเกียรติคุณ
เป็นกรณีพิเศษ รำงวัล Gold Medal with Mention หรือรำงวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภำพแห่งกำรใช้เทคโนโลยี
อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมประกำศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติสำหรับโครงกำรทฤษฎีใหม่ (The New Theory)
ณ งำน BRUSSELS EUREKA 2001

ภำพรำงวัล Gold Medal with Mention
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน

๑๕๖

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ทคลิฟฟ์ อดีตเลขำธิกำรสหภำพวิทยำศำสตร์
ทำงดินนำนำชำติ ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำงวัล “นักวิทยำศำสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
๖) รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist)
สภำโลกแห่ ง ปฐพี วิ ท ยำ มี ม ติ ถ วำยรำงวั ล นั ก วิ ท ยำศำสตร์ ดิ น เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมแด่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดย
ทั่วกัน และกรำบบังคมทูลเชิญให้ทรงดำรงตำแหน่งสมำชิก อะ ไลฟ์ เมมเบอร์ชิพ (A Life Membership) เพื่อสดุดี
พระเกียรติคุณพระปรีชำสำมำรถและพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรดินอย่ำงต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
๗) วันดินโลก (World Soil Day)
สหภำพวิ ทยำศำสตร์ ทำงดิ นนำนำชำติ (International Union of Soil Sciences - IUSS)
ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ใช้วันที่ ๕ ธันวำคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก (World Soil Day)”
เพื่อรณรงค์ให้ทุกชำติตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกรดินที่มีต่อมวลมนุษยชำติ
ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีกรมพัฒนำที่ดินเป็นหน่วยงำนหลัก
ได้จัดงำนวันดินโลกขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน และนับว่ำ
เป็นพระมหำกรุณำธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินมำทรงเปิด
งำนวั น ดิ น โลก ในงำนนี้ น อกจำกจะทรงท ำพิ ธี เ ปิ ด แล้ ว ยั ง ทรงลงพระปรมำภิ ไ ธยลงบนแผ่ น ดิ น เหนียว
เพื่อประกำศว่ำ วันที่ ๕ ธันวำคม เป็นวันดินโลก

๑๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงลงพระปรมำภิไธย
ลงบนแผ่นดินเหนียว เพื่อประกำศว่ำ วันที่ ๕ ธันวำคม เป็นวันดินโลก
ที่มำ : กรมพัฒนำที่ดิน
วันที่มีความสาคัญและมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงสาหรับวงการด้านปฐพีวิทยาทั่วโลก
คือ สมัชชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ (United Nations General Assembly) ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร
ให้วันที่ ๕ ธันวำคม เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และขอให้ทุกประเทศร่วมกันเฉลิมฉลองในวันที่ ๕ ธันวำคม
ของทุ กปี ซึ่ ง กำรก าหนดเป็ น วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ที่ เ ป็ น วั น พระราชสมภพ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจมำกมำย
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดินที่ใช้ในกำรปลูกพืช โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแก้ไขดินที่มีปัญหำทำงกำรเกษตร เพื่อให้
สำมำรถนำมำใช้ปลูกพืชได้อย่ำงเหมำะสม ยกตัวอย่ำง เช่น กำรแก้ไขปัญหำดินเปรี้ยว ดินทรำยที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
ต่ำ ดินลูกรัง และดินที่มีปัญหำเรื่องกำรชะล้ำงพังทลำย เป็นต้น
วันดินโลกได้บรรจุอยู่ในปฏิทินปฏิบั ติงำนขององค์กำรสหประชำชำติอย่ ำงเป็นทำงกำร
ซึ่งทุกวัน ที่ ๕ ธัน วำคม ของทุกปี ประเทศสมำชิกขององค์กำรสหประชำชำติ ๑๙๓ ประเทศ จะจัดงำน
เฉลิมฉลองวันดินโลกโดยทั่วกัน ซึ่งกำรเฉลิมฉลองงำนวันดินโลก ได้เริ่มครั้ งแรกเมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗
ที่สำนักงำนใหญ่สหประชำชำติ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกำ และมีกิจ กรรมวันดินโลก ณ สำนักงำน
ใหญ่ขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) กรุงโรม สำธำรณรัฐอิตำลี และที่ประเทศไทย
ความเป็นมาของการจัดตั้งวันดินโลก (World Soil Day)
(๑) จุ ดเริ่ มต้ น มำจำกไทยเป็ นเจ้ ำภำพจั ดประชุ ม สภำโลกแห่ งปฐพี วิ ทยำ ครั้ งที่ ๑๗
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีกำรกำรจัดนิทรรศกำรแสดงเฉลิ มพระเกียรติ และพระรำชกรณียกิจกำรพัฒ นำที่ดินของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทำให้ ต่ำงชำติรู้สึกประทับใจ และยกย่อง
ในพระปรีชำสำมำรถ
(๒) สหภำพวิทยำศำสตร์ทำงดินนำนำชำติ หรือ IUSS เสนอแนวคิดให้จัดตั้งวันดินโลก
และขอพระรำชทำนใช้วันที่ ๕ ธันวำคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก
(๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประชุมสภำโลกแห่งปฐพีวิทยำ ครั้งที่ ๑๙ ณ เมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย คณะกรรมกำร IUSS มีมติให้ส่งเสริมกิจกรรมวันดินโลกให้รับรู้กันในวงกว้ำงขึ้น ผลักดันกำรจัดตั้ง
เสนอต่อองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO)
(๔) เมื่อวัน ที่ ๑๖ เมษำยน ๒๕๕๕ ผู้ บริห ำรสหภำพวิทยำศำสตร์ ท ำงดิ นนำนำชำติ
และผู้ แ ทนสมำคมดิ น และปุ๋ ย แห่ ง ประเทศไทยเข้ ำ เฝา ำ ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบำททู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยรำงวั ล

๑๕๘
นักวิทยำศำสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก
(๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมำคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
ร่วมผลักดันเรื่องวันดินโลก เสนอเข้ำ สู่ที่ประชุมสภำมนตรี (FAO Council) ครั้งที่ ๑๔๕ และที่ประชุมใหญ่
สมัชชำองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) ครั้งที่ ๓๘
(๖) เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ ธั น วำคม ๒๕๕๖ ที่ ป ระชุ ม สมั ช ชำใหญ่ แ ห่ ง สหประชำชำติ (UN
General Assembly: UNGA 68th) สมัยสำมัญที่ ๖๘ มีมติรบรองให้วันที่ ๕ ธันวำคมของทุกปี เป็นวันดิน
โลก (World Soil Day) และให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีดินสำกล (International Year of Soils 2015)
(๗) คณะรัฐมนตรี มีมติมอบหมำยให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนำที่ดิน
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรดำเนินกิจกรรมวันดินโลกของประเทศไทย
การจัดงานวันดินโลกในประเทศไทยที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้ จั ด งานเฉลิ ม ฉลองวั น ดิ น โลก ๕ ธั น วาคม มาแล้ ว ๕ ครั้ ง ตั้ งแต่
พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนที่สหประชำชำติจะประกำศเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้มีกำรจัดตั้งวันดินโลก และปีดินสำกลอย่ำง
เป็นทำงกำร
(๑) งานวัน ดิ น โลกครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๓-๕ ธันวำคม ๒๕๕๕
ณ พำรำกอนฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน หัวข้อ “งำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ
นักวิทยำศำสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและวันดินโลก ๕ ธันวำคม” และครั้งนั้นได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำก
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จเป็นองค์ประธำนเปิดงำน
(๒) งานวัน ดิ น โลกครั้ งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดขึ้นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๓- ๕ ธันวำคม
๒๕๕๕ ณ กรมพัฒนำที่ดิน กรุงเทพฯ ร่วมกับสมำคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในหัวข้องำน “ด้วยพระบำรมี ปฐพีพัฒนำ ๕ ธันวำ วันดินโลก”
(๓) งานวันดินโลกครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๓-๕ ธันวำคม ๒๕๕๕ เป็นกำร
เฉลิ มฉลองวั นดิ นโลก ๕ ธั นวำคม และเปิ ดงำนปี ดิ นสำกล ปี ๒๕๕๘ อย่ ำงเป็ นทำงกำรครั้ งแรก หลั งจำก
ที่ สหประชำชำติ ป ระกำศรั บ รอง กรมพั ฒ นำที่ ดิ น ได้ จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ องค์ ก ำรอำหำรและกำรเกษตร
แห่งสหประชำชำติ ภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และสมำคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
(๔) งานวันดินโลกครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกำรปิดปีดินสำกล ๒๕๕๘ อย่ำงเป็น
ทำงกำร จัดขึ้นระหว่ำงวัน ที่ ๓-๕ ธันวำคม ๒๕๕๕ ณ กรมพัฒนำที่ดิน จัด ขึ้นในหัวข้อ “ดิน คือพื้นฐำน
อันมั่งคงแห่งชีวิต : Soils, a solid ground for life”
(๕) งานวั น ดิ น โลกครั้ ง ที่ ๕ กรมพั ฒ นำที่ ดิ น จั ด งำนวั น ดิ น โลก ระหว่ ำ งวั น ที่ ๓-๕
ธันวำคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอพนมสำรคำม จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรำ FAO ก ำหนดหั ว ข้ อ วั น ดิ น โลกว่ ำ “Soils and Pulses, Symbiosis for Life” ซึ่ ง หมำยถึ ง
“ดินและถั่ว...เกื้อกูลชีวิต” เพื่อให้สอดคล้องกับปีสำกลแห่งถั่วเมล็ดแห้ง (International Year of Pulses)
ที่สหประชำชำติได้กำหนดขึ้น

๑๕๙
การจัดงานวันดินโลกในต่างประเทศ
ช่วงเวลำเดียวกัน ในฐำนะผู้ผลักดันกำรจัดตั้งวันดินโลก ประเทศไทยโดยกรมพัฒนำที่ดิน
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ และกระทรวงกำรต่ำงประเทศ จัดงำนวันดินโลกในต่ำงประเทศ
ร่วมกับประเทศสมำชิก และองค์กรระหว่ำงประเทศ ณ องค์กำรสหประชำชำติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ
และ องค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) กรุงโรม สำธำรณรัฐอิตำลี
(๑) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ องค์กำรสหประชำชำติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระเจ้ำ
หลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำฯ เสด็จแทนพระองค์ไปร่วมงำนเฉลิมฉลองวันดินโลก และเริ่ มกำรจัดงำน
เฉลิมฉลองปีดินสำกล พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่ำงเป็นทำงกำร ตำมคำกรำบบังคมทูลเชิญของ องค์กำรอำหำรและ
กำรเกษตรแห่ ง สหประชำชำติ ทั้ ง นี้ ทรงเชิ ญ พระรำชด ำรั ส หั ว ข้ อ "Healthy Soils for a Healthy Life"52
ไปพระรำชทำนในงำน
“ผู้มีเกียรติทุกท่าน
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ขอให้ข้าพเจ้าส่งคาปรารภมาแสดง
ข้อคิดเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เนื่องในการจัดงานเฉลิ มฉลองวันดินโลกและปีดินสากล. ข้าพเจ้ายินดี
ให้ข้อคิดเห็นตามความประสงค์.
คงไม่เป็นการผิดแต่อย่างใดที่จะกล่าวว่า ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่ งต่อการดารงชีวิ ตของมนุ ษย์ เพราะเป็นแหล่ ง ก าเนิ ด ของปัจจั ยต่ าง ๆ ทั้งอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และพลังงาน. ดังนั้น ดินจึงมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษย์อย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้. ถ้าดินดีมีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้มนุษย์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี.
แต่ ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกก าลั ง ประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ดิ น กล่ า วอย่ า งกว้ า ง ๆ ได้ ว่ า มี อ ยู่
๒ ประการด้วยกัน. ประการแรก ดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ได้เสื่อมคุณภาพลงเนื่องจากการใช้ดินไม่ถูกวิธี
และบริหารจัดการดินไม่เหมาะสม เช่น การทาเกษตรกรรมโดยขาดการบารุงดิน การทาไร่เลื่อนลอย
โดยตัดโค่นป่าไม้ การเผาหน้าดินเมื่อหมดฤดูเพาะปลูก และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงหลายอย่าง คือ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าลงทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ระบบนิเวศขาดความสมดุล เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมและอาจเกิดภัยพิบัติจากดิน
ถล่มหรืออุทกภัย. ประการที่สอง ดินที่ไม่มีคุณภาพ เป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงไม่สามารถ
ใช้เป็นพื้นที่การเกษตรได้. ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลก เพราะมี
พื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว. ปัญหาเหล่านี้ จาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่ งด่ว น ทั้งด้วยการอนุรักษ์ดินที่ดี ปรับปรุงดินที่เสื่ อม และด้วยการพัฒ นาดิน ให้ มี
คุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์และความยั่งยืน
ของระบบนิเวศได้ตลอดไป.
การที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดิน
โลก และให้ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีดินสากล นับเป็นนิมิตหมายอย่างสาคัญ ที่จะกระตุ้นเตือนให้
ทุกประเทศตระหนักถึงความสาคัญของดิน. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมยินดีด้วยกับองค์การอาหาร
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และเกษตรแห่งสหประชาชาติ ตลอดจนท่านทั้งหลาย ที่ได้ทุ่มเทเสียสละจัดงานนี้ขึ้น. หวังว่าความ
ร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม ในการอนุรักษ์
ปรับปรุงพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมวล
มนุษยชาติทั้งมวล.
ขอแสดงความชื่ น ชมในความตั้ ง ใจดี ข องท่ า นทั้ ง หลาย และขออวยพรให้ ป ระสบ
ความสาเร็จสมดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ.”
พระรำชดำรัสพระรำชทำนเพื่อเชิญไปอ่ำนในงำนวันเฉลิมฉลองวันดินโลก ครั้งที่ ๑
และเริ่มกำรจัดงำนฉลองปีดินสำกล พุทธศักรำช ๒๕๕๘ อย่ำงเป็นทำงกำร
ณ สำนักงำนใหญ่ สหประชำชำติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ วันศุกร์ที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗
“Distinguished participants,
In compliance with the thoughtful request of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations, I am pleased to share a few thoughts with the
present assembly who are here gathered to celebrate the World Soil Day and to
launch the international Year of Soils.
It would not be incorrect to say that soil lies at the heart of human
survival – a vital endowment given by mother nature from which we derive the
essentials of life itself, be they food, medicine, clothing, shelter or energy. Soils and
human life are inseparably intertwined: if soils are allowed to retain their quality
and fertility, so will they sustain for us a better quality of life
Today, however, the world is confronted, generally, by two sets of
challenges. First, there is the degradation of the once fertile soils through wasteful
use and mismanagement. This condition is brought about, notably, by farming without
replenishing soil nutrients, slash and burn agriculture following heavy deforestation,
post-harvest stubble burning, and, not least, the prolonged unrelenting use of
chemical fertilizers. These malpractices exact heavy costs, most prominent among
which are the steep fall in agricultural productivity in terms of both quality and
quantity, ecological imbalances, environmental pollutions and hydro-geological
devastation such as landslides and floodings. Secondly, there is the problem of
infertility in the types of soil which are in themselves unfit for cultivation.
These challenges, so outlined, have direct repercussions on food security
of the world population as the amount of arable land is outstripped by the sheer
pace of population growth. In order to ensure a viable, long-term food security and
a sustainable ecosystem, these issues must be addressed as an urgent priority with
the commitment to adopt the best practices in soil conservation, soil reconditioning
and enrichment to make soils fit and ready for cultivation.
The adoption by the United Nations General Assembly of the landmark
Resolution to deciare the 5th December of every year the World Soil Day and to lunch
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2015 as the International Year of Soils, is a highly propitious occasion to raise the
awareness of the international community of the central role of soils in our lives.
I truly wish to commend the Food and Agriculture Organization of the United Nations
and all of you for your dedication to our common cause. I much hope that such
resolve and the close cooperation displayed will be the key to achieving and
appropriate way to conserve, enrich and manage soil resources leading to a better life
for all.
Again, I applaud you all for your most admirable contributions and I wish
to extend my best wishes for every success in this important undertaking.”
Royal Message of His Majesty the King of Thailand Delivered by
Her Royal highness Princess Bajrakitiyabha On the Occasion of
the Celebration of the 1st World Soil Day and Launch of the
International Year of Soils at the United Nations Headquarters,
New York City, the United States of America on Friday, 5th of
December, B.E. 2557 (2014)
(๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเทศไทยร่ว มจัดกำรเฉลิ มฉลองวัน ดินโลก และปิดปีดินสำกล
๒๕๕๘ โดยกรมพัฒนำที่ดินมอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมเวทีอภิปรำย ณ องค์กำรสหประชำชำติ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกำและองค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติกรุงโรม สำธำรณรัฐอิตำลี
(๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำรจัดงำนในต่ำงประเทศผู้แทนกรมพัฒนำที่ดิน สำนักงำนที่ป รึกษำ
กำรเกษตรต่ำงประเทศ และกระทรวงกำรต่ำงประเทศจัดงำนวันดินโลก ร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศ ดังนี้
- องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดงำนขึ้น ณ สำนักงำน
ใหญ่ ประจำกรุงโรม สำธำรณรัฐอิตำลี ในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๙
- องค์ ก ารสหประชาชาติ ห รื อ UN ก ำหนั ด จั ด งำน ณ ส ำนั ก งำนใหญ่ อ งค์ ก ำร
สหประชำชำติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ ในวันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๕๙
- รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมกำรถวำยควำมรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
พระรำชกรณียกิจและพระปรีชำสำมำรถ ในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินอย่ำงยั่งยืน (๒) กำรจัดนิทรรศกำร
เกี่ยวกับกำรน้อมนำแนวพระรำชดำริด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่สนับสนุนกำรบรรลุ
เปาำหมำยพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) และ (๓) กำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพยำกรดินอย่ำงยั่งยืน (กรมพัฒนำ
ที่ดิน, ๒๕๖๐)
๘) สมัชชาสหประชาชาติแสดงความอาลัยและสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร53
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติ (United Nations General
Assembly – UNGA) นำย Peter Thomson ประธำนสมัชชำสหประชำชำติ ได้จัดประชุมสมัชชำสหประชำชำติ
โดยมี ว ำระพิ เ ศษเพื่ อ แสดงควำมอำลั ย และสดุ ดี แ ด่ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนำถบพิตร รวมทั้งได้ยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงควำมอำลัยเป็นเวลำ ๑ นำที
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ในโอกำสนี้ นำย Ban Ki-moon เลขำธิกำรสหประชำชำติ (Secretary General of the
United Nations) และประธำนกลุ่ ม ภู มิ ภ ำคต่ ำ ง ๆ รวมถึ ง เอกอั ค รรำชทู ต ผู้ แ ทนถำวรสหรั ฐ ฯ ประจ ำ
สหประชำชำติ ได้กล่ำวคำถวำยสดุดีเพื่อแสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ดังนี้
นำย Peter Thomson ประธำนสมัชชำสหประชำชำติ (ฟิจิ) (President of the General
Assembly) แสดงควำมเสี ยใจและอำลั ยอย่ ำงสุ ดซึ้ งต่ อพระบรมวงศำนุ วงศ์ รั ฐบำล และปวงชนชำวไทย
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์ที่ครองรำชย์ยำวนำน
ที่สุดในโลก และได้รับกำรเคำรพเทิดทูนอย่ำงที่สุด เนื่องจำกพระมหำกรุณำธิคุณในกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ให้กับ
พสกนิกร ตลอดกำรครองรำชย์ ๗๐ ปี ซึ่งสะท้อนถึงกำรยึดมั่นในพระรำชปณิธำนที่ว่ำจะ “ทรงครองแผ่ นดิน
โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหำชนชำวสยำม” อย่ำงแท้จริงในเวทีพหุภำคี นำนำประเทศล้วนยอมรับพระรำช
กรณียกิจในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ซึ่งทำให้องค์กำรระหว่ำงประเทศต่ำง ๆ ทูลเกล้ำฯ ถวำย
รำงวัลเพื่อเฉลิ มพระเกียรติ เช่น รำงวัล UN Development Programme (UNDP) Human Development
Lifetime Achievement Award เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และกำรกำหนดให้วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ ๕ ธันวำคม
ของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระรำชกรณียกิจในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้เรื่องกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและควำมสำคัญของดินต่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นำย Ban Ki-moon เลขำธิกำรสหประชำชำติ กล่ำวยกย่องพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ว่ำ ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระรำชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสำหะเพื่อปรับปรุง
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน และนำพำประเทศให้ทันสมัย ทรงนำควำมมั่นคงและเสถียรภำพมำสู่ประเทศ
ในช่วงที่บ้ำนเมืองเกิดวิกฤต ควำมเศร้ำโศกของประชำชนทั้งประเทศเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ำ พระองค์ทรงมี
ควำมสำคัญต่อประชำชนของพระองค์อย่ำงยิ่งใหญ่เพียงใด ควำมมุ่งมั่นของพระองค์ที่ทรงงำนเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและควำมพร้อมรับมือกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง สหประชำชำติจะร่วมทำงำน
เป็นหุ้นส่วนกับรัฐบำลและประชำชนไทยต่อไป
นำย Kaha Imnadze เอกอัครรำชทูตผู้ แทนถำวรจอร์เจียประจำสหประชำชำติ ผู้ แทน
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (Permanent Representative of Georgia to the United Nations) ได้ย้ำถึงกำรที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเป็นที่เคำรพรักและเทิดทูนของประชำชน
ทั้งประเทศ ทรงได้รับกำรชื่นชมและเคำรพจำกประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ทรงเป็นผู้นำที่แท้จริงที่เป็นแรงบันดำลใจ
ของประเทศไทยและของโลก พระองค์ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระรำชกรณียกิจ ยกระดับควำมเป็นอยู่ของพสกนิกรชำว
ไทยในทุกด้ำน และทรงเป็นแรงบันดำลใจให้ผู้คนทำงำนเพื่อสันติภำพและควำมเจริญรุ่งเรือง ดังที่ทรงมีพระรำช
กระแสรับสั่งว่ำ “คนดีย่อมทำให้คนอื่นเป็นคนดี ควำมดีจะกระตุ้นให้เกิดควำมดีในสังคมและทำให้ผู้อื่นเป็นคน
ดี ” พระองค์จะเป็ นที่ จดจ ำในฐำนะทรงเป็นผู้ น ำที่ โดดเด่น เสี ยสละทุ่ มเทเพื่ อประเทศ ทรงเป็น “กษัตริ ย์
นั กพั ฒ นำ” เป็ น นั กคิ ดผู้ มี วิ สั ย ทั ศน์ ที่ มี บทบำทส ำคั ญ ขั บเคลื่ อนกำรพั ฒ นำระดั บโลก อี กทั้ งยั งทรงใช้
พระอัจฉริยภำพด้ำนดนตรี เป็นสะพำนสำนสัมพันธ์และหล่อหลอมมิตรภำพด้วย
นำย Cristián Barros Melet เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรชิลีประจำสหประชำชำติ ผู้แทน
กลุ่มประเทศลำตินอเมริกำและแคริบเบียน (Permanent Representative of Chile to the United Nations)
แสดงควำมชื่นชมในพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ตลอดช่วงเจ็ดทศวรรษของกำรครองรำชย์ นับแต่ ค.ศ. ๑๙๔๖ พระองค์ทรงได้รับควำมเคำรพรักและเทิดทูนจำก
ประชำชน เพรำะพระองค์ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ควำมเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละควำมก้ ำ วหน้ ำ ของประชำชนเสมอ

๑๖๓
UN Development Programme (UNDP) จึ ง ได้ ทู ล เกล้ ำ ฯ ถวำยรำงวั ล “Human Development Lifetime
Achievement Award” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ นอกจำกนั้น ทรงได้รับกำรยอมรับในระดับโลกในฐำนะประมุขแห่งรัฐ
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้ำงเอกภำพและสันติภำพให้กับคนในชำติ
นำย Abdallah Wafy เอกอัครรำชทูตผู้ แทนถำวรไนเจอร์ประจำสหประชำชำติ ผู้แทน
กลุ่ ม ประเทศแอฟริ ก ำ (Permanent Representative of Niger to the United Nations) ได้ ย้ ำถึ ง กำรที่
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชำติ
ที่ทุ่มเทพระวรกำยปฏิบัติพระรำชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนำที่ประจักษ์
ได้จำกโครงกำรที่ทรงริเริ่มกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสั่งสมจำกประสบกำรณ์
ด้ำนกำรพัฒนำที่ทรงดำเนินกำรมำตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นแนวทำงที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุ
เปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในประเทศต่ำง ๆ ได้อย่ำงกว้ำงขวำง มรดกของพระองค์จะเป็นแรงบันดำลใจให้กับ
ประเทศไทยและประชำคมระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุเปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
นำย Mansour Ayyad Al-otaibi เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรคูเวตประจำสหประชำชำติ
ผู้ แ ทนกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย -แปซิ ฟิ ก (Permanent Representative of the State of Kuwait to the United
Nations) แสดงควำมชื่ นชมพระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหำภู มิ พลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ตร ในฐำนะ
พระมหำกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองรำชย์ยำวนำนที่สุดในโลก และทุ่มเทพระวรกำยด้วยควำมรักในพสกนิกรตลอด
รัชสมัย ทรงมีบทบำทในกำรสร้ำงสันติภำพและแก้ไขควำมขัดแย้ง และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริม
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งทำให้ไทยก้ำวขึ้นมำเป็นเศรษฐกิจขนำดใหญ่อันดับต้นในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พระรำชกรณี ย กิ จ ที่ เป็ นที่ ประจั กษ์ ต่ อชำวโลกน ำไปสู่ กำรทู ลเกล้ ำถวำยรำงวั ล “Human Development
Lifetime Achievement Award” จำก UN Development Programme (UNDP) กำรสวรรคตของพระองค์
นับเป็นควำมสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไทยและของโลก
นำย Matthew Rycroft เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรสหรำชอำณำจักรประจำสหประชำชำติ
ผู้แทนกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก (Permanent Representative of the United Kingdom to the United
Nations) แสดงควำมเสียใจอย่ำงสุดซึ้ง ขณะเดียวกันแสดงควำมชื่นชมต่อกำรที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนำถบพิ ตร ทรงเป็ นพระมหำกษั ตริ ย์ ที่ ครองรำชย์ ยำวนำนที่ สุ ดในโลก โดยขึ้ น
ครองรำชย์ในช่วงหนึ่งปีหลังจำกกำรก่อตั้งสหประชำชำติ ซึ่งไทยเข้ำเป็นสมำชิกลำดับที่ ๕๕ ทรงปกครองประเทศ
ด้วยวิสัยทัศน์ สร้ำงเอกภำพและน้ำหนึ่งใจเดียวกันของปวงชนตลอดรัชกำล ประชำคมระหว่ำงประเทศจะน้อม
รำลึกถึงพระองค์ ในฐำนะพระมหำกษัตริย์ผู้ ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ผู้สนับสนุนกำรพั ฒนำ
พระอัจฉริยภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี และกำรถ่ำยภำพ อีกทั้งจะทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเสถียรภำพของพสกนิกร
ชำวไทยตลอดไป ผลงำนของพระองค์ได้สร้ำงประวัติศำสตร์ครั้งสำคัญอย่ำงแท้จริง
นำง Samantha Power เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรสหรัฐอเมริกำ ประจำสหประชำชำติ
(Permanent Representative of the United States of America to the United Nations) แสดงควำมเสี ยใจ
อย่ ำงสุ ดซึ้ งต่ อควำมสู ญเสี ย ครั้ งส ำคั ญของประเทศไทย และย้ ำถึ งสำยสั มพั นธ์ ที่ ลึ กซึ้ งระหว่ ำงไทยและ
สหรัฐอเมริกำ จำกกำรที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงพระรำชสมภพ
และประทั บที่ เมื องเคมบริ ดจ์ มลรั ฐแมสซำชู เซ็ ตสของสหรั ฐอเมริ กำ พร้ อมด้ วยสมเด็ จพระบรมรำชชนก
และสมเด็จพระบรมรำชชนนี เมื่อครั้งทรงพระเยำว์ ซึ่งได้ทรงมีพระรำชดำรัสเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภำสหรัฐฯ
ในกำรเสด็จ ฯ เยือนสหรัฐอเมริกำ เมื่อ ค.ศ. ๑๙๖๐ สหรัฐอเมริกำน้อมรำลึกถึงพระรำชดำรัสในกำรพระรำชทำน

๑๖๔
สัมภำษณ์แก่สื่อมวลชนที่ว่ำ ทรงประสงค์จะถูกจดจำเพียงว่ำ ทรงได้บำเพ็ญประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง ซึ่งก็เป็น
ที่ประจักษ์แล้วว่ำ พระรำชดำริเรื่องนี้ หมำยถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ โดยเฉพำะกลุ่ม
ด้อยโอกำส กลุ่มเปรำะบำง และประชำชนระดับรำกหญ้ำในทุกด้ำน พระวิริยะอุตสำหะและพระอัจริยภำพ
ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกร ด้วยพระองค์เอง อำทิ โครงกำรแก้มลิง และโครงกำร
อื่น ๆ อีกจำนวนมำกที่มีกำรจดทะเบียน น่ำชื่นชมอย่ำงหำที่สุดมิได้ และเป็นโชคดีของชำวไทย และโลกที่ได้มี
พระมหำกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้
นำยวีรชัย พลำศรัย เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรไทยประจำสหประชำชำติ ในฐำนะผู้แทน
ประเทศไทย (Permanent Representative of Thailand to the United Nations) แสดงควำมขอบคุณและ
รู้สึกซำบซึ้งใจที่สมัชชำสหประชำชำติได้จัดวำระพิเศษเพื่อถวำยสดุดีพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ขึ้นในวันนี้ สะท้อนให้เห็นว่ำพระรำชกรณียกิจและสิ่งที่พระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชน
ชำวไทยตลอด ๗๐ ปีของกำรครองรำชย์เป็นที่รับรู้ไม่เพียงแต่ในหัวใจของประชำชนไทย แต่ยังเป็นที่ยอมรับของ
ประชำคมระหว่ำงประเทศ ซึ่งได้ถวำยรำงวัลที่ทรงคุณค่ำเพื่อเทิดพระเกียรติสำหรับควำมสำเร็จที่ได้ทรงทุ่มเท
ด้วยพระวิริยะอุตสำหะเพื่อประชำชนของพระองค์ ได้แก่ เหรียญ Agricola ขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตร
แห่ งสหประชำชำติ (FAO) เมื่ อ ค.ศ. ๑๙๙๕ รำงวั ล UN-HABITAT Scroll of Honour Award ค.ศ. ๒๐๐๓
รำงวั ล Human Development Lifetime Achievement Award ของ United Nations Development
Programme (UNDP) เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๖ และรำงวัล WIPO's Global Leaders Award ค.ศ. ๒๐๐๙ นอกจำกนี้
เพื่อน้อมรำลึกในพระรำชกรณียกิจด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำดิน สหประชำชำติยังได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวำคม
ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันพระรำชสมภพเป็นวันดินโลก (World Soil Day) มำตั้งแต่ ค.ศ. ๒๐๑๔ อีกด้วย จำกโครงกำร
พัฒนำหลำยพันโครงกำรทั่วประเทศ ได้สั่งสมและพัฒนำเป็น “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็น
ของขวัญอันล้ำค่ำที่ได้พระรำชทำนให้กับปวงชนชำวไทยเพื่อเป็นหลักในกำรดำเนินชีวิตและเป็นกรอบในกำร
ตัดสินใจ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงยังได้รับกำรยอมรับในฐำนะแนวทำงที่สำมำรถประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วย
๕.๕.๔ ข้อเสนอแนะว่าด้วยศาสตร์พระราชา
๑) ข้อเสนอแนะด้านการจัดการน้า : ควรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรน้ำตำม
แนวพระรำชดำริในกรณีอุทกภัยจำกพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จแล้ว ไปปรับใช้ในพื้นที่ที่ยังดำเนินกำรไม่สมบูรณ์
โดยเฉพำะ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และอำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มีแนวพระรำชดำริ
ที่ ไ ด้ พ ระรำชทำนไว้ แ ล้ ว ในส่ ว นกำรแก้ ไ ขปั ญ หำขำดแคลนน้ ำ ควรส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ น กำรตำมแนว
พระรำชดำริ ในกำรจั ดทำแหล่ งเก็บ น้ ำขนำดเล็ กแบบกระจำยตัว กักเก็บน้ำในช่ว งฤดูฝ น เพื่อใช้ทดแทน
กำรจัดทำแหล่งเก็บน้ำขนำดใหญ่ซึ่งอำจต้องใช้ระยะเวลำนำน
๒) ข้อเสนอแนะด้านสหกรณ์ : ควรเร่งพัฒนำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรระดับอำเภอให้เข้มแข็ง
ตำมโครงกำรหนึ่งสหกรณ์ภำคกำรเกษตรหนึ่งอำเภอ และสนับสนุนให้สหกรณ์เหล่ำนี้ เข้ำไปมีบทบำทสำคัญ
ในกำรพั ฒ นำควำมเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนเกษตรกรรมทุ ก ชุ ม ชนของประเทศไทย ให้ เ ห็ น ผลในระยะ ๕ ปี
โดยบรรจุไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพื่อกำรดำเนินกำรเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญฯ มำตรำ ๗๕ วรรคสำม
๓) ข้อเสนอแนะด้ า นการจัดการดิน : ควรกำหนดนโยบำยและมี แผนยุทธศำสตร์ในกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรทรัพยำกรดินตำมศำสตร์พระรำชำครอบคลุมทุกสภำพปัญหำของดิน อย่ำงต่อเนื่อง
ระยะยำวมอบหมำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร จัดหลักสูตรกำรอบรม ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำร
ทรัพยำกรดิน กำหนดเป็นแผนกำรติดตำมให้คำแนะนำและส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องเขตควำมเหมำะสมของพื้นที่

๑๖๕
ปลูกพืชเศรษฐกิจ แนวทำงกำรแก้ปัญหำดินที่เหมำะสม และมอบหมำยให้กรมพัฒนำที่ดนิ กำหนดแผนพัฒนำ
ทรัพยำกรดินปัญหำต่ำง ๆ ตำมศำสตร์พระรำชำ เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติตำมแผนที่กำหนด เกิดเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกสภำพปัญหำและทุกพื้นที่
๔) ข้อเสนอแนะด้านการจัดการป่าไม้ : มอบหมำยให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม นำศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยกำรจัดกำรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติให้เป็ นผลในทุกพื้นที่ตำม
ควำมเหมำะสม เร่งสร้ำงเครือข่ำยประชำรัฐประกอบด้วยประชำชน รัฐ เอกชน และประชำสังคม ร่วมกันดูแล
และฟื้ น ฟู ทรั พยำกรป่ ำไม้ รวมทั้งรั กษำสิ่ งแวดล้ อมให้ สมดุล เพื่อให้ เป็ นไปตำมรัฐธรรมนู ญฯ มำตรำ ๔๓
และมำตรำ ๕๗
๕) ข้อเสนอแนะด้านนวัตกรรม : ควรกำหนดเป็นนโยบำย ให้ปลูกหญ้ำแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน
และน้ำ พร้อมกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงควำมเสียหำยหำกไม่มีกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมอบหมำยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนิน กำรควรสนับสนุนให้ศูนย์ ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ทำกำรศึกษำรวบรวมและเปรียบเทียบสำยพันธุ์หญ้ำแฝกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่ำงๆ ที่เหมำะสม
กับสภำพพื้นที่ ควรขยำยผลโดยกำรอบรมและสำธิตวิธีกำรปลูกหญ้ำแฝกในลักษณะต่ำงๆให้แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป มอบหมำยให้กรมพัฒนำที่ดินทำกำรผลิตกล้ำหญ้ำแฝกสำยพันธุ์หลักเพื่อแจกจ่ำยและขยำยพันธุ์
เพื่อเกษตรกรและบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงำนต่ำงๆ นำไปปลูกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อกำรเกิดกำรชะล้ำงพังทลำย
ของดิน เช่น พื้นที่ลำดชัน ขอบสระน้ำ ขอบถนน และปลูกปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เสื่อมโทรม และส่งเสริม
ภำครัฐและเอกชนให้รณรงค์กำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝก “พืชมหัศจรรย์” เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
๖) ข้อเสนอแนะด้ า นเกษตรทฤษฎีใหม่ : ควรกำหนดเป็นนโยบำยเป็นแผนยุทธศำสตร์ในกำร
ขับเคลื่อน “เกษตรทฤษฎีใหม่” อย่ำงต่อเนื่อง มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรตำมภำรกิจ เช่น
กำรพัฒนำที่ดิน กำรจัดหำตลำด กำรดูแลด้ำนรำคำผลิตผลด้ำนกำรเกษตร กำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกำรทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ในทุกขั้นตอน พร้อมส่งเสริมกำรศึกษำดูงำน ส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มหรือ จัดตั้งเป็น
สหกรณ์ โดยเฉพำะเกษตรกรที่มีปั จ จั ย ไม่เหมำะสมกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ควรส่ งเสริมกำรจัดตั้งสหกรณ์
เพื่อกำรรวมกลุ่มและจัดกำรด้วยวิธีกำรของสหกรณ์ และมอบหมำยให้กรมพัฒนำที่ดิน จัดทำแผนที่ที่เป็น
เปาำหมำยกำรทำเกษตรทฤษฎีใหม่
๗) ข้อเสนอแนะด้ า นปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง : เพื่อให้ เป็นไปตำมรัฐ ธรรมนู ญ ฯ
มำตรำ ๗๕ วรรคแรก รัฐจึงควรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุ ไว้ในแผนยุทธศำสตร์ชำติ และ
ปรับปรุงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ ในส่วนของกำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำใช้ให้มีควำมชัดเจนเพียงพอที่หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถนำไปอ้ำงอิงในกำรกำหนดนโยบำยและ
ปฏิบัติกำรได้ ภำครัฐควรมีควำมเข้ำใจในหลักกำรอย่ำงแท้จ ริงเพื่อส่งเสริมกำรนำไปใช้อย่ำงถูกต้องกำร
สนับสนุนธุรกิจในส่วนของ SMEs ตำมมำตรกำรใดๆ ควรกำหนดให้ SMEs นำหลักกำรปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ ส่วนธุรกิจขนำดใหญ่หำกมีกำรนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ รัฐอำจสนับสนุนโดย
มำตรกำรทำงภำษีตำมควำมเหมำะสม และรัฐควรสร้ำงควำมชัดเจนในหลักกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำในระดับอุดมศึกษำ สถำบันศำสนำ และหน่วยงำนรำชกำร ศึกษำวิจัย
เพื่อกำรสร้ำงทฤษฎีมำรองรับหลักปรัชญำในมิติต่ำงๆ ได้อย่ำงครบถ้วน เพื่อนำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจน
และสำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ได้อย่ำงดี เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้และเป็น
กำรต่อยอดในทำงปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นหลักกำรสำคัญตำมศำสตร์พระรำชำ
ได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

๑๖๖
๕.๖ การดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
จำกกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จำนวน ๔ โครงกำร ในพื้นที่
๔ ภูมิภำค รวมทั้งศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์สำขำ และสถำนที่ขยำยผลกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ จำนวน ๓ โครงกำร โดยมีรำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้

ที่มำ : กองทัพบก

๑๖๗
๕.๖.๑ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก

๑) ประวัติความเป็นมา
เมื่ อ วั น ที่ ๗ ธั น วำคม ๒๕๒๒ พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนำถบพิตร เสด็จพระรำชดำเนิน ณ โครงกำรชลประทำนคลองท่ำด่ำน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนำยก
จั งหวัดนครนำยก และทรงมี พ ระรำชด ำริเ กี่ ยวกั บ พื้ นที่ ว่ ำงเปล่ ำ ของทหำร ควำมว่ ำ “ควรจั ด ท าให้ เกิด
ประโยชน์ต่อทหารและประชาชน ในด้านการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรเบ็ดเสร็จ เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาถิ่นฐาน
ของตนอันจะนาไปสู่ความมั่นคงของชาติสืบไป”
กองทัพบกได้ดำเนินกำรสนองพระรำชดำริ โดยกำรจัดตั้งโครงกำรพัฒนำพื้นที่บริเวณเขำ
ชะโงกตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนำยก จังหวัดนครนำยก ขึ้นเมื่อวันที่ ๘ ตุล ำคม ๒๕๒๓ และได้
มอบหมำยให้กรมกำรสัตว์ทหำรบก เป็นผู้ปฏิบัติงำนตำมโครงกำร โดยใช้ชื่อว่ำ “โครงการเกษตรรวมใจอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ”
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้เสด็จพระรำช
ดำเนินเยี่ยมโครงกำรเกษตรรวมใจอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ หลำยครั้ง จนเมื่อกำรเสด็จพระรำชดำเนิน
ครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๒๙ สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (สำนักงำน กปร.) ได้บันทึกและประมวลพระรำชดำริตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนั้นคือ
(๑) จัดหำน้ำให้กับกิจกรรมต่ำงๆ ในพื้นที่บริเวณเขำชะโงก จังหวัดนครนำยก เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งทำงทหำรและประชำชน
(๒) จัดทำแผนกำรใช้พื้นที่ว่ำงเปล่ำให้เกิดประโยชน์ต่อทหำรและประชำชน ในกำรจัด
กำรฝึกอบรมวิชำชีพเพื่อนำควำมรู้ไปพัฒนำท้องถิ่นของตน
(๓) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน
(๔) จัดกิจกรรมกำรผลิตเพื่อส่งผลไปสู่ โรงเรียนในโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน

๑๖๘

จำกพระรำชดำริดังกล่ำว พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ได้ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำน และมีพระรำชดำริกับผู้เกี่ยวข้องโดยเสมอมำเพื่อให้กำรดำเนินงำนประสบ
ผลสำเร็จ หลังจำกนั้น เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ ได้เสด็จพระรำชดำเนินเยี่ยมผู้ประสบอุ ทกภัย
ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชำชนผู้ ประสบอุทกภัย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ในพื้ นที่โรงเรียนทหำร
กำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก และได้มีพระกระแสรับสั่งกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก ผู้บัญชำกำร
โรงเรี ย นนำยร้ อย
พระจุ ล จอมเกล้ ำ และเจ้ำกรมกำรสั ตว์ทหำรบก ควำมว่ำ “...ควรที่จะมีการ
ดาเนินการใช้พื้นที่ของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ โดยสัตว์ปีก
ได้แก่ ไก่และเป็ ด สั ตว์เคี้ย วเอื้อง ได้แก่ กระบือ ปลู กหญ้าส าหรับเลี้ ยงสั ตว์โ ดยเก็บเป็นฟาง เพื่อนาไป
ช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัย และการปลูกพืชไฮโดรโดยใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ ที่หน่วยทหารคิดทาขึ้นเอง...”
จำกนั้นได้มีพระกระแสรับสั่งอีก ๒ ครั้ง เกี่ยวกับกำรใช้พื้นที่โรงเรียนทหำรกำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๔ ควำมว่ำ “... พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มีพื้นที่เพียง
พอที่จะผลิตอาหาร ด้วยการปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ให้กับโรงเรี ยนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ได้โดยไม่ต้อง
พึ่งตลาด...” และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ความว่า “ ...พื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
สามารถเป็ นคลังอาหารสนั บสนุ นนั กเรียนนายร้อย และประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ...” กองทัพบก
ได้ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินกำรครั้งนี้เป็นอย่ำงมำก จึงได้เชิญผู้แทนส่วนรำชกำร เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม
และได้เสนอร่ ำงแผนงำนโครงกำรเกษตรรวมใจฯ น ำควำมกรำบบังคมทูล พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ขอพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัย ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕
ได้ทรงมีพระรำชวินิจฉัยเห็นชอบตำมแผนงำนดังกล่ำว
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
(๑) เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรให้กับประชำชน
(๒) เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนที่ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ
(๓) เพื่อเป็นคลังอำหำรสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ
(๔) เพื่อเป็นคลังอำหำรสำหรับเลี้ยงนักเรียนนำยร้อย
๓) ขั้นตอนในการดาเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ
(๑) ระยะที่ ๑ กำรจัดตั้งโครงกำร (มกรำคม - มิถุนำยน ๒๕๕๕) ได้แก่ ปรับปรุงอำคำร
โรงเรือน ปรับพื้นที่ และจัดหำพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

๑๖๙
(๒) ระยะที่ ๒ กำรขยำยผลและเสริมสร้ำงควำมแข็งแรง (กรกฎำคม ๒๕๕๕ - ธันวำคม
๒๕๕๖) ได้แก่ กำรเพิ่มจำนวนสัตว์ กำรพัฒนำกำรเลี้ยงสัตว์ กำรปลูกพืชผัก และกำรปลูกหญ้ำเลี้ยงสัตว์
(๓) ระยะที่ ๓ กำรเสริมสร้ำงควำมสมบูรณ์ในตัว เอง (มกรำคม ๒๕๕๗ จนปัจจุบัน)
โดยเป็นคลังอำหำรสนับสนุนโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ และเป็นศูนย์
กำรเรียนรู้ ในกำรฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรเกษตร โดยมีกำรดำเนินงำนประกอบด้วย ๔ โครงกำร ๑๒ กิจกรรม
และ ๑๔ ฐำนกำรเรียนรู้ ดังนี้
ก) โครงกำรเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง
- กิจกรรมกำรเลี้ยงสัตว์ปีก
- กิจกรรมกำรเลี้ยงกระบือ
- กิจกรรมกำรเลี้ยงโคนม
ข) โครงกำรประมงน้ำจืด
- กิจกรรมกำรประมงน้ำจืด
ค) โครงกำรปลูกพืช
- กิจกรรมกำรปลูกผัก (โตเร็ว)
- กิจกรรมกำรปลูกผักไร้ดิน
- กิจกรรมกำรสำธิตไม้ผล
- กิจกรรมกำรปลูกหญ้ำเลี้ยงสัตว์
- กิจกรรมกำรทำนำข้ำว
- กิจกรรมกำรปลูกผักกำงมุ้ง
ง) โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรของโครงกำรฯ
- กิจกรรมกำรแปรรูปหม่อนผลสด
- กิจกรรมกำรแปรรูปมะม่วง
จ) ศูนย์กำรเรียนรู้
- ฐำนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง
- ฐำนกำรผลิตถ่ำนหอม
- ฐำนกำรทำน้ำหมักชีวภำพ
- ฐำนกำรทำน้ำยำอเนกประสงค์จำกน้ำหมักชีวภำพ
- ฐำนกำรทำน้ำยำไล่แมลงจำกน้ำหมักชีวภำพ
- ฐำนกำรขยำยพันธุ์พืช
- ฐำนกำรเรียนรู้บ้ำนควำยไทย
- ฐำนกำรเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
- ฐำนกำรเรียนรู้กำรปลูกระบบอัจฉริยะ
- ฐำนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวอินทรีย์แบบประณีตและ เทคโนโลยีสีเขียว
- ฐำนกำรเรี ยนรู้โครงกำรควบคุมหนูศัตรู พืชโดยใช้นกแสกและศัตรูธรรมชำติ อื่น ๆ
ในนำข้ำว

๑๗๐
- ฐำนกำรเรี ยนรู้ เครื่ องมื อก ำจั ดเหลื อบ แมลงวั นคอก และแมลงดู ดเลื อดอื่ น ๆ
ในบริเวณคอกสัตว์ด้วยกับดัก SASA99 โดยไม่ต้องใช้สำรเคมีกำจัดแมลง
- ฐำนกำรเรียนรู้โรงบีบเย็นน้ำมันพืชเกษตรรวมใจ
- ฐำนกำรเรียนรู้กำรผลิตอำหำรสัตว์
๔) ศาสตร์พระราชาในพื้นที่
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นศูนย์กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคลังอำหำรสำหรับช่วยเหลือประชำชน และสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็น
ธนำคำรโค – กระบือ กำรแก้ไขปัญหำดินที่เป็นกรด กำรปลูกผักไร้ดิน กำรใช้หญ้ำแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
และกำรบริหำรจัดกำรน้ำในลักษณะอ่ำงพวง เป็นต้น
๕) ความสาเร็จของโครงการฯ
ในปัจจุ บั นสำมำรถจัดทำศูนย์กำรเรียนรู้ จำนวน ๔ โครงกำร ๑๒ กิจกรรม และ ๑๔ ฐำน
กำรเรียนรู้ สำมำรถให้กำรช่วยเหลือประชำชน สนับสนุนฟำงอัดฟ่อนและหญ้ำตัดสดให้กับสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย
พิบัติต่ำง ๆ มำโดยตลอด และสำมำรถฝึกอบรมวิชำชีพด้ำนกำรเกษตรให้กับนักเรียนนำยร้อยทุกชั้นปี เพื่อนำไป
ขยำยผล เมื่อจบกำรศึกษำออกไปปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ
๖) ความต้องการขอรับการสนับสนุนของโครงการฯ
(๑) ยำนพำหนะขนำดเล็ก (รถกระบะเทท้ำย) ที่ใช้ในโครงกำรฯ
(๒) อุปกรณ์ประกอบแทรกเตอร์ขนำดเล็ก (ยี่ห้อ คูโบต้ำ ขนำด ๔๗ แรงม้ำ)
- อุปกรณ์ตัดหญ้ำประกอบท้ำยแทรกเตอร์ลำก (สแลกเชอร์)
- จอบหมุน
- เทลเลอร์พ่วงแทรกเตอร์
(๓) วิทยำกรประจำฐำนกำรเรียนรู้ (นำยทหำร, นำยสิบ, พนักงำนหรือปรำชญ์ชำวบ้ำน)
(๔) อำคำรฐำนกำรเรียนรู้
- อำคำรโรงสีข้ำวพร้อมลำนตำกข้ำวเปลือก
- อำคำรโรงเผำถ่ำน
- อำคำรผสมดินและวัสดุปลูก
- อำคำรผลิตจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภำพ
- อำคำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวรและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของโครงกำรฯ
- อำคำรโรงอบพลังงำนแสงอำทิตย์
(๕) สิ่งอำนวยควำมสะดวกประจำอำคำรและฐำนกำรเรียนรู้
- ชุดเครื่องเสียงประจำฐำนกำรเรียนรู้
- ห้องสุขำ ชำย-หญิง บริเวณอำคำรเกษตรรวมใจ จำนวน ๑๒ ห้อง

๑๗๑
๗) การให้การสนับสนุนโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมกำรฯ โดยได้ร่วม
พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น สมควรจะร่ ว มสื บ สำนพระรำชปณิ ธ ำน ด้ ว ยกำรประสำนงำนกั บ ส่ ว นรำชกำรภำครัฐ
และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้กำรสนับสนุนตำมที่โครงกำรฯ มีควำมประสงค์ ดังนี้
(๑) อุปกรณ์ประกอบแทรกเตอร์ขนำดเล็ก
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : ชมรมศิษย์เก่ำสวนกุหลำบวิทยำลัย รุ่นที่ ๙๗
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : โรงเรียนทหำรกำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก
(๒) หลอดประหยัดไฟและผลิตภัณฑ์พลังงำนแสงอำทิตย์
- เปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED ตำมอำคำร
- ติดตั้งผลิตภัณฑ์พลังงำนแสงอำทิตย์สำหรับโรงงำนและฐำนกำรเรียนรู้ ได้แก่ ตู้อบแห้ง
พลังงำนแสงอำทิตย์สำหรับโรงงำนแปรรูปหม่อนผลสด เครื่องสกัดสำรปาองกันและกำจัดศัตรูพืชพลังงำน
แสงอำทิตย์สำหรับโรงงำนผลิตจุลินทรีย์ และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงำนแสงอำทิตย์ สำหรับโรงงำนแปรรูปนม
พร้อมดื่ม
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กำรไฟฟาำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : โรงเรียนทหำรกำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก
(๓) รถกระบะขนำดกลำงเทท้ำย
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : โรงเรียนทหำรกำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก
(๔) ระบบไฟฟาำ ระบบสูบน้ำ และระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์
- ระบบไฟฟาำเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรเรียนคอมพิวเตอร์
- ระบบไฟฟาำเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำโรงเรือนโคนม
- ระบบไฟฟาำเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำโรงงำนผลิตน้ำนมพร้อมดื่ม
- ระบบไฟฟาำเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรโรงนอนนักเรียน
- ระบบสูบน้ำบำดำลด้วยเซลล์แสงอำทิตย์
- ระบบสูบน้ำหยดด้วยเซลล์แสงอำทิตย์
- ระบบสูบน้ำผิวดินด้วยเซลล์แสงอำทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้
- ระบบอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบเรือนกระจก
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กองทัพบก สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
(๕) กำรก่อสร้ำงระบบเครือข่ำยอ่ำงเก็บน้ำ (อ่ำงพวง) โดยกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ำจำก
อ่ำงเก็บน้ำห้วยปรือไปยังอ่ำงเก็บน้ำคลองโบด
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมชลประทำน
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กรมชลประทำน
(๖) อำคำรโรงสีข้ำว และลำนพื้นแข็งสำหรับตำกข้ำว
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : สโมสร ไลออนส์นำโกย่ำ นำกำมูระ ประเทศญี่ปุ่น
และมูลนิธิวงษ์เจริญสิน

๑๗๒
ข) งบประมำณที่ต้องกำร : ๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท
ค) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : โรงเรียนทหำรกำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก
(๗) อำคำรฝึกอบรม ๑ – ๔
- หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : โรงเรียนทหำรกำรสัตว์ กรมกำรสัตว์ทหำรบก
(๘) ห้องสุขำชำยหญิง
- แหล่งที่มำของงบประมำณและหน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : สำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดนครนำยก
(๙) ปั จ จั ย ในกำรผลิ ตพืช กิจกรรมกำรปลู กผั ก (โตเร็ว ) กิจกรรมกำรปลู กผั กกำงมุ้ ง
กิจกรรมกำรปลูกผักไร้ดิน และกิจกรรมกำรสำธิตแปลงไม้ผล
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : สำนักงำนเกษตรจังหวัดนครนำยก กรมส่งเสริม
กำรเกษตร
(๑๐) กิจกรรมกำรเกษตร
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : สำนักงำนเกษตรจังหวัดนครนำยก กรมส่งเสริม
กำรเกษตร
(๑๑) กิจกรรมด้ำนกำรอำรักขำพืช
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช
จังหวัดชลบุรี
(๑๒) กิจกรรมหม่อนผลสด
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครรำชสีมำ
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กรมหม่อนไหม
(๑๓) กิจกรรมทำแปลงสำธิตกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว (ข้ำวหอมปทุมธำนี)
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมกำรข้ำว
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนีและศูนย์วิจัยข้ำวปรำจีนบุรี
(๑๔) กิจกรรมกำรปรับปรุงดินและพัฒนำที่ดิน
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมพัฒนำที่ดิน
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : สถำนีพัฒนำที่ดินนครนำยก
(๑๕) โครงกำรเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมปศุสัตว์
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครนำยกและศูนย์วิจัย
และพัฒนำสัตว์ปีกกบินทร์บุรี

๑๗๓
(๑๖) กิจกรรมกำรประมงน้ำจืด
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมประมง
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : สำนักงำนประมงจังหวัดนครนำยก
(๑๗) โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลิง
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมชลประทำน
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กรมชลประทำน
(๑๘) กิจกรรมกำรปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมชลประทำน
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กรมชลประทำน
(๑๙) กิจกรรมองค์ควำมรู้บริหำรจัดกำรกิจกำรโคนม
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย
(๒๐) กิจกรรมขยำยพันธุ์พืช
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ข) หน่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำร : ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำอำชี พ กำรเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
(๒๑) กิจกรรมกำรสำรวจควำมต้องกำรใช้ไฟฟาำและขนำดหม้อแปลงไฟฟาำ
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กำรไฟฟาำส่วนภูมิภำค
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กำรไฟฟาำส่วนภูมิภำค จังหวัดนครนำยก

๑๗๔
๕.๖.๒ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน ๕ หมู่บ้าน จังหวัด
ตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑) ประวัติความเป็นมา
เมื่อวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๔๓ เวลำ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดนแก่ พลเอก สุรยุทธ์
จุลำนนท์ ผู้บัญชำกำรทหำรบก ในขณะนั้น ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่องกำร
รั กษำควำมมั่น คงตำมแนวชำยแดนในพื้น ที่ภ ำคเหนื อ โดยมีพระรำชดำริให้ พิจำรณำหำแนวทำงในกำร
ด ำเนิ น งำนจั ดตั้ ง หมู่ บ้ ำนในรู ป แบบหมู่ บ้ ำนยำมชำยแดน ด้ ำ นทิ ศ ตะวั น ตกของจั งหวัด แม่ ฮ่ อ งสอนและ
จังหวัดตำก เพื่อพัฒนำรำษฎร ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรักษำอธิปไตยของชำติอย่ำงมีระบบ และให้หำรำษฎร
ชำวไทยภูเขำที่สมัครใจไปเป็นยำมตำมแนวชำยแดน สรุปได้ดังนี้
(๑) กำรสร้ ำงควำมมั่ นคงตำมแนวชำยแดนต้ องกระท ำในลั กษณะผสมผสำนมี ก ำร
เคลื่อนไหวควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติกำรจิตวิทยำเพื่อสร้ำงควำมใกล้ชิด
(๒) จะต้องได้ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติกำรทั้งหมดรวมทั้งปัญหำ และควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของรำษฎร กำรปฏิบัติจะต้องร่วมกันทุกฝ่ำย
(๓) พื้นทีเ่ ฝาำระวัง ได้แก่ พื้นที่ตั้งแต่ช่องทำงกิ่วผำวอก จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงอำเภอปำงมะผ้ำ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๔) กำรดำเนินกำรมิใช่เป็นโครงกำรใหญ่แต่เป็นงำนเล็ก ๆ เช่น กำรสร้ำงฝำยกั้นน้ำ
และใช้ระบบกำรส่งน้ำด้วยท่อ
(๕) กลุ่มและสมำคมแม่บ้ำนควรเข้ำไปมีบทบำทในกำรช่วยเหลือ
(๖) โครงกำรที่ป ระสบควำมสำเร็จในช่วงที่ผ่ำนมำ คือ อ่ำงเก็บน้ำห้ ว ยตึงเฒ่ ำตำม
โครงกำรหมู่บ้ำนตัวอย่ำงห้วยตึงเฒ่ำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(๗) กำรดำเนิ นกำรต่อรำษฎรในพื้นที่ สู งสำมำรถประสำนงำน หม่อมเจ้ำภีศเดช รัชนี
ได้โดยตรงกองทัพบกได้มอบหมำยให้ กองทัพภำคที่ ๓ ดำเนินกำรตำมแนวทำงพระรำชทำนข้ำงต้น โดยได้
วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล และก ำหนดหมู่ บ้ ำ นเปา ำ หมำยที่ จ ะต้ อ งด ำเนิ น กำรโดยเร่ ง ด่ ว นเป็ น ล ำดั บ แรก จ ำนวน
๔๓ หมู่บ้ำน อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดตั้งชื่อว่ำ โครงกำรพัฒนำรำษฎรชำว
ไทยภูเขำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และภำยหลังจำกนั้นได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงกำรเป็น “โครงกำรหมู่บ้ำน
พัฒนำเพื่อควำมมั่นคงพื้นที่ชำยแดนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ”

๑๗๕
จำกพระรำชด ำริ ดั ง กล่ ำ วแล้ ว นั้ น สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำน โดยเมื่อ
วันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๔๒ ได้เสด็จพระรำชดำเนินเยี่ยมรำษฎร ณ บ้ำนรวมไทยพัฒนำที่ ๑ ตำบลรวมไทย
พัฒนำ อำเภอพบพระ จังหวัดตำก และได้มีพระรำชเสำวนีย์กับ พลตรี ชัยยุทธ เทพยสุวรรณ ผู้บัญชำกำร
กองพลทหำรพัฒนำที่ ๓ ผู้อำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนโครงกำรจัดตั้งที่อยู่อำศัยและพื้นที่ทำกินคีรีรำษฎร์
อำเภอพบพระ จังหวัดตำก (ตำแหน่งและยศในขณะนั้น) ควำมว่ำ “...ให้หาราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจไป
เป็นยามตามแนวชายแดนตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...” ซึ่งต่อมำเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎำคม
๒๕๔๒ กองทัพบกได้รับสนองตำมพระรำชดำริ ดังนี้
(๑) ให้หมู่บ้ำนยำมชำยแดน เป็นหมู่บ้ำนที่จัดตั้งขึ้นใหม่บนภูเขำเพรำะชำวเขำมีควำมคุ้นเคย
กับกำรอยู่บนภูเขำมำกกว่ำพื้นรำบและเป็นพื้นที่ที่มีควำมปลอดภัยพอสมควร
(๒) พื้นที่จัดตั้งหมู่บ้ำนยำมชำยแดนเป็นพื้นที่ที่สำมำรถทำกำรเกษตรได้เหมือนดังดอยอ่ำงขำง
มีแหล่งน้ำ มีพื้นที่เพียงพอสำหรับหมู่บ้ำนประมำณ ๔๐ – ๕๐ ครอบครัว
(๓) ให้ทหำรช่วยฝึกอบรมระบบปาองกันภัย และฝึกกำรรำยงำนข่ำว เพื่อให้รำษฎรได้ช่วย
เป็นหูเป็นตำให้กับทำงรำชกำร
(๔) มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ ฯ จะช่วยสนับสนุนอำชีพ และขอแรงงำนทหำรเข้ำช่วยในกำร
จัดตั้งหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
กองทัพบก ได้น้อมนำเอำแนวพระรำชดำริดังกล่ำว สู่ภำคปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
และได้ประสำนขอควำมร่วมมือจำกทุกส่วนรำชกำร ในจังหวัดตำกและจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินกำรตำม
แนวทำงที่ ไ ด้ มี พ ระรำชดำริ โดยเมื่อ วั น ที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๔๒ ได้จัดตั้งจำนวน ๒ หมู่บ้ำน และต่อ มำได้
เนินกำรจัดตั้งเพิ่มอีก ๓ หมู่บ้ำน รวมเป็น ๕ หมู่บ้ำน คือ
ก) บ้ำนมะโอโคะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก
ข) บ้ำนปำงคอง ตำบลนำปู่ปาอม อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ค) บ้ำนอำโจ้ ตำบลนำปู่ปาอม อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ง) บ้ำนแม่ส่วยอู ตำบลผำบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ) บ้ำนดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
เพื่อดำเนินกำรจัดตั้งหมู่บ้ำนถำวรตำมแนวชำยแดน ด้ำนจังหวัดตำกและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้มีสภำพเป็นหมู่บ้ำนที่ถูกต้องตำมกฎหมำย โดยคัดเลือกรำษฎรชำวไทยภูเขำที่มีควำมสมัครใจ ให้ย้ำยถิ่น
ฐำนมำอยู่อำศัยในหมู่บ้ำน ซึ่งจะได้รับกำรฝึกอบรมกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรรำยงำนข้อมูลข่ำวสำร
ขั้นพื้นฐำน เพื่อทำหน้ำที่เป็นยำมชำยแดน
๓) แนวทางดาเนินการ
(๑) จัดตั้งชุมชนให้กลมกลืนกับสภำพแวดล้อม และส่งเสริมให้รำษฎรปลูกสร้ำงบ้ำนเรือน
ในลักษณะสันโดษ เรียบง่ำย กระจำยอยู่ตำมพื้นที่ป่ำธรรมชำติ ตำมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต
ของชนเผ่ำ

๑๗๖
(๒) ส่งเสริมให้รำษฎรมีกำรประกอบอำชีพ และรำยได้เพียงพอต่อกำรบริโภคตลอดทั้งปี
และดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(๓) ส่ งเสริ มให้ จั ดท ำธนำคำรอำหำรชุมชน โดยเฉพำะกำรส่ งเสริ มให้ รำษฎรปลู กไม้ ผล
ยืนต้น และพืชสมุนไพรเพื่อเป็นอำหำรและยำในชีวิตประจำวัน ในพื้นที่โดยรอบบริเวณบ้ำน
(๔) รำษฎรจะได้รับกำรฝึกอบรมและเรียนรู้ถึงกำรทำหน้ำที่เป็นยำมชำยแดน ในกำร
เฝาำตรวจและแจ้งเตือนกำรรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่ำงชำติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำต้นน้ำลำธำร
๔) ศาสตร์พระราชาในพื้นที่
กำรแก้ไขปั ญหำด้ำนควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน ด้ว ยกำรให้ รำษฎรชำวไทยภูเขำ
ที่เข้ำมำอำศัยในหมู่บ้ำนได้ทำหน้ำที่เป็นยำม คอยเฝาำแจ้งเตือนภัยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำม
มั่นคงได้รับทรำบกำรอยู่ร่วมกับ ป่ำอย่ ำงยั่งยืน กำรพัฒนำอำชีพให้มีรำยได้อย่ ำงเพียงพอ และกำรรักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชนเผ่ำ
๕) ความสาเร็จของโครงการฯ
สำมำรถจัดตั้งหมู่บ้ำนยำมชำยแดนได้ จำนวน ๕ หมู่บ้ำน เพื่อเสริมสร้ำง ปาองกัน และ
แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงบริเวณชำยแดน ในพื้นที่ยุทธศำสตร์สำคัญ โดยพื้นที่และรำษฎรได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพมีควำมพร้อมในกำรปาองกันตนเองและชุมชุน สำมำรถเป็นแหล่งข่ำวให้แก่ทำงรำชกำร และทำหน้ำที่
เป็นยำมคอยแจ้งเหตุแจ้งเตือนภัยให้กับหมู่บ้ำนตนเองและหมู่บ้ำนข้ำงเคียงได้อย่ำงถำวร

๖) ความต้องการของโครงการฯ
(๑) ต้องกำรให้กำรไฟฟาำส่วนภูมิภำค ดำเนินกำรขยำยเขตไฟฟาำมำยังหมู่บ้ำน
(๒) ต้องกำรให้มีกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำสำหรับนำมำผลิตกระแสไฟฟาำ ในช่วงฤดูแล้ง
(๓) ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมเข้ำหมู่บ้ำน
(๔) เพิ่มควำมจุของถังเก็บน้ำให้มีปริมำณที่เพียงพอต่อจำนวนประชำกร
(๕) ติดตั้งเครื่องขยำยสัญญำนของระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สำมำรถใช้กำรได้
(๖) แก้ไขปัญหำในด้ำนกำรประกอบอำชีพเสริม เพื่อให้มีรำยได้เพียงพอต่อกำรยังชีพ
และไม่ต้องเดินทำงไปหำงำนทำในพื้นที่อื่น

๑๗๗
(๗) มีควำมต้องกำรพลังงำนทดแทนแบบเซลล์แสงอำทิตย์
(๘) ส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรประจำถิ่น รวมทั้งจัดหำตลำดที่จะมำรองรับ
(๙) ส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์ และกำรทำปศุสัตว์ในพื้นที่
๗) การให้การสนับสนุนโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ
(๑) ระบบสำยส่งไฟฟาำจำกบ้ำนกล้อทอ ถึงบ้ำนมะโอโคะ ระยะทำง ๗.๒ กิโลเมตร
ก) งบประมำณ จำนวน ๑๒.๕ ล้ำนบำท
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบ : กำรไฟฟาำส่วนภูมิภำค
(๒) ระบบไฟฟาำฟำร์มเซลล์แสงอำทิตย์ ผสมผสำนกับระบบไฟฟาำพลังน้ำ
ก) งบประมำณ จำนวน ๕,๘๙๒,๐๐๐ บำท
ข) หน่วยงำนรับผิดชอบ : กองทัพบก สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กรมพัฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
(๓) ภำรกิจด้ำนป่ำไม้ กำรขอใช้พื้นที่ของกรมป่ำไม้ในกำรดำเนินงำนของโครงกำรฯ
- หน่วยงำนรับผิดชอบ : กรมป่ำไม้

๑๗๘
๕.๖.๓ ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดบุรีรัมย์

๑) ประวัติความเป็นมา
ในอดีตในพื้นที่ อำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสบปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ในพื้นที่ ประชำชนมีกำรแตกแยกทำงควำมคิดอย่ำงรุนแรง และมีกำรต่อสู้แย่งชิงด้วยอำวุธ ส่งผลให้ประชำชน
ได้รับควำมเดือดร้อนเป็นอย่ำงมำก ทรัพย์สินถูกทำลำยเสียหำย เกิดกำรละทิ้งถิ่นฐำนที่ทำกิน ต้องอพยพ
หลบหนีภัยเข้ำมำอำศัยควำมคุ้มครองจำกเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยควำมมั่นคงต้องจัดกำลังเข้ำระงับยับยั้ง
สถำนกำรณ์ควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ดังกล่ำว ควำมทรำบถึงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร จึงทรงมีพระรำชดำริ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๒๑ ให้ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำคลอง
มะนำวที่บ้ำนโนนดิน แดง เพื่อให้รำษฎรใช้ประโยชน์จำกแหล่ งน้ำในกำรทำกำรเกษตรกรรมใกล้ห มู่บ้ ำน
ถือเป็ น พื้น ที่พัฒ นำเสริ มควำมมั่นคงพื้น ที่แรกของภำคอีส ำนตอนล่ ำง ทรงแนะนำวิธีกำรพัฒ นำแนวใหม่
เป็นโครงกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จผสมผสำนสมบูรณ์แบบ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ทุกส่วนรำชกำรในพื้นที่ระดมทรัพยำกร
เข้ำมำในพื้นที่เปาำหมำย ภำยใต้แผนงำนเดียวกัน ซึ่งกองทัพภำคที่ ๒ ได้สนองพระรำชกระแสรับสั่ง ด้วยกำร
จัดทำโครงกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคงเฉพำะพื้นที่อำเภอละหำนทรำยขึ้น ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ โดยใช้กำรเมืองนำ
กำรทหำร จนสำมำรถยุติปัญหำในพื้นที่ได้อย่ำงสิ้นเชิงในปี ๒๕๒๖ และแนวทำงพระรำชดำรินี้ ได้เป็นต้นแบบ
ของแผนยุ ท ธศำสตร์ พั ฒ นำที่ ใ ช้ ด ำเนิ น กำรในพื้ น ที่ ภ ำคอี ส ำนตอนล่ ำ งต่ อ เนื่ อ งมำจนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ได้
พระรำชทำนแนวทำงไว้ ดังนี้
(๑) งำนพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร ได้มีกระแสรับสั่งให้ทำกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ
คลองมะนำวให้เสร็จสิ้นในปี ๒๕๒๒ ฝำยทดน้ำห้อยหินที่บ้ำนโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสำง จังหวัดนครรำชสีมำ
ก่อสร้ำงเขื่อนลำนำงรอง ซึ่งแล้วเสร็จในปี ๒๕๒๔ และกำรก่อสร้ำงเขื่อนลำปะเทีย เขื่อนลำจังหันเขื่อนลำ
ปลำยมำศ นอกจำกนั้นทรงมีพระรำชดำริให้ทำกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็กเพื่อช่วยเหลือรำษฎร ในเขต
หมู่บ้ำนต่ำง ๆ อีกเป็นจำนวนมำก ส่งผลให้รำษฎรมีน้ำบริโภคใช้สอยและใช้ในกำรประกอบอำชีพทำงกำร
เกษตร

๑๗๙

(๒) กำรส่ งเสริ มและช่ว ยเหลื อให้ รำษฎรประกอบอำชีพหลำยอย่ำงในเวลำเดีย วกั น
เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้
(๓) งำนปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรก่อสร้ำงสำธำรณะประโยชน์
(๔) งำนจัดตั้งหมู่บ้ำนและที่ทำกิน ทำกำรจัดตั้งหมู่บ้ำนปาองกันตนเองชำยแดน หมู่บ้ำน
ป่ำไม้ ตำมโครงกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง โดยรวบรวมรำษฎรที่ได้รับผลกระทบและประสบภัยรวมทั้งหมู่บ้ำน
ที่กระจัดกระจำยให้มำอยู่อำศัยรวมกันเป็นกลุ่มก้อน จนเกิดผลในกำรปาองกันตนเอง นอกจำกนี้แล้วยังทำกำร
จัดสรรที่ดิน โดยกำรกระจำยสิทธิ ให้รำษฎรมีที่ทำกินเป็นของตนเอง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ครอบครัวๆ ละ
๑๕ ไร่
(๕) งำนพัฒนำจิตใจและปรับปรุงคุณภำพชีวิต ทำกำรพัฒนำร่ำงกำยจิตใจ จัดระบบ
รักษำควำมปลอดภัยในหมู่บ้ำน โดยปรับปรุงแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนกำรเกษตร กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ด้ำน
สำธำรณสุข และกำรรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น
เขื่

จำกกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ได้ ส ร้ ำ งปั จ จั ย ขั้ น พื้ น ฐำนเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ รำษฎรอย่ ำ งเพี ย งพอ
ในขั้นต้นแต่เนื่องจำกสภำพปัญหำจำกกำรสิ้นเนื้อประดำตัวของรำษฎรเมื่อครั้งประสบภัย ส่งผลให้ รำษฎรยัง
ไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ ประกอบกับรำษฎรในพื้นที่บริเวณชำยแดนเหล่ำนี้ ขำดควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพ
ตำมหลักวิชำกำรใหม่มำเป็นเวลำนำน จึงจำเป็นต้องได้รับ กำรพัฒนำ โดยกำรช่ วยเหลือของเจ้ำหน้ำที่ต่อไป
อีกระยะหนึ่ง เพื่อสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังต้องมีกำรติดตำมขยำยผลกำรพัฒนำและกำรช่วยเหลือ

๑๘๐
รำษฎร ในพื้นที่โครงกำรต่อไป จึงทำกำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรพัฒนำขึ้นที่หมู่บ้ำนโนนดินแดง อำเภอละหำนทรำย
จังหวัดบุรีรัมย์ (ปัจจุบันเป็นอำเภอโนนดินแดง) ให้เป็นแหล่งสำธิตกำรประกอบอำชีพ และเป็นแหล่งให้บริกำร
ทุ กสำขำ เพื่ อช่ วยเหลื อรำษฎรในระยะยำวต่ อไป จึ ง เป็ น จุ ด ก ำเนิ ด ของ “ศู น ย์ ก ารพั ฒ นาโนนดิ น แดง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ”
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อช่วยเหลือรำษฎรในพื้นที่ที่ได้รับควำมเดือ ดร้อนจำกปัญหำด้ำนควำมมั่นคง ภำยใต้
แผนงำนอันเดียวกัน โดยมีเปาำหมำยกำรพัฒนำ ให้เป็นแหล่งสำธิตกำรประกอบอำชีพ และเป็นศูนย์กลำง
กำรบริกำรด้ำนกำรพัฒนำ
๓) แนวทางดาเนินการ
(๑) จัดระบบและพัฒนำแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำและจัดระบบส่งน้ำ
(๒) จัดรูปที่ดินท้ำยเขื่อนลำนำงรองเป็นแปลงเกษตรปรำณีต และจัดรูปแปลงนำท้ำย
อ่ำงเก็บน้ำคลองมะนำวเป็นแปลงเกษตรกึ่งปรำณีต
(๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อควำมต่อเนื่องของโครงกำร ตำมที่ได้รับพระรำชทำนไว้
๔) ศาสตร์พระราชาในพื้นที่
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน โดยกำรพัฒนำแหล่งน้ำให้สำมำรถประกอบอำชีพเกษตรกรรม
และพัฒนำอำชีพอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะส่งผลในทำงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงในพื้นที่ให้มีควำมสงบมำกยิ่งขึ้น
โดยใช้วิธีกำรเมืองนำกำรทหำรและกำรทำงำนภำยใต้แผนงำนเดียวกัน รวมทั้งพัฒนำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้
ทำงด้ำนกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรพัฒนำเบ็ดเสร็จ
ผสมผสำนสมบูรณ์แบบ
๕) ความสาเร็จของโครงการ
สำมำรถช่วยเหลือรำษฎรในพื้นที่ที่ได้รับควำมเดือนร้อนจำกภัยสู้รบจนสำมำรถใช้ชีวิตได้
อย่ ำ งสงบสุ ข มี ค วำมมั่ น คงปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรบริ ก ำรด้ ำ นกำรพั ฒ นำ
และช่วยเหลือ รำษฎรในพื้นที่ ได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้งเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปัจจุบันประสบผลสำเร็จ รำษฎรในพื้นที่มีควำมเข้มแข็ง มีกำรรวมกลุ่ม
อำชี พ ชั ด เจน ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม แปลงนำปรำณี ต กลุ่ ม แปลงผั ก และนำใหม่ กลุ่ ม ปลู ก หม่ อ นเลี้ ย งไหม
และกลุ่มทอผ้ำ
๖) ความต้องการของโครงการ
(๑) กำรปรับปรุงอำคำรสำนักงำน เนื่องจำกปัจจุบัน ชุดปฏิบัติกำรศูนย์กำรพัฒนำโนนดิน
แดงได้ใช้อำคำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนดินแดง เป็นสำนักงำนในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งมีสภำพเก่ำ
และเสื่อมโทรม จึงมีควำมต้องกำรอำคำรสำนักงำนที่เป็นสัดส่วน กำรจัดทำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ ถ่ำยทอด
ให้กับสมำชิก และบุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจ
(๒) อำคำรอบรมและห้ องน้ำ สำหรับสมำชิกและรำษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่มำเข้ำ รับ
กำรอบรม และศึกษำดูงำน แปลงสำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (แปลง ๑ ไร่ ๑ แสน) ศูนย์กำรพัฒนำ
โนนดินแดง งบประมำณ ๓๐๐,๐๐๐ บำท
(๓) ระบบไฟฟาำเซลล์แสงอำทิตย์ งบประมำณ ๑๕๐,๐๐๐ บำท
(๔) ยำนพำหนะ สำหรับติดตำมกำรดำเนินงำนของสมำชิกกลุ่มฯ

๑๘๑
(๕) ถนนลำดยำงในพื้ นที่ โ ครงกำร ระยะทำงประมำณ ๒,๐๐๐ เมตร กว้ ำง ๖ เมตร
ในเส้นทำงช่วงศำลำประชุมแปลงนำ ถึงลำนตำกข้ำวชุมชนหมู่ ๒, ๓, ๑๓ และศำลำแปลงนำประณีต
(๖) กำรต่อเติมศำลำประชุมที่ยังไม่แล้วเสร็จ และจัดหำไฟฟาำพร้อมเครื่องขยำยเสียง
ห้องน้ำ เก้ำอี้ และตำข่ำยล้อมรอบศำลำเพื่อปาองกันไม่ให้สิ่งของสูญหำย
(๗) กำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรบำนประตูเปิดน้ำเข้ำคลองไส้ไก่ทุกสำย และคลองปูน
คอนกรีตชำรุด
(๘) กำรทำถนนลูกรังเข้ำแปลงนำทุกซอย
(๙) กำรฝึ ก อบรมศำสตร์ พ ระรำชำให้ แ ก่ ส มำชิ ก แปลงนำปรำณี ต เพรำะปั จ จุ บั น
มีลูกหลำนเข้ำมำทำกำรเกษตรแทนพ่อแม่ ขำดกำรอบรมปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของแปลงนำปรำณีต
(๑๐) กำรก่อสร้ำงลำนตำกข้ำวบนคู ต่อจำกลำนตำกของชุมชนของหมู่ ๒, ๓, ๑๓ บนเนื้อที่
๓ ไร่ และอำคำรเก็บผลผลิตหรือเมล็ดพันธุ์พร้อมปุ๋ย
(๑๑) รถเกี่ยวข้ำว ๑ คัน
(๑๒) อุปกรณ์ทำงกำรเกษตรแบบปลอดสำรเคมีสำหรับปลูกผักกำงมุ้งไว้เพื่อเป็นตัวอย่ำง
(๑๓) กำรก่ อ สร้ ำ งศำลำอำคำรกำรเรี ย นรู้ หรื อ จั ด นิ ท รรศกำรดู ง ำนตำมโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในแปลงนำปรำณีต
(๑๔) กำรปรับปรุงศำลำแปลงนำปรำณีต เพื่อใช้เป็นสถำนที่รับเสด็จ
๗) การให้การสนับสนุนโครงการของคณะกรรมการ
(๑) กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(๒) กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงสัตว์
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินงำน : กรมปศุสัตว์ สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(๓) ระบบไฟฟาำเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรศูนย์ประสำนงำนโนนดินแดง
(อำคำรใหม่)
(ก) งบประมำณที่ต้องกำร : ๑,๖๕๐,๐๐๐ บำท
(ข) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ค) หน่ ว ยงำนรั บผิ ดชอบด ำเนิ นกำร : กองทั พ บก ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผน
พลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

๑๘๒
๕.๖.๔ โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส

๑) ประวัติความเป็นมา
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร มีพระรำชดำริให้จัดตั้ง
หมู่บ้ำนปศุสัตว์-เกษตรมูโนะขึ้น ในปี ๒๕๒๖ และให้เป็นศูนย์สำขำที่ ๓ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินกำรสำธิตกำรใช้ประโยชน์ดินเปรี้ยวจัดของศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทองฯ และเป็นหมู่บ้ำนตัวอย่ำงในกำรพัฒนำอำชีพด้ำนกำรปศุสัตว์และกำรเกษตร ซึ่งมีพื้นที่จำนวน
๑,๕๐๐ ไร่ ใช้เป็นที่อยู่อำศัยและที่ดินทำกินของอำสำสมัครที่ปลดประจำกำร และเกษตรกรยำกจนไม่มีที่ดินทำกิน
โดยได้จัดสรรให้กับสมำชิกครอบครัวละ ๑๕ ไร่ เพื่อเป็นที่อยู่อำศัยและทำกำรเกษตรครอบครัวละ ๓ ไร่ ส่วน
อีก ๑๒ ไร่ ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัว แต่ใช้เป็นพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้ำน เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นทุ่ง
หญ้ำเลี้ยงสัตว์ของสมำชิก ปัจจุบันมีสมำชิก ๔๔ ครัวเรือน ซึ่งสมำชิกแต่ละครอบครัวมีรำยได้หลักจำกกำรเลี้ยง
สัตว์และทำกำรเกษตร และจัดตั้งกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำนเพื่อเป็นรำยได้เสริมในครัวเรือน
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๒๗ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร เสด็จพระรำชดำเนิน ณ หมู่บ้ำนปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะ ทรงมีพระรำชดำริกับผู้ที่มำฝาำทูลละอองธุลี
พระบำท ควำมว่ำ “…ในระยะแรกต้องเร่งปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์รวมของหมู่บ้านให้เป็นทุ่งหญ้าเสียก่อน
โดยปลูกหญ้าพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินพรุ และมีคุณค่าทางอาหารพอ เนื่องจาก โค กระบือ ไม่กินหญ้า
พื้นเมืองที่ขึ้นในดินพรุ ทั้งนี้เพื่อเตรียมไว้สาหรับใช้เลี้ยงโคที่โครงการจัดหาไว้ให้สมาชิก แล้วในระหว่างนั้นต้อง
ส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงเป็ดเป็นอาชีพไปก่อน ในขณะเดียวกันทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ก็น่าจะขุด
บ่อเป็นแนวขนานกับคลองมูโนะ เพื่อทดลองปลูกบัวสาหรับเก็บดอก และเมล็ดไปจาหน่าย ตลอดจนทดลอง
เลี้ยงปลาน้าจืดพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถทนสภาพความเป็นกรดในน้าได้ ซึ่งอาจจะเป็นปลาสาหรับบริโภคหรือ
ปลาประเภทสวยงามก็ได้ หากน้าในบ่อดังกล่าวมีอัตราความเป็นกรดมากเกินไปก็ควรทดลองกรรมวิธีถ่ายน้า
เพื่อล้างความเปรี้ยวโดยสูบน้าทิ้งอีกทางหนึ่งแล้วผันน้าจืดจากคลองมูโนะเข้ามาทดแทนในบ่อที่ไม่ให้ผสมกับ
น้าจืดในคลองมูโนะ...” (สำนักรำชเลขำธิกำร, ๒๕๒๗)

๑๘๓

เมื่ อวั นที่ ๒๑ กั นยำยน ๒๕๓๗ สมเด็ จพระนำงเจ้ ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนำถบพิ ตร เสด็ จฯ
ทอดพระเนตรพื้ น ที่ ห มู่ บ้ ำ นปศุ สั ต ว์ - เกษตรมู โ นะอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๓๘ สมเด็จพระนำงเจ้ ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภู มิ พลอดุ ล ยเดช บ ร ม น ำ ถ บ พิ ต ร เ ส ด็ จ ฯ
ทอดพระเนตรพื้ น ที่ ห มู่ บ้ ำ นปศุ สั ต ว์ - เกษตรมู โ นะ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๓๙ สมเด็จพระนำงเจ้ ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จฯ ไปยังหมู่บ้ำน
ปศุสั ตว์ -เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทรงมี
พระรำชดำริกับผู้อำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ พิกุล
ทองฯ, ผู้แทนกรมวิชำกำรเกษตร และเจ้ำหน้ำที่โครงกำร
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิ กุลทองฯ ควำมว่ ำ “...ดอกดา
หลาเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามให้การศึกษารวบรวม
และขยายพั น ธุ์ ด าหลา...” (ศู น ย์ ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำ
พิกุลทองฯ, ๒๕๓๙)
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๔๐ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จฯ ปฏิบัติพระรำช-กรณียกิจที่แปลงศึกษำและขยำยพันธุ์
ดำหลำ หมู่บ้ำนปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริมีพระรำชดำริกับนำยชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์
ผู้อำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒ นำพิกุลทองฯ และนำยชัยโรจน์ ธรรมรัตน์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ทดลองยำง
นรำธิวำส ควำมว่ำ “…ให้ศึกษาปรับปรุงพันธุ์ดาหลาต่อไป และพยายามขยายพันธุ์ดาหลาขาวให้มากขึ้น...”
(ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง, ๒๕๔๐)
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๔๑ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จฯ ไปยังหมู่บ้ำน ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ เพื่อทรงติดตำมกำรดำเนินงำนและพระรำชทำนพันธุ์ไก่แก่เกษตรกร

๑๘๔

เมื่อวันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๔๒ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จฯ ไปยังหมู่บ้ำนปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ ทรงมีพระรำชดำริกับนำยประชำ เตรัตน์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส นำยชัยวัฒน์ สิทธิ
บุศ ย์ นำยชัย โรจน์ ธรรมรัตน์ ทรงชมเชยนำยบุญมี วงศ์เ ขื่อ นแก้ว สมำชิก หมู่บ้ำนปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ที่มีควำมขยันขันแข็งสำมำรถพัฒนำพื้นที่ดิน เปรี้ยวให้ใช้ประโยชน์ทำเกษตร
ผสมผสำนได้เป็นอย่ำงดี และทรงมีพระรำชเสำวนีย์ให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ช่วยปรับปรุงพื้นที่ จัดกำร
ดินและน้ำให้สมำชิกใช้ประโยชน์ต่อไป “...ให้ช่วยปรับปรุงพื้นที่สาธารณะหมู่บ้านปศุสัตว์- เกษตรมูโนะ โดยการ
จัดการดินและน้าให้มีสมาชิกใช้ประโยชน์ในการทานาต่อไป และขอให้ใช้บ้านนายบุญมี วงศ์เขื่อนแก้ว สมาชิก
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน โดยให้เกษตรกรจากที่อื่น
มาดู เช่น บ้านเนินธัมมัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านท่านหญิงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่น ๆ...”
(สำนักงำน กปร., ๒๕๔๒)
เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยำยน ๒๕๔๓ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิร ำลงกรณ บดิน ทรเทพยวรำงกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิส ริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร เสด็จฯ ไปยังหมู่บ้ำนปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทรงมีพระรำชดำริกับ
ท่ำนผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ควำมว่ำ “...ให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น แกลดิโอลัสพีค๊อก...”
เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ กั น ยำยน ๒๕๔๔ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เสด็จฯ ไปยังแปลงนำปลำสลิด หมู่บ้ำน
ปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทรงมีพระรำชเสำวนีย์กับ ดร.จรัลธำดำ กรรณสูต ผู้เชี่ยวชำญ
กรมประมง ควำมว่ำ “...ให้ดาเนินการต่อไป โดยให้จ้างงานราษฎรเข้ามาทาการเลี้ยงปลาและทานา...”
เมื่อวันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร และสมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟาำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เสด็จฯ ไปยังโครงกำรหมู่บ้ำนปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อทรงเยี่ยมรำษฎร และทอดพระเนตรผลงำนศิลปำชีพของสมำชิกในหมู่บ้ำน

๑๘๕

เมื่อวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ
ไปยังโครงกำรหมู่บ้ำนปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก และทอดพระเนตรงำนของกลุ่มศิลปำชีพพิเศษ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๕๑ สมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ด ำ ฯ สยำมบรมรำชกุ ม ำรี
เสด็ จ ฯ ไปยั งโครงกำรหมู่บ้ ำนปศุสั ตว์ -เกษตรมูโนะอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ทรงติดตำมกำรดำเนินงำน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และทอดพระเนตรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีชำวบ้ำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนนำงจำปี
วงศ์เขื่อนแก้ว สมำชิกหมู่บ้ำนปศุสัตว์-เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
เมื่อวันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จฯ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหมู่บ้ำนปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ และมีพระรำชดำริกับผู้อำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ควำมว่ ำ “…การจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง ตาบลเกาะสะท้อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้พิจารณาดาเนินการ
ปรับปรุงและรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ โดยดาเนินการอย่างประหยัด…”
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
(๑) เพื่ อ จั ด หำที่ อ ยู่ อ ำศั ย และที่ ท ำกิ น ให้ กั บ รำษฎรที่ ป ระสบปั ญ หำด้ ำ นที่ อ ยู่ อ ำศั ย
ที่ดินทำกิน โดยมีอำชีพหลักในด้ำนปศุสัตว์และอำชีพรองในด้ำนกำรเกษตร
(๒) เพื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ได้ร่วมกันให้คำแนะนำ และสนับสนุนสมำชิกของโครงกำร
ในกำรพัฒนำพื้นที่ให้สมำชิกใช้ประโยชน์และสร้ำงรำยได้เลี้ยงครอบครัว
(๓) เพื่อเป็ นตัวอย่ ำงในกำรปรั บปรุ งพื้นที่เพื่ อกำรเกษตรและทุ่งหญ้ ำเลี้ ยงสั ตว์ ในพื้ นที่
ดินเปรี้ยว
(๔) เพื่ อเป็ นกำรปรั บปรุ งดิ นที่ มี สภำพเป็ นกรดให้ มี คุ ณภำพดี โดยใช้ น้ ำจื ดชะล้ ำงดิ น
เพื่อให้ทำกำรเกษตรได้
(๕) เพื่อปรับปรุงคุณภำพน้ำในพื้นที่โครงกำร โดยระบำยน้ำเปรี้ยวออก และนำน้ำจืด
เข้ำไปแทนที่ เพื่อให้สำมำรถเลี้ยงปลำและทำกำรเกษตรได้
๓) การดาเนินงานโครงการที่สาคัญ
ได้ดำเนิ นกำรจั ดตั้ งกลุ่ มอำชี พและกิ จกรรมเสริ มของสมำชิ กจ ำนวนรวม ๙ กลุ่ ม ได้แก่
กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ กลุ่มเลี้ยงปลำ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มทำนำ กลุ่มทอผ้ำกลุ่มแกะสลักไม้
และเขียนลำย กลุ่มหญ้ำแฝก และกลุ่มปักผ้ำ โดยสมำชิกมีรำยได้เฉลี่ยครอบครัวละ ๔๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บำทต่อปี

๑๘๖
๔) ศาสตร์พระราชาในพื้นที่
กำรแก้ไขปัญหำดินที่มีสภำพเป็นกรด ด้วยกำรใช้น้ำจืดชะล้ ำง และนำที่ดินที่มีคุณภำพ
ดีแล้วมำบริหำรจัดกำรให้รำษฎรได้ทำกินแบบองค์รวม กำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบ กำรเกษตรทฤษฎีใหม่
และกำรเกษตรแบบผสมผสำน
๕) ความสาเร็จของโครงการ
สำมำรถแก้ไขปั ญหำสภำพปัญหำดิน และจัดหำที่อยู่อำศัยและที่ทำกินให้ กับรำษฎร
ที่ ป ระสบปั ญ หำ ได้ มี อ ำชี พ หลั ก ในด้ ำ นปศุ สั ต ว์แ ละอำชีพ รองในด้ ำ นกำรเกษตร สำมำรถให้ ค ำแนะนำ
และสนับสนุนสมำชิกของโครงกำรในกำรพัฒนำพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์และหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว สำมำรถ
เป็นตัวอย่ำงในกำรปรับปรุงพื้นที่เพื่อกำรเกษตรและทุ่งหญ้ ำเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดินเปรี้ยว และสำมำรถปรับปรุง
ดินที่มีสภำพเป็นกรดให้มีคุณภำพดี โดยใช้น้ำจืดชะล้ำงดินเพื่อให้ทำกำรเกษตรได้
๖) ความต้องการของโครงการ
(๑) โครงกำรสถำนี สู บน้ำ แก้ปัญหำเรื่องน้ำใช้เพื่อกำรเกษตรและแก้ปั ญหำน้ำท่ ว ม
แผนงำนปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ โดยขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ๒๕ ล้ำนบำท จำกจังหวัดนรำธิวำส (รอกำร
อนุมัตงิ บประมำณ)
(๒) โครงกำรปรั บ ปรุ ง คั น กั้ น น้ ำรอบหมู่ บ้ ำ นปศุ สั ต ว์ – เกษตรมู โ นะอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมโดยเฉพำะ แผนงำน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ งบประมำณ ๒๕ ล้ำนบำท
โดยขอรับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดนรำธิวำส (รอกำรอนุมัติงบประมำณ)
(๓) โครงกำรปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหำในเรื่องกำรระบำยน้ำภำยในหมู่บ้ำน
งบประมำณ ๔ ล้ำนบำท โดยขอรับกำรสนับสนุนจำกจังหวัดนรำธิวำส (รอกำรอนุมัติงบประมำณ)
(๔) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง ๕ เมตร สูงจำกระดับเดิม
๕๐ เซนติเมตร ภำยในหมู่บ้ำน งบประมำณ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บำท
(๕) โครงกำรซ่อมแซมและปรับปรุงอำคำรโรงทอผ้ำ งบประมำณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท
(๖) โครงกำรจัดหำอุปกรณ์โรงทอผ้ำแบบกี่กระทบ จำนวน ๑๙ ตัว งบประมำณ ๑๐๕,๐๐๐ บำท
(๗) โครงกำรปรับปรุงศำลำศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชดำริ
(๘) โครงกำรปรับปรุงอำคำรที่ทำงำนชุดประสำนงำนโครงกำรหมู่บ้ำนปศุสัตว์ –เกษตรมู
โนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(๙) กำรก่อสร้ำงศำลำศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(๑๐) กำรปรับปรุงอำคำรเรียนเด็กเล็กหลังเก่ำให้เป็นอำคำรพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ของท้องถิ่น
๗) การให้การสนับสนุนโครงการฯ ของคณะกรรมการ
(๑) กำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ข) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร
(๒) ระบบไฟฟาำเซลล์แสงอำทิตย์บนหลังคำอำคำรศูนย์ประสำนงำน
(ก) งบประมำณที่ต้องกำร : ๑,๖๕๐,๐๐๐ บำท
(ข) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ค) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กองทัพบก สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
พัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

๑๘๗
(๓) อุปกรณ์ฟักไข่ไก่พลังงำนแสงอำทิตย์
(ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : กองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
(ข) หน่วยงำนรับผิดชอบดำเนินกำร : กองทัพบก สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
(๔) กำรพั ฒ นำอำชี พ ด้ ำ นกำรเกษตรในโครงกำรหมู่ บ้ ำ นปศุ สั ต ว์ –เกษตรมู โ นะ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ก) แหล่งที่มำของงบประมำณ : อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
ข) หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ,
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนรำธิวำส, สำนักงำนประมงจังหวัดนรำธิวำส, ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จืดนรำธิวำส, สำนักงำนเกษตรจังหวัดนรำธิวำส, ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรนรำธิวำส และศูนย์วิจัยและ
พัฒนำอำหำรสัตว์นรำธิวำส
๕.๖.๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส

ศูน ย์ ศึกษำกำรพัฒ นำอัน เนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ ทั้ง ๖ ศูนย์ ตั้งอยู่ตำมภูมิภ ำคต่ำง ๆ
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ทำกำรศึกษำเพื่อให้ ได้มำซึ่งควำมรู้ที่จะนำไปส่ งเสริมให้ เกษตรกรนำไปใช้ในกำร
ประกอบอำชีพในหลำย ๆ ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตร อย่ำงไรก็ตำมแต่ละศูนย์จะทำกำรศึกษำเน้นหนัก
แตกต่ำงกันไปตำมสภำพภูมิสังคมที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ นั้นตั้งอยู่ โดยรำยละเอียดดังนี้

๑๘๘

๑) ประวัติความเป็นมา
ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิ ตร
มีพระรำชดำริให้จัดสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใกล้บ้ำน ที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
และดำเนิน กำรสร้ำงแล้ว เสร็ จเมื่อปี ๒๕๒๖ โดยมีขนำดควำมจุ ๒,๗๓๐,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร และสร้ำง
อ่ำงเก็บน้ำเขำสำนัก ขนำดควำมจุ ๑๔๐,๐๐๐ ลูกบำศก์เมตร เพื่อรองรับกำรก่อตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ภำยหลังจำกนั้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีพระรำชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ควำมว่ำ “...ด้วยพื้นที่จานวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่า
มีน้าขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่า ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓ แสนไร่ เกษตรกรจานวนมากไม่มีที่ทากิน แม้เมื่อ
ระบายน้ าออกจากพื้ น ที่ ห มดแล้ ว ยั ง ยากที่ จ ะให้ ป ระโยชน์ ท างการเกษตรให้ ไ ด้ ผ ล ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากดิ น
มีสารประกอบไพไรท์ ทาให้เกิดกรดกามะถัน เมื่อดินแห้งทาให้ดินเปรี้ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดังนั้น
เห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดาเนินการศึกษาและพัฒนา
พื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสานและนาผลสาเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพรุ
ในโอกาสต่อไป...”
ในระหว่ำงวันที่ ๑๘ สิงหำคม – ๓ ตุลำคม ๒๕๒๔ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิ ริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็ จพระปรมิ นทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และสมเด็จพระเจ้ำ
ลู กเธอเจ้ ำฟา ำจุ ฬำภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รรำชกุ ม ำรี เสด็ จ พระรำชด ำเนิ น แปรพระรำชฐำนประทั บ แรม
ณ พระตำหนักทักษิณรำชนิเวศน์ ทรงเยี่ยมรำษฎรในหลำยพื้นที่ของจังหวัด นรำธิวำส ทรงทรำบถึงปัญหำ
และควำมทุกข์ยำกของรำษฎรอันเนื่องมำจำกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พรุสภำพดินเป็นดินเปรี้ยวจัด ไม่สำมำรถ
ปลูกพืชได้
ดังนั้น คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (กปร.) จึงได้มี
มติอนุมัติหลักกำรให้จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ" ในพื้นที่ตำบลกะลุ
วอเหนือ อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส ห่ำงจำกตัวเมืองนรำธิวำส ๗ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๑,๗๔๐ ไร่
เมื่อวัน ที่ ๖ มกรำคม ๒๕๒๕ ซึ่งสอดคล้ องกับเอกสำรบันทึกที่พระรำชทำนแก่ส ำนักงำน กปร. มีควำม
ตอนหนึ่งว่ำ “...เดือนมกราคม ๒๕๒๕ เริ่มดาเนินการตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง” และสร้างอ่างเก็บ
น้า “ใกล้บ้าน” สร้างเสร็จ ๒๕๒๖ (ความจุ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร)…”

๑๘๙

นอกจำกนี้ พ ระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร ยั ง ได้
พระรำชทำนพระรำชดำริ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๒๖ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ควำมว่ำ "...ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสนี้ ก็เป็นศูนย์ศึกษาที่เน้นหนักไปในทางค้นคว้าวิจัย และบริการ
ในชีวิตความเป็น อยู่ แบบที่ เป็ นอยู่ ในภาคใต้ หนักในทางดินที่เป็นพรุ ซึ่งเป็นปัญหามากเพราะยังไม่ได้ ศึ กษา
พอและเกี่ยวข้องกับกรมกองหลายกรมกอง ซึ่งอาจจะยัง ไม่ปรองดองกันคือไม่เข้าใจ ก็มาวิจัยพร้อมกันที่
เดียวกันก็จะได้มีความเข้าใจกันได้..."
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(๑) สนองพระรำชดำริที่พระรำชทำนให้ไว้ในกำรดำเนินงำนศึกษำและพัฒนำให้ครบถ้วน
และถูกต้องโดยกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรพัฒนำในเชิงคุณภำพให้มำกยิ่งขึ้น
(๒) แก้ไขปั ญหำควำมยำกจนและผลกระทบที่เกิดจำกสภำวะเศรษฐกิจถดถอยของ
ประชำชนในกลุ่มเปาำหมำย ให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถและโอกำสในกำรพึ่งตนเองพร้อมไปกับกำรยกระดับรำยได้
และคุณภำพชีวิต
(๓) ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนขยำยผลด้วยมำตรกำรต่ำง ๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพำะกำร
ขยำยผลในรูปแบบกำรท่องเที่ยวในเชิงศึกษำและพัฒนำ และกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชำสังคม
(๔) ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรด ำเนิ น งำน โดยยึ ด หลั ก กำร
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและกำรปฏิบัติตนตำมรอยพระยุคลบำทเป็นแนวทำงดำเนินงำน
๓) กิจกรรมของโครงการ
(๑) พื้นที่ดอน เนื้อที่ ๒๐๒ ไร่ เป็นที่ตั้งอำคำรสำนักงำน โรงงำนสกัดน้ำมันและแปรรูปน้ำมัน
ปำล์ม งำนป่ำไม้ งำนปศุสัตว์ งำนวิชำกำรเกษตร งำนควบคุมโรคติดต่อ งำนอุตสำหกรรมกระจูด และเส้นใย
พืชอำคำรฝึกอบรม และที่พัก
(๒) พื้ นที่ ลุ่ ม เนื้ อที่ ๓๐๘ ไร่ เป็ นพื้ นที่ พรุ ส ำหรั บศึ กษำ ทดลอง วิ จั ยหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงดิน อำทิ โครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงกำรแกล้งดิน กำรปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้ำว กำรปลูกปำล์ม
น้ำมัน กำรเลี้ยงปลำในพื้นที่ดินเปรี้ยว สวน ๕๐ ปีครองรำชย์ รวบรวมพันธุ์ปำล์ม สวน ๗๒ พรรษำ รวบรวม
พันธุ์ไม้หำยำกสวนสมุนไพร และงำนทดลองอื่น ๆ

๑๙๐
(๓) พื้นที่อ่ำงเก็บน้ำใกล้บ้ำน เนื้อที่ ๑,๐๓๐ ไร่ ตั้งอยู่ตอนใต้ของศูนย์ฯ ขนำดควำมจุ
๒ ล้ำนลูกบำศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรของศูนย์ฯ และพื้นที่ของเกษตรกรใกล้เคียง
(๔) พื้นที่สวนยำงเขำสำนัก เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ เป็นที่ดอนเชิงเขำปลูกยำงพำรำ และกำรผลิต
ยำงแผ่นแบบครบวงจร สำธิตกำรปลูกพืชแซมในสวนยำง
๔) การดาเนินงานในโครงการที่สาคัญ
(๑) ด้ำนกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ได้ดำเนินกำรศึกษำ
ทดลอง วิจัย (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน ๒๕๕๙) ทั้งหมดจำนวน ๓๐๖ เรื่อง ซึ่งดำเนินกำรสิ้นสุดแล้ว จำนวน
๒๗๙ เรื่อง และยังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ ทดลอง วิจัย จำนวน ๒๗ เรื่อง แบ่งเป็นงำนต่ำง ๆ ดังนี้ งำนพัฒนำที่ดิน
๑๒๐ เรื่อง งำนวิชำกำรเกษตร ๔๐ เรื่อง งำนป่ำไม้ ๕๒ เรื่อง งำนปศุสัตว์ ๕๐ เรื่อง งำนประมง ๑๔ เรื่องงำน
ควบคุมปรำบปรำมโรคติดต่อ ๑๕ เรื่อง งำนชลประทำน ๒ เรื่อง งำนส่งเสริมอุตสำหกรรม ๑ เรื่อง และงำนวิจัย
อื่น ๆ ๑๒ เรื่อง โดยมีผลงำนที่สำคัญ ได้แก่
ก) โครงกำรแกล้งดิน เป็นแนวพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรเร่งดินให้เป็นกรดจัดรุนแรง
ที่สุด โดยกำรทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกัน แล้วศึกษำวิธีกำรปรับปรุงดินโดยกำรใช้น้ำล้ำงดิน กำรใช้หินปูนฝุ่น
และใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กัน ไป สำมำรถปรับปรุงดินเพื่อปลู กพืชในดินเปรี้ยวจัดไว้ จึงได้จัดทำตำรำ “คู่มือ
ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด” และใช้เป็นต้นแบบในกำรพัฒนำพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดทั่วประเทศ
ข) พันธุ์ข้ำวทนเปรี้ยว จำกพันธุ์ข้ำวมำกกว่ำ ๑,๐๐๐ สำยพันธุ์นำมำศึกษำคัดเลือก
พันธุ์ ได้พันธุ์ข้ำวทนดินเปรี้ยว ๑๐ สำยพันธุ์ ได้แก่ ลูกแดง อัลซัมดูลละห์ ข้ำวเขียว ดอนทรำย รวงยำว
ข้ำวขำว ช่อจำปำ ช้องนำง ขำวน้อย และสี่รวง
ค) เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักบริหำรจัดกำรดินและน้ำ เพื่อกำรเกษตรในที่ดินขนำด
เล็ ก และรู้ จั กใช้ทรั พยำกรที่มีอยู่ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดให้ เกษตรกรสำมำรถดำรงชีวิตแบบพออยู่พ อกิ น
และรู้จักพอเพียงโดยไม่เดือดร้อน ซึ่งได้แบ่งกำรใช้พื้นที่โดยปรับสัดส่วนให้เหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศของ
ภำคใต้ คื อ ๑๐-๒๐-๓๐-๔๐ กล่ ำ วคื อ ๑๐% เป็ น ที่ อ ยู่ อ ำศั ย และเลี้ ย งสั ต ว์ ๒๐% เป็ น แหล่ ง น้ ำ ๓๐%
เป็นนำข้ำว และ ๔๐% เป็นพืชไร่พืชส่วน และทำกำรปรับปรุงสภำพควำมเป็นกรดของดินด้วยหินปูนฝุ่น
ง) กำรปลูกปำล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ กำรทดลองปลูกปำล์มน้ำมันในดินอินทรีย์ พบว่ำ
ปำล์มน้ำมัน สำมำรถขึ้นได้ดีในพื้นที่พรุ ทนสภำวะแห้งแล้งและน้ำท่วมได้ดีกว่ำพืชชนิดอื่น ให้ผลผลิตค่อนข้ำงสูง
จ) โรงงำนสกัดและแปรรูปน้ำมันปำล์ม โรงงำนสกัดและแปรรูปน้ำมันปำล์ม ในช่วงแรก
ใช้วิธีทอดผลปำล์มในกระทะ ใช้เครื่องหีบแรงคน ต่อมำพัฒนำเครื่องแยกผลปำล์มจำกทะลำยและกำรทอด
ผลปำล์มภำยใต้ระบบสุญญำกำศ ในกระบวนกำรผลิตไม่มีน้ำเสีย รวมทั้งมีกำรผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
ฉ) กำรปลูกพืชแซมยำง ปลูกระกำร่วมกับยำงพำรำ เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ว่ำงระหว่ำง
แถวยำง เพิ่มรำยได้ให้เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ โดยปลูกระกำหวำน เมื่อปลูกยำงแล้ว ๔ ปี สำมำรถปลูก
เป็ น พืช ร่ ว มกับ ยำงได้ดี ให้ ผ ลผลิ ตเมื่ออำยุ ๔-๕ ปี ระกำหวำนอำยุ ๑๐ ปี ขึ้นไป ให้ ผ ลผลิ ตเฉลี่ ยกอละ
๑๐ กิโลกรัม เสริมรำยได้ให้เกษตรกร ๕,๘๐๐ บำท ต่อไร่ต่อปี
ช) กำรใช้ป ระโยชน์ไม้เสม็ดขำว ไม้เสม็ดขำวเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลั กษณะพิเศษ กล่ ำวคือ
สำมำรถเจริญเติบโตในพื้นที่พรุได้ดีมำก เป็นไม้ที่ สำมำรถนำส่วนต่ำง ๆ มำใช้ประโยชน์ได้หลำยอย่ำง เช่น
ลำต้น ใช้ในงำนก่อสร้ำงและเฟอร์นิเจอร์ ใบนำมำกลั่นให้น้ำมันเขียว

๑๙๑
(๒) กำรพัฒนำพื้นที่พรุ กำรแบ่งเขตกำรใช้พื้นที่พรุ จัดแบ่งเขตกำรใช้ประโยชน์พื้นที่พรุตำม
สภำพกำรใช้ ที่ ดิ น และศั ก ยภำพของพื้ น ที่ อ อกเป็ น ๓ ส่ ว น คื อ เขตสงวน เขตอนุ รั ก ษ์ และเขตพั ฒ นำ
โดยเขตสงวนและเขตอนุรั กษ์อยู่ในควำมรับผิดชอบของงำนป่ำไม้ที่จะต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูสภำพป่ ำ พรุ
ส่วนเขตพัฒนำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศเป็นเขตนิคมสหกรณ์บำเจำะและนิคม
สหกรณ์ปิเหล็ง เป็นพื้นที่เปาำหมำยที่จะนำผลกำรศึกษำวิจัยไปถ่ำยทอด เพื่อพัฒนำด้ำนกำรเกษตรต่อไป
(๓) กำรพัฒนำหมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ ทั้งหมด ๑๓ หมู่บ้ำน จำนวนประชำกรทั้งสิ้น ๑๑๔,๒๕๘ คน
๑,๗๘๒ ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด ๒๘,๗๙๕ ไร่ รำษฎรมีกำรประกอบอำชีพที่หลำกหลำยทั้งทำนำ ปลูกไม้ผล
ปลูกมะพร้ำว ปลูกพืชไร่ พืชผัก เลี้ยงปลำ และอำชีพหัตถกรรม
(๔) กำรพัฒนำศูนย์สำขำ มีจำนวน ๕ ศูนย์ ประกอบด้วย
ก) ศูน ย์ ส ำขำที่ ๑ โครงกำรสวนยำงพระตำหนักทัก ษิณรำชนิเวศน์ ดำเนินกำรปลู ก
ยำงพำรำพันธุ์ต่ำง ๆ และปลูกพืชแซมในสวนยำงพื้นที่ ๑๕.๘ ไร่
ข) ศูนย์สำขำที่ ๒ โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนปีแนมูดอ ดำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่และปลูก
พืชชนิดต่ำง ๆ พื้นที่ ๑๓๕ ไร่
ค) ศูนย์สำขำที่ ๓ โครงกำรหมู่บ้ำนปศุสัตว์ -เกษตรมูโนะอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ดำเนินกำรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลำในบ่อและร่องสวน ส่งเสริมกำรทำปศุสัตว์ และกำรปลูกพืชชนิดต่ำง ๆ
ในพื้นที่ดินเปรี้ยว พื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่
ง) ศูนย์สำขำที่ ๔ โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนโคกอิฐ -โคกใน บ้ำนยูโย พื้นที่ ๓๐,๐๖๕ ไร่
ซึ่งเป็ น พื้น ที่แห่ งแรกที่น ำผลกำรศึกษำจำกโครงกำรแกล้ งดินไปขยำยผลกำรพัฒ นำ จำกพื้นที่ที่มีปัญหำ
ซึง่ แต่เดิมทำนำไม่ได้ผลเลย จนเกษตรกรสำมำรถปลูกข้ำวได้ผลผลิต ๔๐ – ๕๐ ถัง/ไร่
จ) ศูน ย์ ส ำขำที่ ๕ โครงกำรพัฒ นำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนังอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
(๕) กำรพัฒนำพื้นที่อื่น ๆ ได้มีพระรำชดำริให้ดำเนินกำรพัฒนำในพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พรุแฆแฆ
จังหวัดปัตตำนี โดยเข้ำไปส่งเสริมให้มีกำรทำนำและปลูกพืชผักในพื้นที่ขอบพรุ บ้ำนตอหลัง-บ้ำนทรำยขำว
โดยพัฒนำพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้เกษตรกรทำนำได้ผลผลิตเฉลี่ย ๕๐-๖๐ ถัง/ไร่ และ กำรปลูกพืชผักพืชไร่
กำรปลู กไม้ผ ล และกำรเลี้ ย งสั ตว์ กำรฟื้นฟูและพัฒ นำกำรเกษตรในเขตลุ่ มน้ำบำงนรำ โดยปรับปรุงดิน
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตบำงส่วนในลักษณะกองทุนหมุนเวียนเกษตรกรในเขต ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
นรำธิวำส อำเภอตำกใบ และอำเภอเจำะไอร้อง และสนับสนุนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ให้แก่เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส จำนวน
๑๐๐ รำย
(๖) โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแหล่งสร้ำงงำนให้กับรำษฎรในพื้นที่ ผลิตอำหำรของรำษฎร
ในจั ง หวั ด นรำธิว ำส ศึ ก ษำและพั ฒ นำอำชี พ ทำงกำรเกษตรของผู้ ทำงำนโครงกำร ฝึ ก อบรม สำธิ ต และ
ให้ ค วำมรู้ แ ก่ ร ำษฎรในกำรประกอบอำชี พ ด้ ำ นกำรเกษตร ซึ่ ง มี ทั้ ง สิ้ น ๗ แห่ ง ในอ ำเภอเมื อ งนรำธิ ว ำส
อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปำดี อำเภอรือเสำะ และอำเภอเจำะไอร้องจังหวัดนรำธิวำส

๑๙๒
๕.๖.๖ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
ราชบุรี

๑) ประวัติความเป็นมา
พระบำทสมเด็จ พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้เสด็จพระรำช
ดำเนินเยี่ยมโครงกำรศึกษำวิธีกำรฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้ม อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอโพธำรำม
จังหวัดรำชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๒๘ ได้มีพระรำชดำริกับนำยสนำน ริมวำนิช อธิบดีกรมพัฒนำ
ที่ดิน ในขณะนั้น สรุปได้ดังนี้ ให้ดำเนินกำรศึกษำหำวิธีกำรปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สำมำรถใช้ประโยชน์
ในกำรเพำะปลู กได้ทดสอบวำงแผนและจัดระบบกำรปลู กพืช ที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ โดยดำเนินกำร
ในลักษณะเป็นศูนย์สำขำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(๑) เป็นศูนย์ศึกษำวิจัยและสำธิตทดสอบวิธีกำรฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอำชีพเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
พื้นที่โครงกำร ได้เรียนรู้วิธีกำรจัดกำรดิน น้ำ และพืชอย่ำงถูกต้อง มีควำมยั่งยืน ไม่ กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(๒) เพื่อฟื้นฟูพื้นที่โครงกำร ซึ่งมีสภำพเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ สำมำรถใช้ประโยชน์
ทำงกำรเกษตรได้
(๓) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรดิน น้ำ และป่ำไม้ ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน
(๔) เพื่อเป็นแหล่งศึกษำดูงำน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงอนุรักษ์

๑๙๓

๓) แนวทางผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในโครงการที่สาคัญ
(๑) กรมพัฒนำที่ดิน
ก) กำรจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภำยในโครงกำรเขำชะงุ้มฯ ดำเนินกำรใน
ช่วงแรกของกำรดำเนินงำนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ – ปัจจุบัน จำนวน ๘๖๙ ไร่ ดังนี้
(ก) กำรอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีกล
- กำรสร้ำงคันดินเบนน้ำ (Diversion Terrace)
- กำรขุดคู-ยกร่องตำมแนวระดับ
- กำรสร้ำงทำงระบำยน้ำ (Waterway)
(ข) กำรอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีพืช
- กำรปลูกหญ้ำแฝก (Vetiver grass)
- กำรคลุมดิน (Mulching)
- กำรใช้พืชปุ๋ยสด (Green Manure Cropping)
- กำรปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation)
(ค) กำรฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ กำรใช้ปุ๋ยพืชสด
(ง) กำรทำปุ๋ยหมักสูตรพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
(จ) กำรทำน้ำหมักชีวภำพ
(ฉ) กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
(ช) กำรจัดทำแปลงสำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชดำริในพื้นที่อับฝน
(ซ) กำรจัดทำแปลงรวบรวมสำยพันธุ์หญ้ำแฝก ๒๘ สำยพันธุ์
(ฌ) กำรศึกษำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน

๑๙๔
(๒) กำรดำเนินกำรด้ำนแหล่งน้ำในพื้นที่โครงกำรฯ
ก) ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแหล่ ง น้ ำในพื้ น ที่ โ ครงกำรฯ โดยปรั บ ปรุ ง จำกบ่ อ ลู ก รั ง เก่ ำ
ประกอบด้วยอ่ำงเก็บน้ำ ๑ แห่ง บ่อเก็บน้ำ ๖ แห่ง และสระเก็บน้ำ ๔ แห่ง ในพื้นที่รวมปริมำณเก็บกักน้ำทั้งสิ้น
๒๗๔,๓๐๐ ลูกบำศก์เมตร
ข) จัดทำระบบส่งน้ำเชื่อมแหล่งน้ำเข้ำด้วยกันและส่งไปยังพื้นที่เพำะปลูกรอบพื้นที่
โครงกำรฯ และได้จั ดทำระบบคูส่ งน้ ำจำกบ่ อสู่ พื้น ที่เ พำะปลู ก และมีกำรจัดทำบ่อ น้ำบำดำลส ำหรั บ ใช้
ในกำรเกษตรด้ว ย แต่ทั้งนี้ ป ริ มำณน้ ำจำกแหล่ งน้ำต่ำง ๆ ที่ส ร้ำงขึ้นยังไม่เพียงพอส ำหรับกำรสนั บสนุน
กิจกรรมของโครงกำรฯ กรมชลประทำนจึงได้จัดทำสถำนีสูบน้ำจำกคลองชลประทำน พร้อมวำงท่อส่งน้ำจำก
คลองชลประทำนไปอ่ำงเก็บน้ำเขำชะงุ้ม เพื่อดึงน้ำมำเติมยังอ่ำงเก็บน้ำเมื่อน้ำขำดแคลน
ค) พัฒนำแหล่งน้ำช่วยเหลือรำษฎรที่อำศัยอยู่บริเวณรอบพื้นที่ โครงกำรฯ โดยเป็น
เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขำชะงุ้ม จำนวน ๑๒ หมู่บ้ำน
(๓) กำรจัดทำแปลงสำธิตพื้นที่ดินตื้น
ดำเนินกำรจัดทำแปลงสำธิตกำรผลิตพืชที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ดินตื้น ส่งเสริมกำร
ใช้พืชพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ได้แก่ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น ๓ มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ กำรปลูกมะนำว
ในวงบ่อซีเมนต์ เป็นต้น ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีกำรผลิตพืช ที่เหมำะสมในกำรเพิ่มผลผลิตให้ แก่
เกษตรกร
(๔) กำรจัดทำแปลงสำธิตกำรปลูกพืชไร่
ดำเนินกำรจัดทำแปลงสำธิตกำรปลูกพืชไร่ ไม้ผล ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มควำมรู้
กำรเกษตรแผนใหม่ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
(๕) กำรจัดทำแปลงเรียนรู้กำรปลูกข้ำว
ก) ดำเนินกำรจั ดทำแปลงเรียนรู้กำรปลู กข้ำวนำสวนในพื้นที่ ๓ ไร่ โดยใช้ข้ำวพั นธุ์
ปทุมธำนี ๑ ปลูกปีละครั้งโดยวิธีปักดำ (ใช้รถปักดำ) ผลผลิต ๖๔๓ กิโลกรัมต่อไร่
ข) ดำเนินกำรจัดทำแปลงเรียนรู้กำรปลูกข้ำวไร่ในพื้นที่ ๑ ไร่ โดยใช้ข้ำวพันธุ์ดอกพะยอม
ผลผลิต ๗๒๖ กิโลกรัมต่อไร่
(๖) กำรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำอำชีพเลี้ยงสัตว์
ด ำเนิ น กำรฝึ ก อบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งพั ฒ นำอำชี พ เลี้ ย งสั ต ว์ พั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรผลิต ด้ำนปศุสัตว์ให้มีคุณภำพ เสริมสร้ำงควำมรู้ กำรควบคุมปาองกันและแก้ไขปัญหำโรคสัตว์และโรคระบำด
สัตว์ต่ำง ๆ แก่เกษตรกรรอบพื้นที่โครงกำรฯ
(๗) กำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำอำชีพเลี้ยงปลำและสัตว์น้ำ
ดำเนินงำนฝึกอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรเลี้ยงปลำและสัตว์น้ำต่ำง ๆ แก่เกษตรกรรอบ
พื้นทีโ่ ครงกำรฯ ในเรื่องของกำรเพิ่มผลผลิต ปาองกันและแก้ไขปัญหำโรคสัตว์น้ำ
(๘) กำรจัดทำบัญชีต้นทุน
ดำเนินกำรฝึกอบรม แนะนำ และติดตำมกำรจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอำชีพ
(๙) กำรฟื้นฟูสภำพป่ำไม้
ฟื้นฟูสภำพป่ำไม้ของโครงกำรฯ โดยอยู่ในควำมรับผิดชอบของสำนักบริหำรพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้ำนโป่ง) กิจกรรมด้ำนป่ำไม้ได้เริ่มเข้ำมำดำเนินกำรสำรวจป่ำ ชนิดพรรณไม้ บริเวณป่ำเขำเขียว

๑๙๕
ในพื้ น ที่ โ ครงกำรฯ ครั้ ง แรก เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และมี ก ำรส ำรวจเปรี ยบเที ย บอี ก ครั้ ง เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๕๔
และได้จัดทำโครงกำรที่สำคัญ ดังนี้
ก) โครงกำรปาองกันรักษำป่ำและควบคุมไฟป่ำ และสำมำรถคุ้มครองรักษำพื้นที่ป่ำไม้
เนื้อที่ ๓,๐๔๑-๑-๔๑ ไร่
ข) โครงกำรส่ งเสริมกำรฟื้นฟูส ภำพป่ำเองตำมธรรมชำติ โดยดำเนินกำรจัดสร้ำง
ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น
ค) โครงกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของสังคมพืชป่ำโดยกำรประยุกต์ใช้
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)
ง) โครงกำรศึกษำสำรวจควำมเพิ่มพูนของทรัพยำกรสัตว์ป่ำในพื้นที่โครงกำรฯ
จ) โครงกำรศึกษำนิเวศวิทยำของป่ำเต็งรังรุ่นที่สอง บริเวณพลับพลำที่ประทับ
ฉ) โครงกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวนิเวศน์และธรรมชำติศึกษำ
(๑๐) กำรขยำยผลสู่หมู่บ้ำนรอบโครงกำรฯ
ด ำเนิ น กำรขยำยผลโครงกำรไปยั ง หมู่ บ้ ำ นบริ เ วณรอบโครงกำรฯ จ ำนวน
๑๒ หมู่บ้ำน โดยยึดหลักกำรว่ำ องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรนั้นต้องสำมำรถถ่ำยทอดได้และเกษตรกรสำมำรถ
ปฏิบัติได้จริง
(๑๑) กำรขยำยผลกำรพัฒนำ
ได้รับงบประมำณจัดสร้ำงอำคำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และเปิดจำหน่ำยสินค้ำเมื่อเดือน
สิ งหำคม ๒๕๕๘ ที่ผ่ ำนมำ โดยเป็ นสถำนที่วำงจำหน่ำยสิ นค้ำแปรรูป ผั กสด ผลไม้ รวมถึงผลผลิ ตต่ำง ๆ
ของเกษตรกรเครือข่ำยและผลผลิตจำกโครงกำรฯ
๕.๖.๗ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
๑) ประวัติความเป็นมา
กองทัพเรือ ได้มอบหมำยให้ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ ดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎี
ใหม่ในพื้นที่ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๐ เพื่อร่วมสืบสำน
พระรำชปณิธำน ด้วยกำรขยำยผลในด้ำนกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะจัดทำโครงกำรวิถีชีวิตข้ำรำชกำรกองทัพเรือ เพื่อดูแลข้ำรำชกำรและครอบครัว ของกำลังพลของ
กองทัพเรือ และโครงกำรทฤษฎีใหม่ และได้ขยำยโครงกำรเพิ่ม ในกำรส่งเสริมอำชีพ กำรบริหำรจัดกำรขยะ
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ
(๑) ศึกษำเรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ใหม่จำกปรำชญ์ชำวบ้ำน ในชุมชนหรือ
ผู้ ที่ เ ข้ ำ มำในศู น ย์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นองค์ ค วำมรู้ กั น เป็ น ประจ ำ นั ก วิ ช ำกำรด้ ำ นต่ ำ ง ๆ เช่ น อำจำรย์ ที่ มี
ควำมช ำนำญด้ ำ นเกษตรธรรมชำติ จำกศู น ย์ ศึ ก ษำและพั ฒ นำอำชี พ เกษตรกรรมวั ด ญำณสั ง วรำรำม
วรมหำวิหำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริศูนย์บริหำรศัตรูพืช เกี่ยวกับโรคแมลง ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมง
น้ำจืดจังหวัดชลบุรี สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงำนเกษตรอำเภอ
ก) จำกกลุ่มผู้เข้ำมำศึกษำดูงำน ซึ่งมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
ข) จำกกลุ่มโอทอปสัตหีบ
(๒) นำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ มำปรับใช้ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดให้กับผู้ที่สนใจ
ก) เจ้ำหน้ำที่ศูนย์กำรเรียนรู้ (ทหำรกองประจำกำร)

๑๙๖
ข) ข้ำรำชกำรและครอบครัว
ค) พลทหำรกองประจำกำร (ทหำรใหม่) ผลัดละ ๔,๐๐๐ คน/ปีละ ๑๖,๐๐๐ คน
ง) ประชำชนทั่วไป
๓) กิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมที่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งสมำชิกในศูนย์กำรเรียนรู้สำมำรถอธิบำยกำรทำงำนเป็นไปตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่ำงไร ศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงใช้ได้จริง โดยนับตั้งแต่เปิดโครงกำรตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎีใหม่
ดำเนินกิจกำรต่ำง ๆ โดยกำรพึ่งพำตนเองมำโดยตลอดและประสบผลสำเร็จเป็นอย่ำงดี โดยกำรแบ่งเจ้ำหน้ำที่
เป็นกลุ่ม ประจำอยู่ตำมโครงกำรต่ำง ๆ ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ ๔๘ ไร่ ซึ่งในแต่ละวัน
จะดำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่ของตนเองให้ได้ประโยชน์สูงสุด ก่อนเลิกงำนแต่ละวันก็จะมีกำรร่วมแรงร่วมใจกัน
ไปช่วยงำนในโครงกำรที่ต้องกำรใช้แรงงำน (ลงแขก) ทุกเช้ำแต่ละโครงกำรจะช่วยกันรดน้ำ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก
เก็บผักต่ำงๆ มำรวมกัน เพื่อจำหน่ำย (ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒) เตรียมกำรต้อนรับคณะที่เข้ำมำเยี่ยมชมโครงกำร
ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประกอบไปด้วยโครงกำรฐำนเรียนรู้และจุดเรียนรู้ ดังนี้
(๑) โครงกำรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ๙.๙ ไร่
ก) กำรแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐
ข) กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
(๓) กำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แบบอินทรีย์เพื่อผลิตอำหำรที่ปลอดภัยลดรำยจ่ำย เพรำะ
มีปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองไม่ต้องซื้อเคมี และมีอำหำรที่ปลอดภัยกินเอง เพิ่มรำยได้จำกกำรขำยผลผลิตที่เหลือใช้และ
เหลื อกิน ตำมหลั กปรั ช ญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง “ปลู กทุกอย่ำงที่ กิน กินทุกอย่ำ งที่ ป ลู ก เหลื อแจกจ่ ำ ย
จำหน่ำยเป็นเงินทุนหมุนเวียน”
โครงการทฤษฎีใหม่

๑๙๗

การอนุรักษ์พลังงาน
(๒) กำรอนุรักษ์พลังงำน เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและสุขภำพ
ก) บ้ำนพักประหยัดพลังงำนโดยกำรนำหลักกำรกำรระบำยอำกำศแบบธรรมชำติมำปรับใช้
ข) เตำเผำถ่ำน จะได้ถ่ำนและน้ำส้มควันไม้
ค) จักรยำนปั่นน้ำประหยัดพลังงำน ประหยัดไฟและได้ออกกำลังกำย

๑๙๘

ฐานการเรียนรู้การเลี้ยง ม้า แพะ หมูหลุม
(๓) ฐำนเรียนรู้กำรเลี้ยง ม้ำ แพะ แกะ และหมูหลุม
ก) เนื่องจำกผู้ที่เข้ำศึกษำเรียนรู้มีภูมิสังคมที่แตกต่ำงกัน จึงพยำยำมเรียนรู้และนำ
องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ มำทดลองและปรับใช้ให้เป็นรูปธรรม เพื่อที่จะได้ถ่ำยทอดให้กับผู้ที่สนใจ
ข) สัตว์แต่ละประเภทที่เลี้ยงส่วนมำกกินอำหำรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ค) สำมำรถนำมูลมำใช้ประโยชน์ และจำหน่ำยเป็นรำยได้ประจำปี

๑๙๙

การเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก
(๔) ฐำนเรียนรู้กำรเพำะเลี้ยงสัตว์ปีก
ก) สัตว์ปีกถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับคนไทย เลี้ยงง่ำย ขำยคล่อง และเป็นอำหำรชั้นดี
ข) ใช้วิธีเลี้ยงที่นำเอำทั้งวิชำกำรและภูมิปัญญำชำวบ้ำนมำประยุกต์ใช้
ค) มีสำยพันธุ์สัตว์ปีกที่หลำกหลำยเช่น ไก่ไข่ ไก่ดำ ไก่งวง ไก่พื้นเมือง ไก่สำมสำย
ไก่ฟาำ ไก่แจ้ (เชิงพำณิชย์) ห่ำน เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ เป็นต้น
ง) มีกำรผลิตอำหำรที่หมักจำกเศษผัก หญ้ำ หยวกกล้วย เพื่อเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประหยัด
และได้ผลดี

๑ ไร่พอเพียง
(๕) ฐำนเรียนรู้ “๑ ไร่พอเพียง”
ก) เป็นกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเกื้อกูลกันทั้งพืชและสัตว์

๒๐๐
ข) เหมำะสำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่น้อย แรงงงำนน้อย และมีต้นทุนน้อย ตำมหลัก
และวิธีคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงคือ คิดใหญ่ แต่เริ่มต้นจำกจุดเล็ก ๆ ก่อน
ค) เป็นตัวอย่ำงให้กับครอบครัวของข้ำรำชกำร และผู้ที่เริ่มต้นทำกำรเกษตรใหม่ ๆ
หรือทำเพื่อเป็นงำนอดิเรก หรือเพื่อพักผ่อน

(๖) โครงกำรวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่
ก) เป็นกำรทำมำหำกินในป่ำหำประโยชน์ใช้สอยจำกป่ำ
ข) เป็นปอดของชุมชน ร่มเย็น
ค) เป็นพื้นที่เพำะและขยำยพันธุ์ของสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่ง
อำหำรชั้นดี ดังคำที่ว่ำ “ปลูกโดยไม่ต้องปลูก เลี้ยงโดยไม่ต้องเลี้ยง”

๒๐๑
ง) เป็นเงินออมของครอบครัวเพรำะนับวันต้นไม้จะมีคุณค่ำและรำคำมำกขึ้น

(๗) โครงกำรวิถีควำยไทยเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ ๑๔ ไร่
ก) กำรศึกษำเลี้ยงดู รักษำและกำรนำควำย มำใช้ประโยชน์ เช่น แรงงำน (ไถนำ
เทียมเกวียน) มูลเป็นปุ๋ย เพื่อลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ภำยในครอบครัว
ข) อนุรักษ์และพัฒนำสำยพันธุ์ ควำยไทย
ค) คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีสำยเลือดที่ดีมำเป็นพ่อพันธุ์ หลักใช้พ่อพันธุ์ควำยแข่งชลบุรี
ง) ควำยส่วนใหญ่ได้รับกำรไถ่ชีวิตมำจำกกำรไถ่ชีวิตจำกโรงฆ่ำสัตว์ โดยจะนำมำกัก
เพื่อรักษำโรคก่อนแล้วจึงปล่อยเข้ำฝูง
จ) เมื่อเกิดลูก ทำงศูนย์มีนโยบำยไม่ขำย แต่จะให้เกษตรกรยืมไปขยำยพันธุ์
ฉ) ทำกำรสอนทั้งคนและควำย โดยให้สำมำรถนำควำยมำใช้ประโยชน์ได้
(๘) โครงกำรเกษตรผสมผสำน มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่
ก) เพื่อแก้ปัญหำและเป็นตัวอย่ำงให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ข) แก้ปัญหำควำมยำกจน จำกรำคำผลผลิตตกต่ำ และจำกกำรถูกเอำเปรียบจำกพ่อค้ำคนกลำง
ค) เป็นกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ให้ผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว พืชผัก ผลไม้ นำข้ำว และสัตว์
อย่ำงลงตัว
ง) เพื่อเป็นแนวทำงและทำงเลือกใหม่ให้กับผู้ที่สนใจ
(๙) โครงกำรหอศิลป์เจ้ำพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ก) เป็นกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี
ข) เป็นกำรร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ำยทั้งกองทัพเรือ เหล่ำศิลปินและประชำชนทั่วไป
ค) เป็นหอศิลป์ที่เหล่ำศิลปินจัดแสดงภำพวำดของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร อย่ำงถำวรนับ ๑๐๐ องค์
ง) ภำยในหอศิลป์มีกำรจัดนิทรรศกำรเกี่ยวกับพระรำชประวัติ พระรำชกรณีย กิ จ
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริต่ำงๆ บรรจุไว้ภำยในหอศิลป์ดินขนำดใหญ่
จ) เพื่ อ เป็ น สถำนที่ เ ปิ ด ให้ ป ระชำชนชำวไทยได้ เ ข้ ำ ชม พระอั จ ฉริ ย ภำพของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
(๑๐) ลำนเรียนรู้เป็นลำนที่มีต้นไม้ร่มรื่น แบบเกษตรธรรมชำติเป็นที่ไว้ทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ในลำนประกอบด้วยฐำนเรียนรู้มำกมำย เช่น
ก) กำรกำจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุย๋
ข) กำรปลูกสร้ำงบ้ำนดิน

๒๐๒
ค) กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกขยะและมูลสัตว์
ง) กำรผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้ำน
จ) ฐำนเรียนรู้ด้ำนเกษตรธรรมชำติ
ฉ) ฐำนเรียนรู้สวนครัวลอยน้ำ
(๑๑) ฐำนเรียนรู้กำรปลูกข้ำวลอยน้ำ
(๑๒) จุดเรียนรู้กำรปลูกต้นโกโก้
(๑๓) ฐำนกำรเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์ดิน และน้ำโดยใช้หญ้ำแฝก กำรนำหญ้ำแฝกมำใช้
ประโยชน์เพื่อ
ก) ปาองกันกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน
ข) บำบัดน้ำเสีย
ค) เป็นอำหำรสัตว์ได้อย่ำงดี
ง) เป็นวัสดุคลุมแปลงผักแทนฟำงข้ำว
จ) ศึกษำ เรียนรู้ ถ่ำยทอด ขยำยพันธุ์ และแจกให้กับผู้ที่สนใจไปปลูก เจ้ำหน้ำที่ของ
ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ได้รับกำรคัดเลือกจำกกรมพัฒนำที่ดินให้เป็นหมอดินอำสำประจำตำบล โดยในปี ๒๕๕๗
ศูนย์กำรเรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ได้ส่ งผลงำนเข้ำประกวด และได้รับกำรคัดเลื อกให้ ได้รับรำงวัล พระรำชทำนฯ
“ประเภทกำรปลูกและส่งเสริมกำรปลูก : หน่วยงำนภำครัฐ – รัฐวิสำหกิจ” โดย มูลนิธิชัยพัฒนำ สำนักงำน
กปร. กรมพัฒนำที่ดิน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
๔) โครงการปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ
ศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ ได้น้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มำประยุกต์ใช้อย่ำงได้ผลโดยเริ่มจำกจุดเล็ ก ๆ และขยำยผลให้เจริญรุ่งเรืองมำ
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสังเกตได้จำกกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ในศูนย์ทำงำนกันอย่ำงมีควำมสุข มีขวัญและกำลังใจ
ในกำรทำงำนและเมื่อ ทหำรกองประจ ำกำร ได้ ปลดประจำกำรไปแล้ ว ส่ ว นใหญ่ได้นำกลั บไปปรับใช้ใน
ครอบครัว สิ่งเหล่ำนี้ คือ กำรสืบสำนพระรำชปณิธำน
๕) การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) ปลู กและเลี้ ยงทุกอย่ำงที่กินที่ใช้ กินและใช้ทุกอย่ำงที่ปลู กที่เลี้ ยง เพื่อหลี กเลี่ ยงสินค้ำ
รำคำแพง
(๒) จั ดท ำบั ญชี ครั วเรื อน เพื่ อจะได้ รู้ ว่ ำจุ ดอ่ อนจุ ดแข็ งของตนเองคื ออะไร เพื่ อจะได้
ปรับปรุงและพัฒนำได้ตรงจุด
(๓) กำรศึกษำในด้ำนที่เกี่ยวข้อง
ก) ด้ำนวิชำกำร
ข) ภูมิปัญญำชำวบ้ำน
ค) ภูมิสังคม
(๔) ศึกษำเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และถ่ำยทอดให้กับกลุ่มเปาำหมำยเพื่อให้เข้ำใจถึงวิธีคิด
และหลักกำรปฏิบัติเพื่อเป็นกำรลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ในครัวเรือน
ก) ข้ำรำชกำรและครอบครัว
ข) นักเรียนจ่ำ และพลทหำรกองประจำกำร
ค) นักเรียน นิสิต นักศึกษำ

๒๐๓
ง) ประชำชนทั่วไป
(๕) กิจกรรมที่ทำในศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ล้วนเกิดจำกเหตุผลและปัญหำต่ำงๆ ที่เกษตรกร
ต้องเผชิญ
ก) ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้โดยกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ผลิตปุ๋ย น้ำยำอเนกประสงค์ไว้
ใช้เอง
ข) เพื่อสุขภำพและควำมปลอดภัย โดยกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ไว้กินเอง
ค) สินค้ำหรือผลผลิตของเกษตรกรรำคำถูก โดยกำรทำโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสำน หลีกเลี่ยงกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวและผลิตผัก–ผลไม้อินทรีย์
๖) ผลสาเร็จจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) ผลสำเร็จที่สำคัญที่สุดคือ ทำให้ควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่สนใจดียิ่งขึ้น “ครอบครัวสุขสันต์”
(๒) ข้ำรำชกำร ครอบครัว และคนในชุมชน
ก) เข้ำใจหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำกขึ้น
ข) นำไปปรับใช้อย่ำงได้ผล และเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับครอบครัวอื่น
ค) ทำให้เกิดกิจ กรรมที่ทำร่วมกันภำยในครอบครัวเพื่อลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้และ
สร้ำงควำมสำมัคคีกันในครัวเรือน มีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่จำเป็นต้องไปทำงำนนอกบ้ำนก็ได้
(๓) บ้ ำ นพั ก ภำยในศู น ย์ ฝึ ก ทหำรใหม่ แ ละบริ เ วณใกล้ เ คี ย งมี ก ำรปลู ก ผั ก อิ น ทรี ย์ ไ ว้
หลังบ้ำนและข้ำงบ้ำนไว้กินเอง “๑ บ้ำน ๑ สวนผัก” เหลือกินก็นำมำฝำกขำยที่ร้ำนค้ำของศูนย์กำรเรียนรู้ฯ
ทำให้มีกำลังใจในกำรปลูกมำกขึ้นและมีรำยได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือนได้อีกด้วย
(๔) มีสถิติของคนผู้เข้ำเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพำะคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง
มำทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ก) กำรจัดจำหน่ำยผัก-ผลไม้และผลิตภัณฑ์ของชุมชน (ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒)
ข) กำรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรทำกำรเกษตรธรรมชำติ ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
ค) กำรเป็นสถำนที่พักผ่อน ชื่นชมบรรยำกำศแบบที่เป็นธรรมชำติ
ง) กำรให้อำหำรสัตว์แบบใกล้ชิด เรียนรู้วิธีกำรเลี้ ยง ดูแลเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำที่ที่มี
ควำมชำนำญพร้อมประสบกำรณ์จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง
จ) กำรนำกลุ่มเปาำหมำยมำให้ทำงศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญของ สถำบันพระมหำกษัตริย์ และสถำบันครอบครัว
(๕) รำงวัลและผลงำนที่ได้รับรองมำตรฐำน
ก) รำงวัลพระรำชทำนฯ “ประเภทกำรปลูกและส่งเริมกำรปลูก : หน่วยงำนภำครัฐ –
รัฐวิสำหกิจ” โดย มูลนิธิชัยพัฒนำ สำนักงำน กปร. กรมพัฒนำที่ดิน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
ข) รำงวัล สถำบันกำรปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดชลบุรี โดย สำนักงำนปศุสัตว์ จังหวัดชลบุรี
ค) ใบรั บ รองมำตรฐำนเกษตรธรรมชำติ โดย ศู นย์ ฝึ กพั ฒ นำอำชี พ เกษตรกรรม
วัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ง) หนั งสื อรั บรองเกษตรกรผู้ ประกอบกำรเกษตร MOA เพื่ อคุ ณภำพชี วิ ต โดยมู ลนิ ธิ
เอ็มโอเอไทย
(๖) ได้รับควำมไว้วำงใจจำกหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นจุดเรียนรู้
ก) ศูนย์กำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๒๐๔
ข) โครงกำรศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชนจั ง หวั ด ชลบุ รี พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยสำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค) จุ ดเรี ยนรู้ กำรปลู กหญ้ ำแฝกเพื่ อกำรอนุ รั กษ์ ดิ นและน้ ำ สถำนี พั ฒนำที่ ดิ นชลบุ รี
กรมพัฒนำที่ดิน
ง) จุดกำรเรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยหมัก สถำนีพัฒนำที่ดินชลบุรี กรมพัฒนำที่ดิน
๕.๖.๘ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
๑) สนับสนุนให้มีกำรศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่มีลักษณะหรือกิจกรรม
ใกล้เคียงกัน เพื่อนำกลับมำประยุกต์ใช้ในโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ให้ เกิด
ควำมสำเร็จอย่ำงสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป
๒) สร้ ำงเสริ มกำรบู ร ณำกำรหน่ วยงำนต่ ำงๆ ที่ เกี่ ยวข้ องภำยในโครงกำรอั นเนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ เพื่อร่วมกันดำเนินงำนอย่ำงเข้มแข็ง รอบด้ำน เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งลดควำม
ซ้ำซ้อน ภำยในโครงกำร
๓) ผลักดันด้ำนงบประมำณอย่ำงสอดคล้องเพียงพอ และต่อเนื่องในโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ทุ ก โครงกำร เพื่ อ ให้ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด ควำมยั่ ง ยื น
นอกเหนือจำกกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนประสำนที่ดูแลแทน ซึ่งอำจมีข้อจำกัดในกำรขอตั้งงบประมำณ
ดูแลโครงกำร
๔) สร้ ำ งเสริ ม แผนกำรพั ฒ นำบุ คลำกรในโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ โดยกำร
ฝึกอบรม ทบทวนวิชำ ควำมรู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดควำมเชี่ยวชำญและทันสมัย
ตลอดเวลำ
๕) สร้ ำ งเสริ ม ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรประชำสั ม พั น ธ์ โ ครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ
เพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู้ ควำมมุ่งหมำย ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องแพร่หลำย ทั้งแก่
ประชำชนในพื้นที่และประชำชนทั่วไป
๖) สนั บ สนุ น กำรจั ด ตั้ ง ระบบพลั ง งำนทดแทน และกำรใช้ พ ลั ง งำนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ
ในพื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
สะอำดและลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน
๗) สร้ ำงเสริ มและพัฒ นำช่องทำงกำรติดต่อสื่ อสำรและโทรคมนำคมตำมควำมเหมำะสม
และจำเป็นในพื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ให้หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
๘) ผลั กดัน และพัฒ นำด้ำนกำรชลประทำนในพื้นที่โ ครงกำรอันเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ
ทุกโครงกำรให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๙) พัฒนำแนวทำงอำชีพ และขยำยช่องทำงกำรตลำดให้กับสมำชิก และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในเชิงรุกและหลำกหลำย เพื่อเพิ่มพูนรำยได้และช่องทำงประชำสัมพันธ์

๒๐๕
๕.๗ การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา
๕.๗.๑ แนวคิด/ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม : หลักการทรงงาน
หลักของ “ศาสตร์พระราชา”
สำมำรถแบ่ งออกได้เ ป็ น ระดั บ ในระดับที่มีควำมเป็ นนำมธรรมสู งหรื อระดับ ปรัช ญำ คือ
“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นกรอบควำมคิดใหญ่ของศำสตร์พระรำชำ และเป็นแนวทำงของวิธีคิด
ที่นำไปสู่วิธีปฏิบัติที่ทำได้ในทุกระดับ ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน บริษัท เพื่อสร้ำงควำมเจริ ญแบบยั่งยืนจำก
ฐำนรำกและมีภูมิคุ้มกัน สำมำรถรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงและวิกฤตได้ ปรำกฏในรูปของพระรำชดำรัส
หลักกำรทรงงำน และพระรำชจริยวัตร
นอกจำกนั้น “ศำสตร์พระรำชำ” ในระดับที่สำมำรถจับต้องได้คือ ระดับทฤษฎี อันเกิดจำก
กำรทดลองทำแบบซ้ำ ๆ จนค้นพบ “นวัตกรรม” เกิดเป็นทฤษฎีใหม่จำนวนมำก ซึ่งเรื่องนี้สำมำรถศึกษำผ่ำน
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำต่ำง ๆ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ทั้ง ๖ แห่ง แล้วน้อมนำมำใช้ในชีวิตประจำวันในกำร
ประกอบสัมมำชีพระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ซึ่งเป็น
หลักคิดในกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน
หลั ก ส าคั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นศาสตร์ พ ระราชา คื อ “การรวมพลั ง ใจ ด้ ว ยความรู้ รั ก
สามัคคีของคนในชาติ” น้อมนาศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้น เป็นตอน ใช้การสานพลังใจ
ด้วยความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ทางานขยายจากเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ผ่านศูนย์เรียนรู้ทั้ง ๖ ศูนย์
และตัวอย่างอีกกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ มุ่งเน้นการนาศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติจริง ก็จะสามารถ
แก้ไขปัญหาประเทศและเผชิญความท้า ทายต่า งๆ ได้ โดยยึดแนวทางการทางานในแบบคนไทย คือ
การลงมือปฏิบัติแม้ยังไม่พร้อมด้วยทรัพยากรหรืองบประมาณ อันเป็นการทา “แบบคนจน” ตามพระราชดารัส
ท้ำยที่สุดจะพบกับ “นวัตกรรม” ที่เกิดจำกกำรลงมือปฏิบัติ “ทำไปเรื่อย ๆ” จนกลำยเป็น
ทฤษฎีที่สำมำรถพัฒนำคนเพื่อนำพำประเทศสู่เปาำหมำย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี
โดยยึดหลักกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และศำสตร์พระรำชำซึ่งนอกจำกจะสอดคล้องกับ
เปาำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของสหประชำชำติแล้วยังเป็นแนวทำงกำรพัฒนำที่มีควำมสมดุลในทุกมิติจน
สำมำรถสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง จำกระดั บ ฐำนรำก เกิ ด กำรระเบิ ด จำกข้ ำ งในเชื่ อ มปร ะสำนกั บ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจนสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้ตำมเปาำหมำยของ Thailand 4.0
ทฤษฎีว่าด้วยการมีส่วนร่วมจากการทรงงาน
ในกำรทรงงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและกำรพระรำชทำนพระบรมรำโชวำท
ในวโรกำสต่ำง ๆ นั้น หำกวิเครำะห์โดยแก่นแท้แล้ว จะพบว่ำ พระองค์ท่ำนทรงยึดหลักกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม
มำโดยตลอดอันนำมำสู่กำรตกให้เกิดผลึกควำมคิดที่ว่ำ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เช่นเดียวกับหลักคิดกำรบริหำร
จัดกำรหรือกำรทำงำน “แบบคนจน” ก็สะท้อนว่ำ ในมุมมองของพระองค์นั้น โลกควำมเป็นจริงเป็นโลกที่ไม่มี
สิ่งที่เรียกว่ำ “สมบูรณ์แบบ” ดังนั้น กำรทำงำนจึงต้องเริ่มจำกตนเองและขยำยไปสู่คนรอบข้ำงด้วยปัจจัยหรือ
ทรัพยำกรเท่ำที่ระดมมำได้ภำยใต้ควำมจำกัด นั่นก็กำรมีส่วนร่วมในมิติของกำรแบ่งปันทรัพยำกร ในที่นี้ จึงอำจ
กล่ ำวได้ว่ำ หลักของการทรงงานของพระองค์ คือ การมีส่วนร่ วมกำรขับเคลื่ อนสื บสำนศำสตร์ พระรำชำ
โดยอำศัยหลักกำรมีส่วนร่วม จึงหมำยถึงกำรน้อมนำหลักคิดและหลักกำรทรงงำนของพระองค์มำใช้เป็นแบบอย่ำง
ด้วย โดยประโยชน์ ของกำรมีส่ วนร่ วมย่ อมเป็ นกำรสร้ ำงฉั นทำมติ และควำมชอบธรรม อันทำให้เกิดข้อตกลง
และข้อผูกพันอย่ำงมั่นคงในระยะยำวระหว่ำงภำคีเครือข่ำยที่มีควำมแตกต่ำงกัน ในระยะแรกของกำรระดมกำรมี
ส่วนร่วมอำจต้องใช้เวลำ แต่เมื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมได้อย่ำงแท้จริงจะทำให้เกิดควำมยั่งยืน และเป็นกำรใช้ทรัพยำกร

๒๐๖
ร่วมกันอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ เนื่องจำกแต่ละองค์กร/ หน่วยงำนอำจจะมีทรัพยำกรที่จำกัด กำรมีส่วนร่วมจะให้เกิด
กำร “สำนพลั ง” อันเกิดจำกกำรแบ่ งปันทรัพยำกรและช่วยกันทำให้ “จุดแข็ง” ของแต่ละภำคส่ วนกลำยเป็น
“จุดเด่น” และจำก “จุดอ่อน” กลำยเป็น “จุดแข็ง”
๕.๗.๒ ปัจจัยความสาเร็จการมีส่วนร่วม : หลากหลายพื้นที่ต้นแบบ
กำรศึกษำ “กำรสร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน ”
เป็ น องค์ ค วำมรู้ ที่ ป ระกอบด้ ว ย “ศำสตร์ ” และ “ศิ ล ป์ ” ในสถำนภำพที่ เ ป็ น “ภู มิ ปั ญ ญำ” (wisdom)
ภำคทฤษฎี และภำคปฏิ บั ติ อั น น ำไปสู่ ก ำรพั ฒ นำปั จ เจกบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั ง คม ต้ อ งอำศั ย
กำรขับเคลื่อนสืบสำนแบบการมีส่วนร่วมของ ๗ ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคเอกชน
ภาคสื่อ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ
กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำอย่ำงยั่งยืน แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ได้แก่ ๑) สถำนภำพองค์ควำมรู้ ๒) กลไกกำรขับเคลื่อนสืบสำน
ศำสตร์พระรำชำอย่ำงมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม
๑) สถานภาพองค์ความรู้
(๑) องค์ความรู้ เรื่ องศาสตร์ พระราชา เป็นทัง “ศาสตร์ ” และ “ศิลป์ ” ที่มีความลึ กซึ ง
ครอบคลุ ม หลากหลายสาขาวิ ชา มี ระดั บความเป็ นนามธรรมที่ จ้ าแนกได้ หลายระดั บ มี ทั งมิ ติ ความกว้ าง
และความลึก สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาปัจเจกบุคคล การพัฒนาชุมชนและสังคม
(๒) องค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาส่วนใหญ่เป็นความรู้เฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็น
ที่อยู่อย่างกระจัดกระจายซึ่งรวบรวมโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ และมักเป็นความรู้แบบฝังแน่น
ที่ติดอยู่กับตัวบุคคล (tacit knowledge) เป็นส้าคัญ
(๓) หน่วยงำน/องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสำนขับเคลื่อนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ
ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่แท้จริง ไม่ตรงกับพระรำชดำริ และเข้ำไม่
ถึงแก่นแท้หรื อหัวใจของศำสตร์ จึงทำให้ไม่สำมำรถนำไปศึกษำหรือจัดกำรเพื่อต่อยอดควำมรู้ ประยุกต์
ใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม และนำไปขยำยผลได้
(๔) กำรน้อมนำองค์ควำมรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ ต้องทำอย่ำงเป็น
ขั้นเป็นตอน และอำจต้องใช้ระยะเวลำ หน่วยงำน/องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกั นจึงต้องมีควำมเชื่อมั่น
และศรัทธำในหลักกำร และมีควำมอดทนในกำรบ่มเพำะผลลัพธ์
(๕) ศำสตร์ พ ระรำชำ เป็ น องค์ ค วำมรู้ แ บบ “สหวิ ท ยำกำร” ที่ มี ทั้ ง ภำคทฤษฎี แ ละ
ภำคปฏิบัติ กำรเรียนรู้และกำรนำไปใช้เพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยใช้ “ศำสตร์เดี่ยว” และทำแบบต่ำงคนต่ำงทำ
ไม่บูรณำกำร รวมทั้งไม่มีวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน ได้ทำให้สถำนภำพขององค์ควำมรู้เกิดควำมแหว่งวิ่ น
และถูกลดทอนมำเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหำเฉพำะจุด
กล่าวโดยสรุป สภาพปัญหาที่สาคัญของสถานภาพองค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา อยู่ที่
การรับรู้ (perception) ของหน่วยงาน/ องค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในแก่น
แท้ของความเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็น “สหวิทยาการ” (interdisciplinary) และไม่สามารถสังเคราะห์
เป็น “ความคิดรวบยอด” (conceptualization) ได้ จึงทาให้ไม่สามารถนาไปศึกษาหรือจัดการเพื่อต่อ
ยอดความรู้ ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และนาไปใช้ขยายผลได้

๒๐๗
๒) กลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม
กลไกกำรขับเคลื่อนเดิมที่มีอยู่ เป็นกลไกเฉพำะภำคีแต่ละภำคส่วน แต่ไม่มีกลไกกำร
ประสำนงำนแบบระดมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้นแต่ละองค์กร/ หน่วยงำน
จึงขับเคลื่อนและสืบสำนศำสตร์พระรำชำ แบบ “ต่ำงคนต่ำงทำ” ตำมกำลังศรัทธำและกำลังทรัพยำกรอันทำ
ให้ไม่มีพลังในกำรขับเคลื่อนทั้งองคำพยพแบบองค์รวม
อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรศึกษำพบว่ำ แต่ละภำคีภำคส่วนนั้น ล้วนมี “จุดแข็ง” อันกลำยเป็น
“พลัง” ที่แตกต่ำงกัน แต่ขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนในตัวเอง กำรสำนพลังด้วยกำรทำงำนอย่ำงมีส่ วนร่ วมของ
ทุกภำคีภำคส่วนจะช่วยทำให้เกิดกำรเติมเต็มพลังทุกด้ำนเข้ำด้วยกัน ทั้งพลังปัญญำ (ภำควิชำกำร) พลังสั่งกำร
(ภำครั ฐ) พลั งจั ดกำร (ภำคเอกชน) พลั งพลเมือง (ภำคประชำชน/ ประชำสั งคม) พลั งศรัทธำ (ภำคศำสนำ)
และพลังสื่อสำร โดยมีพลังคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับ และสิ่งเหล่ำนี้ ก็คือ พลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนและสืบสำน
ศำสตร์พระรำชำ
พระราชปณิธาน
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พลังขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืนจากกลไกการมีส่วนร่วม ๗ ภาคส่วน
ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคสื่อ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐ

ภำพกลไก “สำนพลัง” ขับเคลื่อนศำสตร์พระรำชำ

๒๐๘
จำกภำพกลไก สรุ ป ได้ ว่ ำ กลไกการสานพลั ง ขั บ เคลื่ อ นศาสตร์ พ ระราชาอย่ า งมี
ส่วนร่วมนั้นต้องอาศัย “ศรัทธา” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ เ ป็ น แกนแม่ เ หล็ ก เพื่ อ สำนพลั ง กำรมี ส่ ว นร่ว มทั้ ง ภำครัฐ และภำคประชำชน ด้ ว ยกำรเสริ ม กลไกกำร
มีส่วนร่วมของทั้ง ๗ ภำคส่วนด้วยกำรยึดมั่นในหลั กกำรทรงงำน และเริ่มจำกกระบวนกำรมีส่วนร่ว มทั้ง
เมื่ อ ตั ด สิ น ใจวำงแผนร่ ว มกั น ด ำเนิ น งำนและติ ด ตำมตรวจสอบ รวมทั้ ง ร่ ว มรั บ ผลทั้ ง ประโยชน์ ต น
และประโยชน์ส่วนรวมพร้อม ๆ กันด้วยควำมเข้ำใจในเปาำหมำยที่แท้จริงของกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำ คือกำรสำนต่อพระรำชปณิธำน “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม” กำรขับเคลื่อนศำสตร์
พระรำชำก็จะสำมำรถนำพำประเทศสู่เปาำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๓) วิเคราะห์กลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาในปัจจุบัน
ในปัจจุบันแต่ละภำคส่วนมี “กลไก” ที่ใช้ในกำรประสำนงำนขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำหรื อ ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ ส ำมำรถน ำไปบู ร ณำกำรกั บ งำนสื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำได้ อ ยู่ แ ล้ ว ดั ง
รำยละเอี ย ดตำมตำรำงที่ ๑ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ ำ ในแต่ ล ะกลไกของทุ ก ภำคส่ ว น มี อ งค์ ก รอี ก หลำยองค์ ก รที่
ขับเคลื่อนงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น
องค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นภำยในกลไกภำครั ฐ ภำยใต้ ก ำรประสำนงำนของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ได้แก่ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒ นำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ๖ ศูนย์ และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อีกกว่ำ ๔,๐๐๐ โครงกำร
องค์กรที่ขับเคลื่อนภำยในกลไกภำคเอกชน ได้แก่ ชุมพร คำบำนำรีสอร์ท หอกำรค้ำ
จังหวัดนครปฐม ฯลฯ
องค์กรที่ขับเคลื่อนภำยในกลไกภำควิชำกำร ได้แก่ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง (ITOK) มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ (สถำบันเศรษฐกิจพอเพียง) ฯลฯ
องค์กรที่ขับเคลื่อนภำยในกลไกภำคศำสนำ ได้แก่ โรงเรียนวิถีพุทธ คริสตจักรนำเรียง ฯลฯ
องค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นภำยในกลไกภำคประชำสั ง คม ได้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ก สิ ก รรมธรรมชำติ
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชำติ
องค์กรที่ขับเคลื่อนภำยในกลไกภำคประชำชน ได้แก่ เครือข่ำยคลองนรำภิรมย์ ฯลฯ
องค์กรที่ขับเคลื่อนภำยในกลไกภำคสื่อ ได้แก่ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สถำนีโทรทัศน์
ช่อง ๓ เป็นต้น

๒๐๙
กลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาที่มีอยู่แล้ว จาแนกตามภาคีภาคส่วน
ภาคีภาคส่วน
ภาครัฐ

กลไก
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ ส้านักงาน (กปร.)

ภาคเอกชน

๑. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๒. หอการค้าไทย

๓. สโมสรโรตารี

ลักษณะ
บทบาทหน้าที่
ส่ ว นราชการระดั บ กรม สั ง กั ด ๑. ประมวลพระราชด้าริ ส้ารวจ ศึกษา วิเคราะห์และจัดท้าแผนงานหรือโครงการ
ส้านักนายกรัฐมนตรี
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รวมทังพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน
งบประมาณเพื่อด้าเนินงานตามโครงการฯ
๒. ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชนทั งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานโครงการฯ
๓. ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการฯ
๔. จัดระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
องค์กรไม่แสวงหาก้าไร
๑. เป็นตัวแทนของผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและ
ด้าเนินการกับรัฐ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
๓. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจยั อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
องค์กรไม่แสวงหาก้าไร
เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศที่ใช้ข้ อมูล ความรู้ เครือข่ายและ
ความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้เติบโตได้ในตลาดอย่างยั่งยืน
องค์กรไม่แสวงหาก้าไร
๑. สนับสนุนและสร้างเสริมอุดมการณ์แห่งการบ้าเพ็ญประโยชน์ เป็นพืนฐานของ
ความอุตสาหะอันมีคุณค่า
๒. ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมอันสูงส่งในธุรกิจและวิชาชีพต่างๆ ยกย่องคุณค่าของ
อาชีพทังปวงที่มปี ระโยชน์

๒๑๐
ภาคีภาคส่วน

ภาควิชาการ

กลไก

๑. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย

๒. ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยใน
ก้ากับของรัฐ
๓.ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

๔.สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย

ลักษณะ

บทบาทหน้าที่
๓. สนับสนุนให้สมาชิกน้าอุดมการณ์แห่งการบ้าเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในธุรกิจ ในชีวิต
ส่วนตัว และในชุมชน
๔. ส่งเสริมความเข้าใจ ไมตรีจิต และสันติภาพระหว่างประเทศด้วยมิตรภาพของนัก
ธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลกที่ร่วมในอุดมการณ์แห่งการบ้าเพ็ญประโยชน์
เครือข่ายความร่วมมือ
๑. ชีแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล และชีน้าชุมชนและสังคมในการแก้ไขปัญหาพัฒนา
และ สร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยองค์
ความรู้จากการศึกษาวิจัยเพื่อมุง่ สู่การพึ่งพาตนเองบนฐานวัฒนธรรมไทยและด้วย
สัมพันธภาพที่ดีกับนานาประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี
๒. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันและด้ารง
อุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย
เครือข่ายความร่วมมือ
ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดต่อประสานงานในเรื่องที่อยู่ใน
ขอบข่ายความสนใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในก้ากับของรัฐที่เข้าร่วมข้อตกลง
โดยไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงกิจการภายในของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
๑. จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
เครือข่ายความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๔๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก้าหนด
๒. จัดท้าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
บุคลากร ทรัพยากร และความช้านาญร่วมกัน เพื่อปฏิบตั ิตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
๓. เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เครือข่ายความร่วมมือ
๑. ร่วมมือและส่งเสริมการสร้างสามัคคีธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
และกับการศึกษาอื่น ๆ

๒๑๑
ภาคีภาคส่วน

ภาคศาสนา

กลไก

๑. เครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์

๒. คณะกรรมการด้าเนินงานขับเคลื่อน
โรงเรียนวิถีพุทธแห่งประเทศไทย

๓. เครือข่ายต้นแบบวัดบันดาลใจ

๔. สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ลักษณะ
ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยการเรียนรู้การเผยแผ่
อบรม ปลูกฝังศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม
ไทยอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
โครงการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอาศรมศิลป์ หอจดหมาย
เหตุพุทธทาส อินทปัญโญและ
ภาคีเครือข่าย
องค์กรไม่แสวงหาก้าไร

บทบาทหน้าที่
๒. ร่วมมือและให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแก่รัฐบาล
๓. ส่งเสริมการค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อน้าผลการวิจยั ไปปฏิบัติและเผยแพร่
ให้เกิดประโยชน์
เป็ น การท้ า งานร่ ว มกั น ภายใต้ ห ลั ก การ “บวร” ระหว่ า งบ้ า น วั ด โรงเรี ย น
มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ การเรีย นรู้ การเผยแผ่ อบรม ปลู กฝั ง ศี ล ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน

ประสานงานและนิเทศส่งเสริมการด้าเนินงานตามตัวชีวัดอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ

พัฒนาต้นแบบ น้าร่อง ส่งต่อความรู้และสร้างเครือข่ายการท้างานเชื่อมต่อระหว่าง
ภาคประชาชนรุ่นใหม่กับพระสงฆ์อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้วัดและชุมชน
ลุกขึนมาร่วมกันพลิกฟืน้ วัดทังด้านกายภาพและกิจกรรม ให้เป็นพืนที่แห่งชีวิตและ
จิตวิญญาณของคนไทยอย่างสมสมัยทั่วทังประเทศ
องค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ที่รวมตัวกันเพื่อท้าพันธกิจของพระเจ้า
ในประเทศไทย อันประกอบด้วน
พันธกิจด้านการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ พันธกิจด้านการศึกษา
พันธกิจด้านการรักษาพยาบาล และพันธกิจอื่น ๆ โดยมีหลักข้อเชื่อ

๒๑๒
ภาคีภาคส่วน

ภาคประชาชน

กลไก

ลักษณะ

๕. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย

องค์กรไม่แสวงหาก้าไร

๑. กลุ่มรู้สู้ Flood

องค์กรไม่แสวงก้าไร

๒. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข แห่ง
ประเทศไทย
ภาคประชาสังคม

๑. มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

องค์กรไม่แสวงก้าไร

๒. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

องค์กรไม่แสวงก้าไร

๓. หมู่บ้านช่อสะอาด

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

บทบาทหน้าที่
ข้อปฏิบัติ และธรรมนูญเดียวกัน อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน
ด้วยวิธีการเลียงตนเอง ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคณ
ุ ด้วยตนเอง
๑. ให้ค้าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม
รวมทังส่งเสริมสนับสนุนการท้างานร่วมกันตามลักษณะ “บรม” คือ บ้าน โรงเรียน
และมัสยิด
กลุ่ ม อาสาสมั ค รที่ สื่ อ วี ดี โ อ Infographic สร้ า งสรรค์ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ องและ
จ้าเป็นในสถานการณ์น้าท่วม
ศูนย์กลางการประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี ระหว่างชมรม
หน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน ทังในและต่างประเทศ
๑. ส่งเสริมการผลิตอาหารไร้สารพิษ
๒. สนับสนุน ฝึกอบรม ศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการกสิกรรม
ทุกประเภท โดยเน้นภูมิปัญญาตะวันออก
๓. สนับสนุนให้ชุมชนพึง่ ตนเองได้ พึ่งพาอาศัยกันและกันตามแนวพระราชด้าริเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา ทดลองและเรียนรู้ด้วยตนเอง
เน้นการอบรมเผยแพร่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมขับเคลื่อนกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ
สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการไม่อดทนต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยการขัด
เกลาผ่านสถาบันหลักทางสังคม และกลุ่มเยาวชนผ่านการท้าโครงการต่าง ๆ

๒๑๓
ภาคีภาคส่วน

ภาคสื่อ

กลไก
๔. ธนาคารจิตอาสา

ลักษณะ
พืนที่สาธารณะ

๕. เครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์

เครือข่ายความร่วมมือโดย
ส้านักงานกรีนเน็ต
องค์กรไม่แสวงก้าไร
เครือข่าย

๖. มูลนิธิสยามกัมมาจล
๗. ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนา
จังหวัด
๘. สมัชชาสุขภาพจังหวัด
๙. ประชารัฐจังหวัด
๑. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่ง
ประเทศไทย

เครือข่าย
เครือข่าย
องค์กรไม่แสวงก้าไร

บทบาทหน้าที่
เป็นพืนที่ส้าหรับทุกคนเพื่อประกาศความตังใจและร่วมแบ่งปันเวลาให้กับ สั ง คม
เพราะเวลาคือทุนแห่งความมุ่งมั่นตังใจที่จะเป็นหลักประกันให้แก่สังคม ธนาคารจิต
อาสามี ระบบแนะน้ า กิจ กรรมอาสาที่ เหมาะกับ ความสนใจ ความถนั ด และแบบ
แผนการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลพร้อมทังมีบริการเสริมความเข้าใจ ทักษะ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนรับรอง (participatory guarantee
system : PGS) ส้าหรับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน และชุมชน
ศูนย์กลางการประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่ท้างานด้านการพัฒนาระดับพืนที่
กลไกภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ปัญญา
กลไกภาคประชาสังคมขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาและเศรษฐกิจชุมชนในพืนที่
๑. สร้างภาคีสื่อและเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาสังคม
๒. พัฒนาศักยภาพนักข่าว

๒๑๔
๔) จุดแข็ง จุดอ่อนของภาคีแต่ละภาคส่วน และข้อเสนอต่อบทบาทเชิงรุก
จากการศึกษา พบว่า การท้างานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาหรือประเด็นอื่นใดนัน
แต่ละภาคีภาคส่วนจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป การมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือองค์ต่าง ๆ
จาก ๗ ภาคส่วนจะช่วยท้าให้เกิด “พลัง” อันเป็น “จุดคานงัด” ของการขับเคลื่อนและสืบสาน
จากตารางที่ ๒ อธิบายได้ว่า ภาคีเครือข่าย ๗ ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคประชาชน
ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคสื่อ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภารัฐ แต่ละภาคส่วนมีพลังที่แตกต่างกัน
ดังนี
ภาคประชาชน
พลังพลเมือง
ภาคศาสนา
พลังศรัทธา/ พลังคุณธรรม
ภาคเอกชน
พลังจัดการ
ภาคสื่อ
พลังสื่อสาร
ภาคประชาสังคม
พลังพลเมือง
ภาควิชาการ
พลังปัญญา
ภาครัฐ
พลังสั่งการ
ดังนัน จึงมีข้อเสนอเชิงรุกต่อบทบาทของแต่ละภาคี ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๒

๒๑๕

จุดแข็ง จุดอ่อนของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ และข้อเสนอต่อการทางานเชิงรุก
ภาคีภาคส่วน
๑. ภาครัฐ

๒. ภาคเอกชน

๓. ภาควิชาการ

จุดแข็ง

จุดอ่อน

พลังสั่งการ
๑. มีบุคลากร
๒. มีงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนอื่น ๆ
๓. ความสามารถในการสั่งการ

๑. ต่างคนต่างท้า
๒. เน้นการสั่งการจากบนลงล่าง
๓. ขาดการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ
๔. ขาดการจัดการ/ต่อยอดองค์ความรู้

พลังจัดการ
๑. มีทักษะการบริหารจัดการ
๒. มีงบประมาณ
๓. มีพันธกิจรองรับ เช่น CSR
พลังปัญญา
๑. มีทักษะในการจัดการและ
ต่อยอดองค์ความรู้
๒. มีพันธกิจรองรับ เช่น การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
ฯลฯ

๑. มีข้อจ้ากัดเชิงพืนที่
๒. ขาดองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา

๑. เน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
๒. ขาดหลักสูตรแบบสหวิทยาการ
๓. เน้ น การวิ จั ย แบบขึนหิ งมากกว่ า การ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ การทดลองเชิ ง
พืนที่

ข้อเสนอต่อการทางานเชิงรุก
๑. มีกลไกด้านงบประมาณ จัดตังกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสุนนการ
ศึกษาวิจัยทังในเชิงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม
๒. มีกลไกด้านนโยบาย บรรจุเรื่องศาสตร์พระราชาไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ชาติ
๓. มีกลไกด้านกฎหมาย บัญญัตกิ ฎหมาย กฎ ระเบียบเพื่อสร้าง ดุลยภาพ
ระหว่างการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน หรือก้าหนดมาตรการทางกฎหมายในการลดหย่อนภาษีให้กับ
ภาคเอกชนที่สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อน
๓. ก้าหนดตัวชีวัดทีช่ ัดเจนส้าหรับการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เพือ่ การติดตามประเมินผล
๑. บูรณาการแผนงาน/ โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชน
และระหว่างภาคเอกชนกับภาคส่วนต่าง ๆ

๑. เปิดหลักสูตรการศึกษาศาสตร์พระราชาแบบสหวิทยาการ ทังระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
๒. จัดตังสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ศูนย์การเรียนรู้ พืนที่การเรียนรู้
ฝึกทังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
๓. สนับสนุนงบประมาณหรือจัดหาแหล่งงบประมาณ เพื่อการศึกษาวิจัย
และในการบริการวิชาการงานศาสตร์พระราชา

๒๑๖

๓. มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน
๔. ภาคศาสนา

๕. ภาคประชาชน

๖. ภาคประชาสังคม

๗. ภาคสื่อ

พลังศรัทธา / พลังคุณธรรม
๑. ผู้น้าทางจิตวิญญาณที่ปลุกหรือ
สร้างความตืน่ รู้
๒. หลักค้าสอน ความคิดความเชื่อ
ที่สอดคล้องกับหลักการของศาสตร์
พระราชา
พลังพลเมือง
๑. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
๒. มีความเป็นผู้น้าโดยธรรมชาติ

พลังพลเมือง
๑. เป็นผู้มีจิตสาธารณะ
๒. มีการท้างานเป็นเครือข่าย
พลังสื่อสาร
๑. มีทักษะในการเล่าเรื่องและ
สื่อสาร
๒. มีเครื่องมือการสื่อสาร

๔. การบริการวิชาการแบบเป็นโครงการ
เฉพาะที่ขาดความต่อเนื่อง
๑. ยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าหลัก ค้า
สอน
๒. การขาดความรู้ความเข้าใจใน แก่นแท้
ของศาสตร์

๑.
๒.
๓.
๔.

ขาดการหนุนเสริมจากภาครัฐ
ขาดตัวอย่าง/ แหล่งเรียนรู้/ โมเดล
ขาดคนต้นแบบ/ ผู้นา้ การพัฒนา
เข้าไม่ถึงความรู้และทรัพยากร

๑. ขาดการหนุนเสริมและบูรณาการกับ
งานของภาครัฐ
๒. เข้าไม่ถึงแหล่งทรัพยากร
๓. ขาดการหนุนเสริมจากภาครัฐและ
ภาคนโยบายขององค์กรสื่อ
๔. ขาดกรณีศึกษา
หรือรูปธรรมตัวอย่างที่น่าสนใจ

๑. สร้างศรัทธาและความเชื่อมัน่ ในผลแห่งการกระท้าตามศาสตร์
พระราชา
๒. เชื่อมโยงหลักธรรม/ ค้าสอนของศาสนา เข้ากับศาสตร์พระราชา
เพื่อให้ศาสนิกเข้าใจได้ง่าย
๓. พัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาให้ผู้นา้ ทางศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง
๑. สร้าง ขยายผล กระจายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้ครอบคลุมทัง
ประเทศ
๒. สร้างผูน้ ้า/ บุคคลต้นแบบที่รู้ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเป็นแรง
บันดาลใจ
๓. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าถึง
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและมีดุลยภาพ
๑. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและมีดุลยภาพ
๑. พัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาให้สื่อมวลชนอย่าง
ต่อเนื่อง
๒. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องศาสตร์พระราชาโดยเฉพาะ
๓. จัดท้ารายการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อมวลชนและสื่อใหม่

๒๑๗
๕.๗.๓ รูปแบบ “กลไกหลักการมีส่วนร่วม” เพื่อการสืบสานศาสตร์พระราชา
๑) ขั้ น ตอนสู่ ค วามส าเร็ จ จำกกำรถอดบทเรี ย นรู ป ธรรมควำมส ำเร็ จ ของกำรท ำงำน
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงมีส่วนร่วม พบขั้นตอนสำคัญดังนี้
(๑) มีศรัทธำและเปาำหมำยเพื่อน้อมนำศำสตร์พระรำชำสู่กำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน
(๒) เปิ ด รั บ “จุ ด แข็ ง ” “ของแต่ ล ะภำคส่ ว น ร่ ว มกั น ด ำเนิ น งำนเพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ติ ด ขั ด
ด้ำนกฎหมำยและนโยบำย
(๓) ระดมกำรมีส่ว นร่ว มของภำคส่วนต่ำง ๆ โดยใช้กระบวนกำรปฏิรูปควำมคิด ด้ว ย
ศรัทธำร่วมเดียวกัน
(๔) เกิดกำรมีส่วนร่วมทั้ง ๕ ระดับ
(๕) กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนกำรร่ ว มรับ ผล เปลี่ ย นมิ ติ จ ำกกำรติ ด ตำมตรวจสอบ
เป็นกำรร่วมรับผลโดยกำรร่วมขับเคลื่อนศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม
๒) กลไกหลักของการมีส่วนร่วม ๕ กลไก เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา จำกกำรศึกษำ
พบว่ำกำรจะประสำนพลังภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง ๗ ภำคส่วนเพื่อให้ร่วมกันทำงำนขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืนนั้นจำเป็นจะต้องอำศัยกลไกกำรมีส่วนร่วม ทั้ง ๕ กลไก ดังนี้
(๑) กลไกการประสานงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย หมำยถึ ง กลไกที่ เ ป็ น แกนกลำงกำร
ประสำนงำน กำรบริหำรจัดกำร และกำรเชื่อมร้อยกำรทำงำนของทุกภำคส่วนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
(๒) กลไกแผนงานและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำร
กำหนดให้มีแผนระดับชำติเพื่อใช้กำกับนโยบำย แผนงำนและยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำร
(๓) กลไกการติดตามและประเมินผล หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ กำรติดตำมและกำรประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
(๔) กลไกการจัดการความรู้ หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมข้อมูลข่ำวสำร
กรณีตัวอย่ำง วิเครำะห์ สังเครำะห์ ต่อยอดและขยำยผลองค์ควำมรู้
(๕) กลไกการสื่อสารสังคม หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรบอกเล่ำเรื่องรำว สื่อสำร
ให้สังคมรับทรำบ โน้มน้ำวให้เกิดกำรน้อมนำไปใช้

๒๑๘

ภำพระดับกระบวนกำรขับเคลื่อนอย่ำงยั่งยืน
๕.๗.๔ แนวทางดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม
๑) เสนอจัดตั้ง “คณะกรรมการประสานงานภาคีเครื อข่ายเพื่ อขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์
พระราชา” ใน ๓ ระดับ คือ ระดับท้องถิ่น/ชุมชน ระดับจังหวัด และระดับชาติ โดยเน้นประชาชนเป็นแกนนา
เป็น “กลไกขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำแบบใหม่” ซึ่งควรเป็นกลไกที่มีบทบำทเป็นแกนกลำง
ในกำรประสำนงำนและขยำยผล รวมถึงชี้นำแนวคิดหลักกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำโดยเป็นกำรพัฒนำ
ที่มีประชำชนเป็นแกน และภำคีอื่น ๆ เข้ำร่วมอย่ำงมีบูรณำกำรเพื่อเสริมกลไกเดิมของภำครัฐที่มีอยู่แล้ว

ภำพแนวคิดหลักกำรขับเคลื่อน “ศำสตร์พระรำชำ”

๒๑๙
๒) เสนอกลไกหลักของการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ๕ กลไก ได้แก่
(๑) กลไกกำรประสำนงำนภำคี เ ครื อ ข่ ำ ย ๗ ภำคี โดยภำคส่ ว นใดเป็ น แกนน ำก็ ไ ด้
เพื่ อ “สำนพลั ง ” ทุ ก ภำคส่ ว นเข้ ำ มำร่ ว มขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำ โดยอำศั ย “ศรั ท ธำ”
โดยมีเปาำหมำยเพื่อน้อมนำปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
ลงสู่กำรปฏิบัติ
(๒) กลไกกำรจัดทำแผนงำนและยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำรในรูปแบบแผนระดับ ชำติ
เพื่อใช้กำกับนโยบำย แผนงำนและยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำร และแผนปฏิบัติกำร
(๓) กลไกกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของกิจกรรมขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำ โดย ๗ ภำคี โดยมีเปาำหมำยให้กำรรับผลประโยชน์เกิดจำกภำยใน เกิดสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และนำผลที่เกิดเป็นที่ประจักษ์น้อมกลับสู่กำรปฏิบัติตน
(๔) กลไกกำรจัดกำรควำมรู้ โดยบูรณำกำรควำมรู้จำกทุกภำคส่วน เพื่อขยำยผล บทบำทใหม่
และกำรทำงำนเชิงรุกของภำคีต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำร่วมกัน
(๕) กลไกกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์และขยำยผลควำมสำเร็จจำกศรัทธำร่วม ศำสตร์
พระรำชำสำมำรถแก้ไขปั ญหำประเทศได้ และเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพำชำติสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน
เปาำหมำยเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพิ่มมำกขึ้น โดยใช้สื่อเป็นหน่วยปฏิรูปควำมคิด และใช้สำร “ตัวอย่ำง
ควำมสำเร็จ” เป็นแนวทำงให้เกิดกำรขยำยผล
๓) เสนอกลไกการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ๗ ภาคส่วน เพื่อเป็นกำร
“สำนพลัง” และทรัพยำกรของภำคส่วนต่ำงๆ ได้แก่ ภำคประชำชน ภำคศำสนำ ภำคเอกชน ภำคสื่อมวลชน
ภำคประชำสังคม ภำควิชำกำร และภำครัฐ
๔) แนวทางสร้างศรัทธาและการสนองตอบความต้องการกลุ่มเป้าหมาย โดยอำศัยกลไก
หลักของกำรมีส่วนร่วม ๕ กลไกเพื่อสืบสำนศำสตร์พระรำชำประสำนพลังภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง ๗ ภำคส่วน
เพื่อให้ร่วมกันทำงำนขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยบูรณำกำรทั้ง ๕ กลไก ลงไป
ในกำรทำงำนของหน่วยงำนที่มีอยู่เดิมโดยมีภำคประชำชนเป็นแกนและภำคีอื่น ๆ เข้ำร่วมอย่ำงมีบูรณำกำร

ภำพโครงข่ำยกลไกกำรขับเคลื่อน (ทัศนคติประชำชนเป็นแกน) และกำรขยำยผลอย่ำงต่อเนื่อง

๒๒๐
๕) แนวทางการพัฒนาอย่า งสอดรั บกับทรั พยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่สำคัญที่สุดของประเทศ คือ ทรัพยำกรมนุษย์ เปาำหมำยของกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำไม่ว่ำด้ำน
ใดก็ตำมควรมุ่งสู่กำรพัฒนำมนุษย์ อันจะเป็นควำมยั่งยืนตำมปณิธำน โดยภำรกิจร่วมกันเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
คื อ กำรน้ อ มน ำศำสตร์ พ ระรำชำสู่ ก ำรแก้ ไ ขปั ญ หำประเทศอย่ ำ งยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น แนวทำงกำรพั ฒ นำ
อย่ำงสอดรับกับทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ คือ
(๑) กำรบริหำรจัดกำรบนควำมขำดแคลน โดยอำศัยกำร “สำนพลัง” ประชำ (ทุกภำคส่วน
ทีไ่ ม่ใช่รัฐ) และรัฐ (ระดับชำติ ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่” ร่วมมือกันเพื่อกำรรักษำฐำนทรัพยำกรอันเป็นสมบัติ
ของชำติ
(๒) เริ่ มดำเนิ น กำรด้วยกำร “อบรม” บ่มเพำะ เปลี่ ยนกระบวนกำรคิดให้มุ่งสู่ ควำม
พอเพียงด้วย “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และควำมรู้ในกำรแปลงลงสู่กำรปฏิบัติมีเปาำหมำยเพื่อให้เกิด
ควำมรู้ที่จะทำให้เกิด ควำมพอเพียงก่อน และกำรปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เกิดกำรแบ่งปันและกำรสร้ำงสังคม
คุณธรรมไปพร้อมกัน

ภำพกำรอบรมเพื่อเปลี่ยนควำมคิดและกำรสำนพลังด้ำนทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสอดรับกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่
๖) แนวทางการบริ ห ารและประสานงานองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ระดั บ โดยเสนอให้ มี
กลไกในรู ป ของ “คณะกรรมกำร” ท ำหน้ ำ ที่ ป ระสำนพลั ง และบริ ห ำรให้ เ กิ ด กำรประสำนงำนองค์ ก ร
ที่เกี่ยวข้องใน ๓ ระดับ คือ ระดับชำติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น /ชุมชน โดยเป็น “กลไกการขับเคลื่อน
สื บ สานศาสตร์ พระราชาแบบใหม่ ” ซึ่งควรเป็นกลไกที่มีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานงานและ
ขยายผล รวมถึงชีน้ าทิศทางการขับ เคลื่ อนสื บสานศาสตร์พระราชา ทังนี การด้าเนินงานสามารถท้าได้
โดย (๑) อำศัยกลไกในกำรประสำนงำนขับเคลื่อนสืบสำนงำนศำสตร์พระรำชำเดิม ที่มีกำรดำเนินงำนอยู่แล้ว

๒๒๑
ในแต่ละภำคส่วน เข้ำร่วมกัน “สำนพลัง” เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงเป็น
รูปธรรมโดยยึดแนวทำงกำรมีส่วนร่วมจำกหลักกำรทรงงำน
(๒) จั ด ตั้ ง “คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคี เ ครื อ ข่ ำ ยขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์
พระรำชำ” เพื่อทำหน้ำที่สำนพลังกลไกที่มีอยู่เดิมและขยำยผลโดยผ่ำนกลไกกำรประสำนงำน กลไกแผนงำน
และยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำร กลไกกำรติดตำมและประเมินผล กลไกกำรจัดกำรควำมรู้ และกลไกกำรสื่อสำร
สังคม
(๓) ควรจัดตั้งทั้ง “คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำ” ใน ๓ ระดับ โดยทำงำนแบบบูรณำกำรเป็นองค์รวมภำยใต้เปาำหมำยเดียวกัน

๗) การต่อยอดและประยุกต์ศาสตร์พระราชาในทางปฏิบัติ เสนอให้จัดตั้ง กองทุนเพื่อการ
ขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาอย่ างยั่งยืน โดยกองทุนมีบทบำทหนุนเสริมกำรทำงำนของภำคส่ว น
ต่ำง ๆ ที่ดำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมโดยเป็นงบประมำณจำกภำครัฐหรือเอกชนซึ่งปัจจุบันมีกำรดำเนินกำร
แล้วโดยใช้เงินทุนจำกภำคเอกชน และเสนอ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เป็นรูปแบบกลไกเสริม
๕.๗.๕ มาตรการเสริมการมีส่วนร่วม
๑) มาตรการเสริ มด้ า นกฎหมายและกฎระเบี ย บ โครงสร้ำงของกลไกแบบใหม่เพื่อ กำร
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำควรเป็นกลไกองค์กรควำมร่วมมือ คือกลไกกำรมีส่วนร่วมแบบองค์กร
ลูกผสม เป็นกลไกควำมร่วมมือที่สำมำรถประสำน “จุดแข็ง” ของทุกภำคส่วนและมีกำรทำงำนแบบผสมผสำน
บนแนวคิดกำรประสำนรวมระหว่ำงรัฐและเอกชน อันหมำยรวมถึง องค์กรเอกชนที่ไม่ใช่รัฐทั้งหมด รวมถึง
ประชำชน
(๑) กำหนดให้มี “คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำ”
(๒) “คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ”
ประกอบด้วย
ก) กรรมกำรซึ่งมำจำกผู้แทนองค์กร/ ชุมชนทุกภำคส่วน

๒๒๒
ข) กรรมกำรซึ่งมำจำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนของศำสตร์พระรำชำ
ค) กรรมกำรโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลั ดส ำนักนำยกรัฐ มนตรี เลขำธิกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพิ เ ศษเพื่ อ ประสำนงำนโครงกำรอั น เนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ให้ ก รรมกำรตำม (๑) (๒) และ (๓) เลื อ กกั น เองเป็ น ประธำนกรรมกำรหนึ่ ง คน
และรองประธำนกรรมกำรสองคน
ให้เลขำธิกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้เลขำธิกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
(๓) อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำร ให้ ค ณะกรรมกำรประสำนงำนภำคี เครื อ ข่ำย
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
(ข) จัดทำนโยบำย แนวทำงกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อน พัฒนำ ปกปาอง ฟื้นฟู อนุรักษ์
เผยแพร่ และสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
(ค) จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีเชื่อมโยงกลไกทุกระดับ ทั้งระดับชำติ ระดับจังหวัด
และระดับ พื้ น ที่ภ ำยใต้แผนระดับชำติว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ รวมทั้งงบประมำณ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรตำมแผน
(ง) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
โดยให้ทุกภำคีมีกลไกกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรสื่อสำรสังคม
(จ) เสนอแนะหรือให้คำปรึกษำต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
(๔) “แผนระดับชำติว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ”
ให้ คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเ ครื อ ข่ ำยขับ เคลื่ อนสื บสำนศำสตร์ พ ระร ำชำ
ในคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จัดทำ “แผนระดับชำติว่ำด้วย
กำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โดยคำนึงถึง
กำรประสำนงำนและบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ จำกทุ ก ภำคส่ ว น และส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำศั ก ย ภำพผู้ น ำ
กำรขับเคลื่อน
๒) มาตรการติ ด ตามและประเมิน ผล มำตรกำรติดตำมและประเมินผลดำเนินกำรอย่ำง
มีส่ ว นร่ ว มเป็ น บทบำทหน้ำที่ของ “คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำยสื บสำนศำสตร์พระรำชำ”
และอยู่ในแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ โดยมีกรอบควำมคิดคือต้องเป็นไปตำม
กลไกหลักของกำรมีส่วนร่วมเพื่อสืบสำนศำสตร์พระรำชำประสำนพลังภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง ๗ ภำคส่วนเพื่อให้
ร่วมกันทำงำนขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยบูรณำกำรทั้ง ๕ กลไกลงไปใน
กำรทำงำนของหน่วยงำนที่มีอยู่เดิม
๓) มาตรการประสานและปรั บปรุงบทบาทภาคีแ ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำร
ประสำนงำนภำคีเ ครื อ ข่ำ ยสื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำ ในคณะกรรมกำรพิ เ ศษเพื่ อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริเป็นกลไกใหม่ที่มีบทบำทที่แตกต่ำงกันไปในกลไกแต่ละระดับ ดังรำยละเอียดตำม
ตำรำงที่ ๓

๒๒๓
ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกเดิมกับกลไกใหม่ และบทบาทที่ควรจะเป็น
ระดับของกลไก
ระดับชำติ

กลไกเดิม/ บทบาท
สำนักงำนคณะกรรมกำร
พิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ (สำนักงำน
กปร.) ระดมกำรมีส่วนร่วม
ระดับจังหวัด
- สมัชชำสุขภำพจังหวัด
- ศู น ย์ ป ระสำนงำนภำคี
กำรพัฒนำจังหวัด
- ประชำรัฐจังหวัด
เป็นแกนกลำงระดมกำรมี
ส่วนร่วมในระดับจังหวัด
ระดับพื้นที่/ ชุมชนท้องถิ่น - ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
๖ ศูนย์
- โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ ๔,๖๘๕
โครงกำร
ระดมกำรมีส่วนร่วมใน
ระดับพื้นที่หรือชุมชน
ท้องถิ่น

กลไกใหม่/ บทบาท
คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำย
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
บทบาท : ชี้นำทิศทำงกำรขับเคลื่อนแบบมีส่วน
ร่วม ในระดับชำติ
คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำย
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
บทบาท : ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนสืบสำน
แบบมีส่วนร่วมโดยภำพรวมในระดับจังหวัด

คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำย
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
บทบาท :
๑. หนุนเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนใน
ระดับพื้นที่
๒. เปิดโอกำสให้ภำคประชำชน ภำคประชำสังคม
และภำคสื่อเข้ำถึงแหล่งทรัพยำกร
๓. เชื่อมร้อยกำรประสำนงำนกลไกเดิมทั้งสำม
ระดับให้บูรณำกำร

๔) สื่อและการประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์เพื่อกำร
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงมีส่วนร่วมเป็นบทบำทหน้ำที่ของ “คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคี
เครือข่ำยสืบสำนศำสตร์พระรำชำ” และอยู่ในแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
โดยมีกรอบควำมคิดคือต้องเป็นไปตำมกลไกหลักของกำรมีส่วนร่วมเพื่อสืบสำนศำสตร์พระรำชำประสำน
พลังภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง ๗ ภำคส่วนเพื่อให้ร่วมกันทำงำนขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงมีส่วนร่วม
และยั่งยืน
๕.๗.๖ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้เสนอต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑) กลไกการมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย
กลไกกำรมีส่วนร่ว มเชิงนโยบำย ได้แก่ กลไกกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำนภำคี
เครือข่ำยขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น/
ชุ ม ชน โดยท ำหน้ ำ ที่ จั ด ท ำแผนระดั บ ชำติ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นสื บ สำนศำสตร์ พ ระรำชำ
โดยมีกรอบควำมคิด คือ

๒๒๔
(๑) ต้องดำเนินงำนด้วย ๕ กลไกหลักของกำรมีส่วนร่วม
(๒) ต้องประกอบด้ว ย ๗ ภำคี ได้แก่ ภำคประชำชน ภำคศำสนำ ภำคประชำสั งคม
ภำคสื่อมวลชน ภำคเอกชน และภำครัฐ เพื่อให้ร่วมกันทำงำนขับเคลื่ อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำ งมี
ส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน
(๓) จัดลำดับควำมสำคัญของยุทธศำสตร์และแผนงำน ตลอดจนกำหนดบทบำทกลไกกำร
มีส่วนร่วม เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริพิจำรณำ
อนุมัติ และคณะอนุกรรมกำรจึงดำเนินกำร
(๔) ให้มีหน้ำที่ประเมินผล และกลไกปฏิบัติกำรที่มีหน้ำที่ในกำรติดตำมตรวจสอบ
๒) กลไกการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการ
(๑) กลไก“คณะกรรมกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำยสืบสำนศำสตร์พระรำชำ” ระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น/ชุมชน
(๒) กลไกกำรมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรคื อ กลไกหลั ก ของกำรมี ส่ ว นร่ ว ม ๕ กลไก
เพื่อขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำเพื่อกำร “สำนพลัง” ๗ ภำคส่วน
ก) กลไกกำรประสำนงำนภำคี เ ครื อ ข่ ำ ย หมำยถึ ง กลไกที่ เ ป็ น แกนกลำงกำร
ประสำนงำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรเชื่อมร้อยกำรทำงำนของทุกภำคส่วนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ข) กลไกแผนงำนและยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำร หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำร
กำหนดให้มีแผนระดับชำติเพื่อใช้กำกับนโยบำย แผนงำนและยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำร
ค) กลไกกำรติดตำมและประเมินผล หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำตัวชี้วัด
ผลลัพธ์กำรติดตำมและกำรประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ง) กลไกกำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมข้อมูลข่ำวสำร
กรณีตัวอย่ำง วิเครำะห์ สังเครำะห์ ต่อยอดและขยำยผลองค์ควำมรู้
จ) กลไกกำรสื่อสำรสังคม หมำยถึง กลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรบอกเล่ำเรื่องรำว สื่อสำร
ให้สังคมรับทรำบ โน้มน้ำวให้เกิดกำรน้อมนำไปใช้
๓) กลไกเสริมการมีส่วนร่วม
(๑) กองทุนเพื่อกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน โดยกองทุนมีบทบำท
หนุนเสริมกำรทำงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่ดำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลไกหลักของกำรมีส่วน
ร่วม ๕ กลไก โดยใช้งบประมำณของภำครัฐ หรือภำคเอกชน
(๒) วิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
อย่ำงยั่งยืน
๕.๗.๗ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา
๑) เสนอให้ มี ก ลไก “สานพลั ง ” ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ “คณะกรรมการประสานงานภาคี
เครือข่ายขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์ พระราชา” ในระดับท้องถิ่น/ชุมชน ระดับจังหวัด และระดับชาติ ที่มี
ประชำชนเป็นแกนและภำคีอื่น ๆ หนุนเสริม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรจะมำผู้แทนองค์กร/ ชุมชนทุก
ภำคส่ วน ผู้ ที่ มี ค วำมรู้ ควำมเชี่ ย วชำญในแต่ ล ะด้ ำ นของศำสตร์ พ ระรำชำ และกรรมกำรโดยต ำแหน่ ง
ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ ภำคีเครือข่ำย อำนำจหน้ำที่ที่สำคัญของคณะกรรมกำรฯ คือ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำให้ทุกภำคีมีกลไกกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผล
กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรสื่อสำรสังคม และกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีเชื่อมโยงกลไกทุกระดับ จัดทำ

๒๒๕
แผนระดับชำติ นโยบำย และแนวทำงว่ำด้วยกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำในแบบไม่เป็นทำงกำร
(Informal Approach) เพื่อเชื่อมโยงกับกลไกรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ดำเนินกำรอยู่แล้วแบบเป็นทำงกำร
(Formal Approach)
๒) เสนอกลไกหลัก ของการมีส่วนร่วม ๕ กลไก ได้แก่ (๑) ประสำนงำนภำคีเครือข่ำยทั้ง
๗ ภำคี เพื่ อ“สำนพลั ง ” ทุ กภำคส่ วนเข้ ำมำร่ วมขั บเคลื่ อนสื บสำนศำสตร์ พระรำชำ (๒) จั ดท ำแผนงำน
และยุ ทธศำสตร์ เชิงบู รณำกำร (๓) จั ดกลไกกำรติดตำมและประเมิ นผล (๔) สร้ำงกลไกกำรจัดกำรควำมรู้
(๕) กลไกกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์และขยำยผลผ่ำนตัวอย่ำงควำมสำเร็จ
๓) เสนอกลไกการ “สานพลัง” ๗ ภาคี เพื่อขับเคลื่ อนสื บสำนศำสตร์พระรำชำ ได้แก่
ภำคประชำชนภำคศำสนำ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน ภำคสื่อมวลชน ภำควิชำกำรและภำครัฐ
๔) เสนอกลไกหนุนเสริ มการมีส่วนร่ วม ๒ กลไก ได้แก่ (๑) กำรจัดตั้งกองทุนเพื่ อ กำร
ขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน โดยกองทุนเปิดให้ภำคีเครือข่ำยทั้ง ๗ ภำคี ร่วมบริจำคได้
เพื่อหนุนเสริมกำรทำงำนของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่ดำเนินงำนตำมข้อเสนอที่ ๑-๓ และ (๒) กำรจัดตั้งวิสำหกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยกำรมีส่วนร่ว มของ ๗ ภำคีเพื่อหนุนเสริมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์
พระรำชำให้เกิดควำมยั่งยืน
๕.๘ การศึกษาวิเคราะห์การบริหารโครงการ เพื่อดาเนินการสืบสานศาสตร์พระราชา
๕.๘.๑ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ๕๔
ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้าริ
(ส้านักงาน กปร.) อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการที่จัดตังขึนตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมามีการแก้ไขระเบียบส้ านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส้านักงาน กปร. จะสนับสนุนงบประมาณในปี
แรกของการด้าเนินโครงการ ส่วนในปีถัดไป หน่วยงานด้าเนินการจะต้องตังงบประมาณรองรับจนโครงการ
แล้วเสร็จ
๑) ที่มาของโครงการในความรับผิดชอบของส้านักงาน กปร. มี ๓ แหล่งที่มา ได้แก่
(๑) พระราชทานพระราชด้าริโดยตรง
(๒) พระราชทานให้ความช่วยเหลือเนื่องจากราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
(๓) หน่วยงานต่าง ๆ กราบบังคมทูลถวายรายงานหรือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
๒) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ตังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีทังสิน
๔,๖๘๕ โครงการ แบ่งออกเป็น ๘ ประเภท คือ
(๑) โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้า
(๒) โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
(๓) โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
(๔) โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข
(๕) โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
๕๔

หน้ำที่ ๕ – ๘

นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐

๒๒๖
(๖) โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร
(๗) โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษาและโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ และ
(๘) โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ
๓) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ มีจ้านวน ๖ แห่ง มีศูนย์สาขารวม
จ้านวน ๑๗ แห่ง มีหมู่บ้านรอบศูนย์รวมจ้านวน ๑๔๘ หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับประโยชน์ ๓๑,๗๘๖ ครัวเรือน
จ้านวน ๑๐๔,๓๖๘ คน มีหลักสูตรเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด้าริจ้านวน ๙๓ เรื่อง มีศูนย์เรียนรู้
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ้านวน ๑๑๑ แห่งทั่วประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้การ
ฝึกอบรมอาชีพแก่เกษตรกร จ้านวน ๒๐,๙๗๗ คน มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ทัง ๖ แห่ง
จ้านวน ๑,๔๐๐,๐๖๖ คน
๔) ปัญหาและอุปสรรคการด้าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เนื่องจากหลักการ
บริหารโครงการของส้านักงาน กปร.จะสนับสนุนงบประมาณในปีแรกของการด้าเนินโครงการ ส่วนในปีต่อไป
จะมอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณด้าเนินโครงการต่อไป
๕.๘.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑) สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์๕๕
(๑) นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ การสนับสนุนการด้าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนและเกษตรกรในพืนที่โครงการและท้ าให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลโครงการพระราชด้าริ
(๒) โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด้าริ รวมที่อยู่ ในความรับผิ ดชอบของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีจ้านวน ๓,๖๐๒ โครงการ แบ่งเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ (๑) ด้านแหล่งน้า (๒) ด้าน
การเกษตร (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม (๔) ด้านส่งเสริมอาชีพ (๕) ด้านสาธารณสุข (๖) ด้านคมนาคม/สื่อสาร (๗)
ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา และ (๘) ด้านพัฒนาแบบบูรณาการ
(๓) โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย (๑) กลไก ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อน
การด้าเนินโครงการอันเนื่องจากพระราชด้าริ กองประสานงานโครงการพระราชด้าริของส้านักปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองโครงการพระราชด้ า ริ ข องหน่ ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะอนุกรรมการ/คณะท้างาน/ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานประสานและอ้านวยการในพืนที่ (๒) เครื่องมือ
ได้แก่ แผนแม่บทของโครงการ แผนปฏิบัติงานประจ้าปีโครงการ และงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริของกระทรวง
(๔) ตั ว อย่ า งโครงการอั นเนื่ อ งมาจากพระราชด้า ริ รวมที่ อ ยู่ ใ นความรับ ผิ ดชอบของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการพัฒ นาพืนที่ลุ่ มน้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร โครงการคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่
ในพระราชานุเคราะห์ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงมี
พระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น
๕๕

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการพระราชดาริ , บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๒
วันพุธที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๑ – ๑๖

๒๒๗
๒) กรมชลประทาน
พระราชดาริของ

พรด.
ตรง

พระบำทสมเด็จพระ
๑,๖๐๕
ปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
๓๖๓
พระบรมรำชินีนำถ
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว
๕๕
มหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร
(ดำรงพระรำชอสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ)
สมเด็จพระเจ้ำอยูห่ ัว
มหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
๓๑๙
สยำมบรมรำชกุมำรี
สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
๒
เจ้ำฟาำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี
ผลรวมทั้งหมด
๒,๓๔๔

ฎีกา
๖๕๒

พรด.ตรง
ไม่สามารถ
ดาเนินการ
ได้

ยังไม่
ดาเนินการ

๔

๑๙

๗
๑

๔

ฎีกา
แล้วเสร็จ

ไม่สามารถ
ดาเนินการ
ได้

ยังไม่
ดาเนินการ

ระหว่าง
ดาเนินการ

๑๐ ๑,๕๗๒

๘

๗๗

๒๒

ระหว่าง
ดาเนินการ

๑

๑

๓๕๘

๑

๕๔

๑๒
๒

๑๑
๓

๔๗

๓๔

แล้ว
เสร็จ

ผลรวม
ทั้งหมด

๕๔๕

๒,๒๕๗

๖

๕๗๐

๑

๕๖

๑

๒๓๕

๑๒
๒

๓๒๑

๒
๖๗๔

๘

๗๐

๔๕ ๒,๒๒๑

๒
๘

๘๙

๒๓

๕๕๔

๓,๐๑๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร๕๖
(๑) ภารกิจหลัก ๓ ด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร คือ การบริหารจัดการน้า
ในชันบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการท้าฝน
และการบริหารจัดการด้านการบินภารกิจการท้างาน
(๒) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการ จ้านวน ๕ ศูนย์ ได้แก่ ๑) ศูนย์
ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ๒) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์
๓) ศูนย์ปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวั ดขอนแก่น ๔) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
จังหวัดระยอง และ ๕) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์ปฏิบัติการตามภูมิภาค
เป็นอาคารส้านักงานชั่วคราว แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นอาคาร
แบบถาวรเรียบร้อยแล้ว
(๓) ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ได้แก่ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) เพื่อใช้ส้ารวจชันบรรยากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมี ความ
ร่ ว มมื อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ การจั ด ตั งงบประมาณและโอนให้ กั บ
กองทัพอากาศปีละประมาณ ๕๐ ล้านบาท เพื่อปฏิบัติการบินร่วมในภารกิจฝนหลวง ความร่วมมือการทดลอง
จัดท้าจรวดฝนหลวงกับบริษัทมิตรผล จ้ากัด โดยมีการบริจาคเงินเข้ากองทุนฝนหลวงประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕๖

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๙
มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๔ – ๑๔

๒๒๘
(๔) ภารกิ จ ด้ า นอื่ น ได้ แ ก่ การแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น และฝุ่ น ละอองในอากาศ
โดยกรมฝนหลวงและการบิ น เกษตรได้ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของกรมทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
(๕) ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีเป้าหมายจะเป็นองค์กรชันน้า
ของโลกในด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชา โดยมีขันตอนดังนี ในระยะ ๕ ปีแรกจะต้อง
เป็นองค์กรชันน้าในระดับประเทศ ซึ่งจะต้องให้บุคลากรต่าง ๆ ในกรมเป็น Smart officer ภายในระยะ ๑๐ ปี
เป็นองค์กรชันน้าในระดับอาเซียน ภายในระยะ ๑๕ ปี เป็นองค์กรชันน้าระดับเอเชีย และภายใน ๒๐ ปี
จะเป็นองค์กรชันน้าด้านการดัดแปรสภาพอากาศในระดับโลก โดยตัวชีวัด ๒ ประการ คือ ๑) จัดตังศูนย์
ดั ด แปรสภาพอากาศเพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ก รความรู้ และ ๒) จั ดตั งสถาบันการบินการดัดแปรสภาพอากาศ
รวมทังมีการก้าหนดตัว ชีวัดเกี่ย วกับ การแก้ไขไฟป่าด้ว ย เพื่อให้ ภ ารกิจของกรมมีความหลายหลากและ
สนับสนุนภารกิจหน่วยงานอื่นอย่างบูรณาการ
(๖) ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความร่วมมือกับ
ประเทศจอร์แดนเป็นระยะเวลา ๓ ปี และมีการลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว ส่วนความร่วมมือในอดีตได้มี
ประเทศที่มีการเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทังนียังมีประเทศที่อยู่ระหว่างติดต่อขอความร่วมมือ เช่น
การ์ตา มองโกเลีย เป็นต้น
(๗) แนวทางการสื บสานศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตรมีความร่วมมือกับกรมชลประทานด้าเนินโครงการ R2 Project เพื่อบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
พืนที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการ R3 Project ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ เพื่อบริหารจัดการน้าและป่ าต้นน้าอย่างบูรณาการ โดยมีปฏิบัติการ
ฝนหลวงเติมน้าลงเขื่อนพืนที่เขื่อนแก่งกระจาน
(๘) รางวัลเกียรติคุณระดับนานาชาติเกี่ยวกับฝนหลวง ได้แก่ ประกาศนียบัตรด้านการ
ดัดแปรสภาพอากาศจากส้านักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป
(๙) ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านการบิน (นักบิน) เนื่องจากค่าตอบแทนส้าหรับ
นักบินในภาคธุรกิจสูงกว่าค่าตอบแทนนักบินของหน่วยงานรัฐ โดยต้าแหน่งนักบินแบ่งสถานะเป็น ๒ ประเภท
คือ (๑) พนักงานราชการ มีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น จ้านวน ๕๖,๐๐๐ บาท สัญญาจ้าง ๔ ปี ต่อสัญญาทุกปี
และ (๒) ลูกจ้างประจ้า อัตราเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันนักบินมีจ้านวน ๗๙ คน
แบ่งเป็นพนักงานราชการ จ้านวน ๒๙ คน และเป็นลูกจ้างประจ้า จ้านวน ๕๐ คน แต่กรอบอัตราก้ าลั ง
ที่ต้องการคือ จ้านวน ๑๒๑ คน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดท้าโครงการ
ให้ทุนผลิตนักบินและก้าหนดเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดให้ผูกพันกับหน่วยงานเพื่อป้องกันการขาดแคลนเนื่องจาก
การลาออกไปท้างานกับสายการบินเอกชน ซึ่งปัจจุบันส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ก้าหนดต้าแหน่ งนั กบิ น เป็ น ระดับ เชี่ย วชาญพิเศษ ท้าให้ ส ามารถก้าหนดค่าตอบแทนได้เป็นช่ ว งระหว่าง
๓๐,๐๐๐ - ๑๑๐,๐๐๐ บาทก็จะท้าให้ปัญหาบุคลากรด้านการบินผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่ง
(๑๐) ปัญหาความขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทันสมัย มีอายุการใช้
งานอย่างยาวนานและไม่สอดคล้องกับหลักนิรภัยด้านการบิน เช่น การโปรยสารเคมีบนเครื่องบินใช้คนลุกขึ น
ยืนโปรยสารซึ่งไม่เป็นไปตามหลักความปลอดภัยด้านการบิน เป็นต้น

๒๒๙
๕.๘.๓ กระทรวงกลาโหม
๑) สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม๕๗
(๑) งบประมาณของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมีการจัดสรรไว้เป็นการเฉพาะ
ส่วนราชการผู้ปฏิบัติ คือ กองบัญชาการทหารสูง สุด กองทัพบก กองทัพเรือ จะเสนอของบประมาณ สัดส่วน
งบประมาณของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑ ของกรอบวงเงินของกระทรวงกลาโหม
(ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท)
(๒) หลักเกณฑ์การของบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริจะได้รับจัดสรร
งบตามงบประมาณรายจ่ายประจ้า ปีปกติ เว้นแต่ รัฐบาลมอบนโยบายให้ด้าเนินการโครงการเฉพาะ จึงได้รับ
จัดสรรจากงบกลางของรัฐบาล ส่วนการได้รับงบประมาณจากช่องทางอื่นจะเป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดท้า
ค้ า ขอไม่ ไ ด้ ผ่ า นส้ า นั ก งบประมาณกระทรวงกลาโหม เช่ น กองทั พ บกขอรั บ งบประมาณจากส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิเ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด้าริ (ส้ านักงาน กปร.) แต่ทังนี
งบประมาณที่ได้รับจากส้านักงาน กปร. จะได้รับเฉพาะในช่วงปีแรกของการด้าเนินงาน
(๓) แนวทางการจัดท้าค้าของบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อให้มี
โอกาสได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม ขึ น ควรด้ า เนิ น การ ดั ง นี ประการแรกรวบรวมข้ อ มู ล โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริทังหมดให้เป็นปัจจุบันเพื่อลดความซ้าซ้อนและเกิดความคุ้มค่าในการจัดสรร
งบประมาณ และประการที่สองแยกช่องทางการเสนอของบประมาณจากการของบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ
๒) กองบัญชาการกองทัพไทย๕๘
กองบั ญชาการกองทั พไทย มี ศู นย์ ประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ
และความมั่นคง ท้าหน้ าที่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริกั บหน่วยงานต่าง ๆ ในสั งกั ด
กระทรวงกลาโหม และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง จ้านวน ๕ โครงการ
๓) กองทัพบก๕๙
(๑) จานวนโครงการและกลุ่มงานในความรับผิดชอบ
กองทัพบกมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ้านวน
๑๒๘ โครงการ ทังนี สามารถแบ่งกลุ่มงานหลักที่ส้าคัญได้เป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่
ก) กลุ่มงานด้านความมั่นคง เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของพืนที่และโอกาสของ
ราษฎรให้มีความพร้อมในด้านการพัฒนาและให้สามารถด้า รงชีพได้อย่างยั่งยืน และอย่างพอกินพอใช้และมี
ความสามารถในการปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในระดับหนึ่ง รวมทังสามารถ
แจ้งเตือน หรือให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โครงการดังกล่าว เช่น โครงการจัดตังหมู่บ้านยาม
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เป็นต้น
ข) กลุ่ ม งานด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น การส่ ง เสริ มและพั ฒ นาอาชีพ ให้ กับ
ราษฎรในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลียงสัตว์ การปลูกหม่อนเลียงไหม การท้าไร่นาสวนผสมตามทฤษฎีใหม่
๕๗

พลตรี อดินันท์ ไชยกฤษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร สำนักงบประมำณกลำโหม, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๓ วันพุธที่
๑๕ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๔ – ๗
๕๘
พันเอก ธงชัย เทียนยุทธ รองผู้อานวยการกองปฏิบัติการ สานักปฏิบัติการศูนย์ประสานงาน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและความมั่นคง, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๗
๕๙
พันเอก ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ อนุกรรมการ, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ๑๕๖๐ หน้ำ ๖

๒๓๐
การพัฒนาแหล่ง น้า เพื่อการเกษตร การขยายและเพาะพันธุ์สั ตว์ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน โครงการ
ดังกล่าว เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นต้น
ค) กลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชด้าริ
ในกลุ่มนีส่วนใหญ่จะเป็นการท้านุบ้ารุงและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึนในด้านต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน สนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้ เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุงบ้ารุงดิน การจัดสรร
และปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น
ง) กลุ่มงานด้านลักษณะพิเศษ ได้แก่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่ส้าคัญ
อื่น ๆ ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มงานหรือนอกเหนือ จากกลุ่มงานที่ระบุไว้ใน ๓ กลุ่มงานข้างต้น เช่นโครงการ
พัฒนาพืนที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ โครงการห้วยแม่เพรียงตามพระราชด้าริ (จัดสรรที่ดิน) โครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชด้าริ โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เป็นต้น
๒) ข้อเสนอแนะเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ที่คณะกรรมการสืบสานศาสตร์พระราชาได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว ในช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑) โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก
ก) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรในพื นที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ในการเป็ น วิ ท ยากร
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรด้วยกัน
ข) ผลิ ต วิ ท ยากรที่ ม าจากกองทั พ บกให้ เ ป็ น วิ ท ยากร เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร. จปร.) ในสาขาต่าง ๆ
ค) จัดให้มีเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน เพื่อลดค่าใช้สอยของ
โครงการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน
ง) เตรียมความพร้อมให้มีแหล่งส้ารองอาหารส้าหรับคนและสัตว์เลียง เพื่อรองรับการ
เกิดวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึนในอนาคต
จ) จัดท้าโครงการบริการวิช าการ บริการสั งคม หารายได้เพื่อให้โ ครงการมี ความ
เข้มแข็ง ปฏิบัติภารกิจได้อย่างยั่งยืน
(๒) โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ก) ให้ ห น่ ว ยงานต่าง ๆ ที่รับผิ ดชอบด้านพลั งงานจัดหาแหล่ งพลั งงานมาเสริม ให้
เพียงพอกับความต้องการ เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้าขนาดเล็ก
ข) ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการที่จะให้มีการพัฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค เส้นทางคมนาคม และการติดต่อสื่อสารเข้าไปถึงโครงการ
ค) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางในการจัดตังให้หมู่บ้านยามชายแดน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพืนที่ต่าง ๆ เป็นหมู่บ้านที่จัดตังขึนได้ตามกฎหมาย
ง) จัดให้มีแนวทาง กลไกการส่งเสริมผลผลิตพืนเมืองที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น
กาแฟ หรือผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ท้องถิ่นไปสู่ท้องตลาดได้อย่างคล่องตัว และแนวทางให้ราษฎรของหมู่บ้าน
ยามชายแดนมีรายได้ตลอดปี
(๓) ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดบุรีรัมย์
ก) ทบทวนพิ จารณาการปรั บปรุ งโรงสี ข้ าวพระราชทาน ซึ่ งมี เครื่ องสี ข้ าวขนาดใหญ่
(รุ่นที่สอง) ยากแก่การใช้งานและบ้ารุงรักษา และมีผลกระทบกับชุมชน

๒๓๑
ข) จัดให้มีเส้นทางการศึกษาดูงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อดึงดูด
ให้เป็นแหล่งศึกษาโครงการสืบสานศาสตร์พระราชาต้นแบบในจังหวัดบุรีรัมย์
ค) เชิญชวนให้วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง
(๔) โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
ก) จัดให้มีแผนบูรณาการพัฒนาหมู่บ้านฯ ทังด้านปศุสัตว์ ด้านเกษตร
ข) เชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาใช้สอยพืนที่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพของ
พืนที่ โดยความร่วมมือจากจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กองทัพบก กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔) กองทัพเรือ๖๐
กองทั พ เรื อ มี โ ครงการอั นเนื่อ งมาจากพระราชด้ า ริ ที่ อ ยู่ ในความรับ ผิ ด ชอบ จ้ า นวน
๗ โครงการ โดยภารกิจกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่ การจัดเรือถวายงานในโอกาสที่เสด็จพระราชด้าเนินตรวจเยี่ยมท้องถิ่น
ทุรกันดารตามเกาะในท้องทะเล พระราชพิธี ถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค การน้อม
น้าแนวพระราชด้าริด้านพลังงานทดแทนมาใช้ในภารกิจกองทัพเรือ เป็นต้น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในส่วนของกองทัพเรือดังกล่าว ได้แก่
(๑) โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
(๒) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ “โคกปาฆาบือซา”
(๓) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ
(๔) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(๕) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(๖) โครงการศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
(๗) โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิม
พระเกียรติฯ
๕) กองทัพอากาศ๖๑
กองทั พอากาศมี โครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ ที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบ จ้ านวน
๕ โครงการ เช่น
ก) การบินปฏิบัติการภารกิจฝนหลวงสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ้านวน
๗๔๔ เที่ยวบิน
ข) ศูนย์การเรียนรู้หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้ กับ
ประชาชนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึนของข้าราชการ

๖๐

นาวาเอก พลวัตร ดารานนท์ รองผู้อานวยการสานักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ , บันทึกกำร
ประชุม ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๗ - ๑๘
๖๑
นาวาอากาศเอก รณชัย เชี่ยวชาญ รองผู้อานวยการสานักแผนและโครงการ กรมกิจการพลเรือนทหาร
อากาศ, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๗ - ๑๘

๒๓๒
๕.๘.๔ กระทรวงศึกษาธิการ๖๒
๑) แนวทางการสื บสานศาสตร์พระราชา กระทรวงศึกษาธิการน้อมน้าหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งไปสู่ การเรียนการสอน โดยก้าหนดหลั กสูตรการเรียนรู้ตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒) การด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชา กระทรวงศึกษาธิการมีการด้าเนินการ ได้แก่
จัดตังศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท้าคู่มือการเรียน ระบบการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง และศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง จ้านวน ๑๒๑ แห่ง
๓) หลักสูตรการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจะถูกบรรจุไว้ในส่วนของโรงเรียนสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนของต้ารวจ
ตะเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรี ยนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมทังสถานศึกษาระดับของ
อาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบ
๔) ช่ อ งทางการจั ด ท้ า ค้ า ของบประมาณ แบ่ ง เป็ น ๓ ช่ อ งทาง คื อ งบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีปกติ งบประมาณบูรณาการ และ งบประมาณยุทธศาสตร์ของ
ส้านักนายกรัฐมนตรี
๕) การพัฒนาบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ แ ก่ ค รู เ พื่ อ น้ า ไปถ่ า ยทอดให้ กั บ นั ก เรี ย น ส่ ว นการผลิ ต ครู ที่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) มอบหมายมหาวิ ท ยาลั ย ในก้ า กั บ ก้ า หนดมี ก ารเรี ย นเรื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในคณะศึกษาศาสตร์และคุรุศาสตร์
๖) ปัญหาอุปสรรค คือ ความเข้าใจที่ไม่ต้องกันเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
ระหว่ า งผู้ ป กครองกั บ สถานศึ ก ษา ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ การอบรมศึ ก ษาจาก สถาบั น การศึ ก ษา
เป็ น แนวทางที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ผู้ ป กครองได้ อ บรมสั่ ง สอน แนวทางการแก้ ไ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้มอบหมายให้ กศน. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนของ กศน.
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกับการศึกษาในระบบปกติ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๘.๕ กระทรวงสาธารณสุข๖๓
กระทรวงสาธารณสุข มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริเทิดพระราชเกียรติพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร งบประมาณปี ๒๕๕๙ จ้านวน ๓ โครงการ และงบประมาณ ปี ๒๕๖๐
จ้ า นวน ๑๓ โครงการ โดยโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ มี จ้ า นวน ๒ โครงการ และโครงการ
เทิดพระเกียรติฯ จ้านวน ๑๑ โครงการ ซึ่งโครงการเทิดพระเกียรติฯ มีลักษณะงานเป็นการป้องกั นและ
ส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในถิ่นไกลชาวไทยภูเขา เป็นต้น

๖๒

นางรจนา สินที หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพระราชาดาริ สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, บันทึกกำรประชุม
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๙ – ๑๑
๖๓
นางสาวปาณบดี เอกะจัมปถะ ผู้อานวยการกลุ่มภารกิจด้านติดตามและประเมินผล สานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๑

๒๓๓
๕.๘.๖ กระทรวงมหาดไทย
๑) ข้อมูลจากที่ประชุม๖๔
(๑) กระทรวงมหาดไทยมีลักษณะงานแบบขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ซึ่งด้าเนินการโดยกรมพัฒนาชุมชน จัดตังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในทุกจังหวัด เพื่อใช้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้และให้ค้าปรึกษาแนะน้า ส่วนนโยบายสืบสานศาสตร์พระราชา กระทรวงมหาดไทยมีแนวคิดให้ มี
ผู้ด้าเนินการในระดับชุมชน เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
(๒) งบประมาณด้าเนินการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริมาจาก ๔ แหล่ง
คือ (๑) งบประมาณตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีปกติ (๒) งบประมาณกลางตามแผน
บูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล (๓) งบประมาณจากส้านักงาน กปร. โดยให้จังหวัดริเริ่ม
จัดท้าค้าขอต่อกระทรวงมหาดไทย และ (๔) งบประมาณของแต่ละจังหวัดตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่
มอบหมายให้แต่ละจังหวัดด้าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
(๓) ปั ญ หาอุ ป สรรค ความล่ า ช้ า ของกระบวนการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณจาก
งบประมาณกลางตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล และงบประมาณจาก ส้านักงาน
กปร. ซึ่งท้าให้โครงการไม่สามารถด้าเนินงานได้
(๔) แนวทางแก้ไขของกระทรวงมหาดไทย ประเมินโครงการที่มีความพร้ อมในการ
ด้าเนินงานและจัดท้าค้าของบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีปกติ
๒) ข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติม
กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ก้ากับการบริหารราชการส่วนภูมิภ าค
และสนับสนุนการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ “บ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข”
ให้แก่ประชาชน และให้ความส้ าคัญในการน้อมน้าแนวทางตามพระราชด้าริและหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ได้ ก้ า หนดวาระส้ า คั ญ ในการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ โดยมีแผนงาน เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ปวงชนชาวไทย
ตระหนักและส้านึกในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ อั น จะน้า ไปสู่ ก ารสร้ า ง ความรัก
ความสามัคคีและความจงรั กภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีการด้า เนินงาน ๔
กิจกรรมหลัก ได้แก่
(๑) กระทรวงมหาดไทยก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ นงำน โครงสร้ำงและภำรกิ จ กำร
ขับเคลื่อนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(๒) กระทรวงมหาดไทยกับกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
(๓) กระทรวงมหาดไทยกับกำรน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยงไปสู่กำรปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต
(๔) กระทรวงมหาดไทยกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อปลู กฝั งศาสตร์
พระราชาให้กับเด็กและเยาวชน

๖๔

นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและแผน สำนักปลัดกระทรวงมหำดไทย, บันทึกกำรประชุม
ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๒

๒๓๔
๓) แนวทางการดาเนินงาน โครงสร้าง และภารกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของกระทรวงมหาดไทย
(๑) กาหนดแนวทางในการปกป้องและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริ ย์ โดยน้อมน้า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รวมทังหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุล ยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม โดยให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด และนายอ้าเภอ ได้น้อมน้าหลั กการทรงงานและหรื อโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริไปขยายผลเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพืนที่ ซึ่งจะเป็น
การเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้ทราบ
(๒) ก าหนดให้ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ทั งในส่ว นกลาง (ส้ า นัก นโยบายและแผน ส้ า นัก งานปลัด กระทรวง
มหาดไทย และกองกลาง ส้ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย) เพื่ อ ท้ า หน้ า ที่ ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น
และประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด้าริกับจั งหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทังประสาน
และอ้ านวยความสะดวกในการจั ด งานพระราชพิ ธี รั ฐ พิ ธี และพิ ธี ต่ า ง ๆ และในส่ ว นภู มิ ภ าค (ตั งอยู่
ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส้านักงานจังหวัดทุกจังหวัด)
(๓) สั่งการให้จังหวัดดาเนินการ ดังนี
ก) จัดตัง “ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่ อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริจังหวัด ” ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด ส้านักงานจังหวัด ท้าหน้าที่เสมือน
ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ส้านักงาน กปร.)
ในระดับจังหวัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ้าศูนย์ประสานงานฯ โดยมีหน้าที่ ดังนี
(ก) ส้ารวจ รวบรวม บูรณาการข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในพืนที่
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว
(ข) สรุ ป ผลความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรค และรายงานผลการด้ า เนิ น การ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การรับสนองพระราชด้าริ กระแสพระราชด้ารัส
ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในคราวเสด็จในพืนที่
(ค) ประสานงานกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในจังหวัด รวมทังประสานงานกับส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ง) รวบรวมปัญ หาความต้อ งการของประชาชนในพื นที่แ ละน้า แนวทางตาม
พระราชด้าริมาใช้ในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
(จ) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้า เนิ น งานการขั บ เคลื ่ อ นและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ข) ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด้าริ ที่มีอยู่เดิมทุกระดับในพืนที่ ให้ เหลื อเพียงคณะเดียว คือ คณะกรรมการ
ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัด โดยให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ทุกภาคส่วน (ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา) โดยคณะกรรมการระดับ
จังหวัดให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส้านักงานจังหวัดเป็นเลขานุการฯ

๒๓๕
(ก) ในการจั ด ท้า ค้า ของบประมาณตามแผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้จังหวัดจัดตังงบประมาณ ๑๐ - ๒๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการด้าเนินการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพืนที่
(ข) ให้ จั ง หวั ด รายงานผลกรณี ที่ มี พ ระราชด้ า ริ ห รื อ กระแสพระราชด้ า รั ส
เมื่ อพระบรมวงศานุ วงศ์ เสด็ จพระราชด้ าเนิ นไปปฏิ บั ติ พระราชกรณี ยกิ จในพื นที่ เกี่ ยวกั บการพั ฒนา และ
การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืนที่หรือเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนการรับสนองพระราชด้าริ กระแส
พระราชด้ารัสดังกล่าว ให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยทันที เพื่อจะได้ประสานงานในการท้างานร่วมกัน
กับหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) ให้จ ัง หวัด ขับ เคลื่อ นแผนยุท ธศาสตร์ก ารบูร ณาการการขับ เคลื ่อ นการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) โดยให้ส้านักงานจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
(ง) กรณีที่มีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ เช่น นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้จังหวัดติดตามผลการเรียนและความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว
จนส้าเร็จการศึกษาและภายหลังจากส้าเร็จการศึกษาแล้ว โดยรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
๔) กระทรวงมหาดไทยกับการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒๓๖

(๑) แผนการพั ฒ นาพื้น ที่ เ ชิ ง ประยุ ก ต์ ต ามพระราชดาริ “แนวทางการพั ฒ นา
ชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ ”
เป็น การน้ อ มน้ า ศาสตร์ พ ระราชาซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หลั ก การทรงงานและโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ องค์ความรู้ตามพระราชด้าริ ๖ มิติ (น้า ดิน เกษตร พลังงานทดแทนป่า
สิ่ ง แวดล้ อ ม) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภู มิ สั ง คม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น องค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น สากลการด้ า เนิ น งานตาม
กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา ให้ ป ระชาชน เข้ามามีส่ ว นร่วมคิดร่วมท้าและยึดพืนที่เป็นหลักในการ
ด้าเนินงาน (Area-based Development Approach)
กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดศึกษาแนวทางการจัดท้าแผนพัฒนาชนบทเชิงพืนที่ประยุกต์
ตามพระราชด้าริ และแต่งตังคณะท้างานระดับจังหวัดและระดับอ้าเภอขึนด้าเนินการตามขันตอนการจัดท้า
แผนพัฒนาชนบทฯ (๘ ขันตอน) เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือหากมีความจ้าเป็นเร่งด่วน
ต้องรีบด้าเนินการแก้ไขทันทีให้ส่งเป็นแผนแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน (Quick Win) มายังกระทรวงมหาดไทย
และได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการด้าเนิน งานข้างต้น
จ้านวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๓๗
อย่างไรก็ดี ในการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืนที่ประยุกต์ตามพระราชด้าริ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึ ง ได้ แ จ้ ง ให้ จั งหวัด ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้าขนาดเล็กหรือแหล่งกักเก็บน้าอื่น ๆ เช่น ฝายชะลอน้า
หลุมขนมครก แก้มลิง คลองไส้ไก่ เป็นต้น และให้มอบหมายศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและการขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัดประสานงานกั บศูนย์ด้ารงธรรมจังหวัดตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ความเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้าไปให้นายอ้าเภอพืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อน้ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งหากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความสอดคล้อง
หรือสามารถด้าเนินการได้ตามแนวทางตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืนที่ประยุกต์ตามพระราชด้าริ ให้เสนอ
โครงการมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพืนที่ประยุกต์ตามพระราชด้าริ ของ
ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยขณะนีอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ
ทังนี เพื่อให้การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาชนบทเชิงพืนที่ประยุกต์ตามพระราชด้าริบรรลุ
สัมฤทธิผล ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด้าริ ได้ล งนามในบั น ทึกความเข้าใจ เพื่ อบูรณาการร่ว มกันในการประยุกต์ ใช้แนวพระราชด้ า ริ
เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพืนที่ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และก้าหนดเป้าหมายที่จะ
ขับ เคลื่ อนการพัฒ นารูป แบบนี ร่ว มกันส้ าหรับเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒ นาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยในระยะแรก ก้าหนดด้าเนินการในพืนที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร ศรีสะเกษ
นครราชสีมา แพร่ พัทลุง ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี และระยะต่อไปจะด้าเนินการในพืนที่จังหวัดที่มีความ
พร้อม ประชาชนมีความต้องการที่จะด้าเนินการพัฒนาตามหลักของการพัฒนาชนบทเชิงพืนที่ประยุกต์ต าม
พระราชด้าริ
(๒) โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้จังหวัดได้น้อมน้าแนวทางพระราชด้าริ น้าไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยน้า แนวทางพระราชด้า ริ ไ ปจั ด ท้า โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ น ซึ่งการด้าเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปในลักษณะ “ปฏิบัติบูชา”
กระทรวงมหาดไทยได้ จั ด สรรงบประมาณ ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้จังหวัดภายใต้โ ครงการปวงประชาเป็น สุข ด้ว ยพระบารมี ตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
ประกอบด้วย โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี และโครงการขยายผลเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่ อ ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง กระทรวงมหาดไทยจะได้ ให้ ก ารสนับ สนุ น งบประมาณ
เป็ น การเพิ่ ม เติ ม ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้ จั ง หวั ด ที่ มี ค วามพร้ อ มและความประสงค์ จะ
ด้าเนินการ ดังนี
ก) จังหวัดที่ไม่ได้ด้าเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด้าริฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีค วามประสงค์จ ะด้ า เนิน การในปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้จ ัด ท้ า โครงการ
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ข) จังหวัดที่ได้ด้าเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด้าริฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีความประสงค์จะต่อยอดการด้าเนินการให้จัดท้าโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน

๒๓๘
งบประมาณในวงเงิน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยกิจกรรมที่จะด้าเนินการต่อไปเมื่อได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องเป็ นกิจกรรมใหม่ ที่ไ ม่ซ้า ซ้ อนกั บกิจ กรรมที่ ได้ด้าเนิน การไปแล้ ว หรือ
ต้องด้าเนินการในลักษณะต่อยอดจากที่ได้ด้าเนินการไว้เดิม
ค) จัง หวัด ที่ด้า เนิน โครงการขยายผลเกษตรเพื่อ อาหารกลางวัน อัน เนื่อ งมาจาก
พระราชด้าริฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีความประสงค์จะต่อยอดการด้าเนินการ ให้จัดท้าโครงการ
เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ ณ โรงเรี ย นเดิ ม ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น โรงเรี ย นละ ๓๐,๐๐๐ บาท
โดยต้องไม่ซ้าซ้อนกับกิจกรรมที่โรงเรียนได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
จากข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปลั ดกระทรวง
มหาดไทยได้เห็นชอบโครงการของจังหวัดแล้ว จ้านวน ๔๓ จังหวัด รวมงบประมาณทังสิน ๓,๖๑๘,๙๘๐ บาท
ประกอบด้วย โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชด้าริ จ้านวน ๒ จังหวัด งบประมาณรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
การต่อ ยอดโครงการสร้า งป่า สร้า งรายได้ต ามแนวพระราชด้า ริ จ้า นวน ๑๗ จัง หวัด งบประมาณรวม
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และการต่อยอดโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
จ้านวน ๒๘ จังหวัด ๕๔ โรงเรียน งบประมาณรวม ๑,๖๑๘,๙๘๐ บาท
ขณะนีอยู่ระหว่างการเสนอโครงการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จ้านวน ๒๓ จังหวด รวมงบประมาณทังสิน ๒,๕๕๖,๕๒๕ บาท
(๓) โครงการอนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมพื ชอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ สมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมสนอง
พระราชด้าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่ ว มมื อ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท้าฐานข้อมูล ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้ว ย ๓ ฐานทรั พยากร คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีว ภาพ และทรัพยากรวัฒ นธรรม
และภูมิปัญญา
เพื่อเผยแพร่ และขยายผลโครงการ อพ.สธ. ไปสู่ ว งกว้าง กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้
จังหวัดเร่งรัดการด้าเนินการ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับสนองพระราชด้าริโครงการ อพ.สธ.ไปด้าเนินการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการด้าเนินงานที่ อพ.สธ. ก้าหนด ดังนี
ก) แต่งตัง/ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้าเนินงานโครงการ อพ.สธ. จังหวัด และ
คณะท้างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการ อพ.สธ. จังหวัด จ้านวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
(๑) คณะท้ า งานจั ด ท้ า แผนแม่ บ ท (๒) คณะท้ า งานขั บ เคลื่ อ นและสนั บ สนุ น การด้ า เนิ น งาน
ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (๓) คณะท้างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด้าเนินงานตามกรอบการใช้
ประโยชน์ และ (๔) คณะท้างานขับเคลื่อนและสนับสนุนการด้าเนินงานตามกรอบการ สร้างจิตส้านึก
ข) จัดท้าร่างแผนแม่บท อพ.สธ. จังหวัด ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)
และแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕
ปีที่หก
ค) จัดท้าเว็บไซต์ อพ.สธ. ของจังหวัดเพื่อเผยแพร่ผลการด้าเนินงาน
ง) สื่ อ สารท้า ความเข้ า ใจกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เชิ ญ ชวนให้ ส มั ค ร เข้า
ร่วมโครงการ

๒๓๙
จ) เมื่อด้าเนินการแต่งตังคณะกรรมการ/คณะท้างานร่างแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
แล้ ว เสร็ จ ให้ มี ห นั ง สื อ ไปยั ง เลขาธิ ก ารพระราชวั ง ในฐานะผู้ อ้ า นวยการโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตในการด้าเนินงาน
๕) บทบาทกระทรวงมหาดไทยกับ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การ
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิ ต ร ได้ พระราชทาน
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไว้ เ ป็ น หลั ก การด้ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวทางสายกลาง โดยยึ ด หลั ก
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี การจะด้ารงตนตามแนวทางดัง กล่า วได้ ต้องมี ค วาม
รอบรู้ รอบคอบ ระมัด ระวัง และมีคุณ ธรรมก้า กับ เพื่อให้พร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึนทังทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมี นโยบายให้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มี กลไก
ขับเคลื่อนการด้าเนิน งานในพืนที่ ทังในระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน มีบทบาทเป็นเจ้าภาพ
หลักในการสร้างความเข้าใจและเชิญชวนให้ประชาชนในพืนที่น้อมน้าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตในที่สุด โดย
มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน โดยได้มีค้าสั่งแต่งตังคณะกรรมการบริหารศูนย์อ้านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (ศจพ.มท.)
เพื่อ เป็น กลไกในการขั บ เคลื ่ อ นแนวทางการด้า รงชี ว ิ ต ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ อเพี ย ง
ในระดั บ พื นที่ โดยมีรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย และรัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงมหาดไทย
เป็น ที ่ป รึก ษา ปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น ผู้ อ้ า นวยการศู นย์ อธิ บ ดี ก รมการปกครอง และที่ ป รึ ก ษา
ด้านการปกครอง ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
การด้ า เนิ น งานตามแนวทางการน้ อ มน้ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประกอบด้วย ๔ ขันตอน ดังนี

ขันตอนที่ ๑ การค้นหาและเตรียมครูฝึ ก โดย ศจพ.มท. พิจารณาก้าหนดโครงสร้าง
ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. แผนการด้าเนิ น งาน เนือหา (องค์ความรู้) คู่มือ และสื่ อต่าง ๆ เพื่อการเผ ยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การมอบภารกิจ การขับ เคลื่ อนงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ้าเภอ และการจัด อบรม
เพื่อเตรียมความพร้อมทีมครูฝึก (ตัวแทนทีมอ้าเภอ) ได้แก่ พัฒนาการอ้าเภอ ปลัดอ้าเภอ ท้องถิ่นอ้าเภอ
ครู กศน. และเกษตรต้าบล

๒๔๐
ขันตอนที่ ๒ การฝึ ก สอนหรื อ ถ่ า ยทอดความรู้ โดย ศจพ.จ. และ ศจพ.อ.จั ด ที ม ครู
ฝึ ก ที่ผ่านการอบรมตามขันตอนที่ ๑ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ด้าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พืนที่ (อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้าน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และพระสงฆ์ เป็นต้น) แบ่งพืนที่
รับผิดชอบ ในการถ่า ยทอดความรู้สู่ป ระชาชน โดยผ่า นผู้น้า กลุ่ม ต่า ง ๆ อาทิ อาสาสมัค รสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี เป็นต้น
นอกจากนี เพื่อ ให้มีก ารถ่า ยทอดความรู้ไ ปสู ่ป ระชาชนทุก หมู่บ ้า น/ชุม ชน จึงได้
ก้าหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่ องทางต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมประจ้าเดือนของจังหวัด/อ้าเภอ
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และเสียงตามสาย เป็นต้น
ขันตอนที่ ๓ การน้า ไปปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต โดยที ม ครู ฝึ ก ส่ ง เสริ ม ให้ ห มู่ บ้ า น/
ชุ ม ชน มีการรวมกลุ่มกันเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สื่อถึงการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต
ขันตอนที่ ๔ หมู่บ้านชุมชนประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง โดยทีมครูฝึกส่งเสริมให้
หมู่บ้าน/ชุมชน มีการประชาคมเพื่อประกาศตนเองเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง โดย ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. จะได้
รวบรวมหมู่บ้าน/ชุมชนตัวอย่างที่ปฏิบัติแล้วได้ผล อาทิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านปลอดยาเสพติด
หมู่ บ้ า นปลอดอบายมุ ข เพื่ อ น้ า เสนอเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ป ระสบความส้ า เร็ จ พร้ อ มทั งจั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัล
ทั งนี การน้ อ มน้ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต
ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
ประชาชนครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
๖) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนกั บ การขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย งไปสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๔ ภารกิจส้าคัญ คือ
(๑) การพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ กรมการพัฒนา
ชุมชนได้ด้าเนินโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านตามแนวพระราชด้าริ ด้วยการจัดฝึกอบรมเพื่อ สร้า งความรู้ ค วาม
เข้า ใจในหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งและการด้า เนิ น งานตามพระราชด้า ริ ส่งเสริมเสริมสนับสนุน
กลุ่ มอาชีพ ส่ งเสริ มให้ มีการจั ดท้าแผนชุมชนเชื่อมโยงกับแหล่ งทุ นชุมชน โดยมีพืนที่เป้าหมาย ๓๓ จังหวัด
๑๓๕ อ้าเภอ ๑๙๒ ต้าบล ๒๗๔ หมู่บ้าน
(๒) การยกระดับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ก) จุดเริ่มต้นการดาเนินงาน
ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมการพัฒ นาชุมชนได้น้อมน้าหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง มาเป็ น หลั กในการพัฒ นาหมู่บ้านและชุมชน โดยน้าหลั กการ ๓ ห่ ว ง ๒ เงื่อนไข มาปรับเป็น
หลักเกณฑ์ ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชีวัด เพื่อให้ง่ายและเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมการพัฒนา ประกอบด้วย
- การลดรายจ่าย (ท้าสวนครัว ลดละเลิกอบายมุข)
- การเพิ่มรายได้ (ท้าอาชีพสุจริต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม)
- การประหยัด (มีการออม จัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)
- การเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญา เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนอย่างคุ้มค่า ปลูกต้นไม้)
- การเอืออารีต่อกัน (ช่วยเหลือผู้อื่น รู้รักสามัคคี)

๒๔๑
ผลการด้าเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ ปรากฏว่ามีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด ๖ ด้าน ๑๒ ตัวชีวัด พร้อมรับการพัฒนา จ้านวน ๕๘,๕๓๗ หมู่บ้าน
ข) ยกระดับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
นับตังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการจัดกระบวนการฝึกอบรมแกนน้า (ศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และหมู่บ้านต้นแบบ) คัดเลือกและฝึกอบรมครอบครัวพัฒนา จัดตังศูนย์
เรียนรู้ชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ศึกษาดูงาน ใช้ข้อมูลบัญชีครัวเรือน จปฐ. และอื่น ๆ ท้าแผนชีวิตและ
ชุมชน ใช้แผนชุมชนในการบูรณาการหน่วยงาน งบประมาณ ให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ตามเกณฑ์ ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชีวัด พร้อมทังถอดบทเรียน ประเมินผลการด้าเนินงาน และจัดระดับการพัฒนา
โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดั บ“พออยู่ พอกิ น ” เน้ นที่ ระดั บครั วเรื อน มี เป้ าประสงค์ เพื่ อพั ฒนากิ จกรรมการ
พึ่งตนเอง ท้ากิน ท้าใช้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม
ระดับ “อยู่ดี กินดี” เน้นที่ระบบการรวมกลุ่ม มีเป้าประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการบริหารจัดการ
พัฒนาในรูปกลุ่ม การพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพิ่มรายได้และขยายโอกาสคนในชุมชน
ระดั บ “มั่ ง มี ศรี สุ ข ” เน้ น ที่ ร ะดั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ย มี เ ป้ า ประสงค์
เพื่ อเชื่ อมโยงการพั ฒ นาในรู ป แบบเครื อ ข่ า ย ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ ม โอกาสการประกอบอาชี พ
จัดสวัสดิการชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนได้ด้าเนินการร่วมกับจังหวัด และชุมชน จนถึงปัจจุบันมีจ้านวน
๘,๘๓๕ หมู่บ้าน และในปี ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างด้าเนินการอีก ๘๗๘ หมู่บ้าน
ตาราง สรุปผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
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(ทุนชุมชน)
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๒๕๕๙
๒๕๕๙
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รวม
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ระดับ
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“พออยู่ “อยู่ดี กิน “มั่งมี ศรี
พอกิน”
ดี”
สุข”
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บา้ น)
๕๐
๖๐
๕๐
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๑
๓
-

รวม รวมยอดสะสม
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)
๑๖๐
๘๗๗
๑,๗๕๖
๘๗๘
๘๗๘
๘๗๘
๔

๑๖๐
๑,๐๓๗
๒,๗๙๓
๓,๖๗๑
๔,๕๔๙
๕,๔๒๗
๕,๔๓๑

๑,๖๐๐
๗๔๓
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๒๕๔
๑๒๗
๔๘

๒๔
๘
๓

๑,๘๗๘
๘๗๘
๑,๔๕๖

๗,๓๐๙
๘,๑๘๗
๙,๖๔๓

๗,๒๔๒

๑,๖๗๐

๗๓๑

๙,๖๔๓

๙,๖๔๓

งบประมาณกรมฯ และกระทรวงมหาดไทย จ้านวน ๘,๑๘๓ หมู่บ้าน
งบประมาณจากการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ และทุนชุมชน ที่จังหวัดด้าเนินการ
จ้านวน ๑,๔๖๐ หมู่บ้าน

๒๔๒
ค) เครื่องมือหรือหลักเกณฑ์การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ก้ า หนดเกณฑ์ ๔ ด้ า น ๒๓ ตั ว ชี วั ด (ประยุ ก ต์ จ ากหลั ก ๓ ห่ ว ง ๒ เงื่ อ นไข
เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ในชุมชน )
(ก) ด้านจิตใจและสังคม (มีความสามัคคีและ ความร่ว มมือ , มีข้อปฏิบัติของ
หมู่บ้าน มี ก องทุ น สวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก ยึ ด มั่ น หลั ก การประชาธิ ป ไตย มี คุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรม ปลอด
อบายมุ ข ยึดมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง )
(ข) ด้านเศรษฐกิจ (จัดท้าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่ายและสร้างรายได้ รวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพหลัก มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย มีวิสาหกิจชุมชน)
(ค) ด้านการเรียนรู้ (มีข้อมูลของชุมชน ใช้ข้อมูลและแผนชุมชน ค้นหาและใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจัดตังศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา ปฏิบัติตามหลักการ
พึ่งตนเอง)
(ง) ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม (มีจิต ส้า นึก ของการอนุรัก ษ์ฯ
มีก ลุ ่ม /องค์ กรด้ านสิ่ งแวดล้ อม มี การใช้ พลั งงานทดแทน มี การสร้ างมู ลค่ าเพิ่ มจาก ทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสุ ข มวลรวมของหมู่ บ้ า น ( Gross Village
Happiness : GVH) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนร่วมให้
ข้อมูลและประเมินผล ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ คือสุขภาวะดี มีครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งเป็นธรรม บริหารจัดการชุมชนดี มีสภาพแวดล้อมสมดุล และยึดหลักประชาธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมการพัฒนาชุมชนก้าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมให้หมู่บ้านในพืนที่เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (ในพืนที่ที่ด้าเนินกิจกรรมสัมมาชีพได้ดีและยังไม่เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพีย งต้น แบบ) จ้ านวน ๘๗๘ หมู่บ้ าน โดยกรมการพัฒ นาชุมชนจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อ พั ฒ นา
ครัวเรือนสัมมาชีพให้เป็นต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียง จัดตังและพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๗) การดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บูรณาการยุทธศาสตร์ที่ ๑
ในภาคการเกษตรและชนบท
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมการพัฒ นาชุม ชนได้ร ับ มอบหมายจากคณะอนุก รรมการ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์
ที่ ๑) ให้ส้ารวจข้อมูลและจัดประชาคมท้าแผนชุมชน จ้านวน ๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน (รวมพืนที่จากหน่วยงานต่าง
ๆ ที่ได้ด้าเนินการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชด้าริ โดยส้านักงาน กปร.
ด้วยงบประมาณของส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี) โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน้น ให้ห มู่บ้า น/ชุม ชน อ่ า น
ข้อมูลได้ใช้ข้อมูลเป็น กระตุ้นให้ระเบิดจากข้างในเป็นความต้องการของชาวบ้านที่สอดคล้องกับภูมิสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓,๕๘๙ หมู่บ้าน ด้วยการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยฝึกอบรม
ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ที่ประสบความส้าเร็จในอาชีพ ให้สามารถเป็นวิทยากรสัมมาชีพของชุมชน ผ่านศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง จ้านวน ๒๓,๕๘๙ คน และมุ่งสร้างทีมให้วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ไปอบรม
อาชีพให้ประชาชนในหมู่บ้านแก่ผู้ที่สมัครใจ เป็นหลักสูตรชาวบ้านสอนชาวบ้าน เน้นการสาธิตและฝึกปฏิบัติ

๒๔๓
สนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพ หมู่บ้านละ ๒๐ คน จ้านวนทังสิน ๔๗๑,๗๘๐ ครัวเรือน ท้าให้ชาวบ้านมีอาชีพ
มีรายได้ เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
๘) พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่สารวจข้อมูลและตกเกณฑ์ จปฐ.
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ครั ว เรื อ นที่ ส ารวจข้ อ มู ล และมี ร ายได้ ต่ ากว่ า เกณฑ์
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒ นาชุมชนเป็นหน่ว ยงานหลักในการบูรณาการ ขจัด ความ
ยากจน ครัวเรือนที่รายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ภายใต้กลไก “ศูนย์อ้านวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
ชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)” มาตังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยกระบวนการ ดังนี
(๑) ชีเป้าชีวิต ด้วยกิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบและจ้าแนก
เป้าหมาย
(๒) จัดท้าเข็มทิศชีวิต ด้วยกิจกรรมสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายจัดท้าหรือทบทวนแผนชีวิต
(๓) บริห ารจัด การชีวิต ด้ว ยกิจ กรรมการจัด คลินิก แก้จ น เพื่อ ให้ค้า ปรึก ษาอาชี พ
ทางเลือ ก บูรณาการสนับสนุนวัสดุประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนที่พัฒนาได้ สงเคราะห์ดูแลผู้ที่ไม่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาให้ด้ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสม
(๔) ดูแลชีวิต ด้ว ยการติดตามความก้าวหน้ าตามแผนปฏิบัติ การ กระตุ้นให้ เกิ ด การ
พัฒ นาและบูรณาการหน่วยงานร่วมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การด้าเนินงาน ปรากฏผลการด้าเนินงาน
ดังนี
ปีงบประมาณ
ครัวเรือนที่
พัฒนาได้
ครัวเรือนที่ต้อง
สงเคราะห์
รวมทังหมด
(ครัวเรือน)

พ.ศ.
๒๕๕๕
๔๙,๕๔๕

พ.ศ.
๒๕๕๖
๖๒,๓๕๕

พ.ศ.
๒๕๕๗
๓๒,๐๖๖

พ.ศ.
๒๕๕๘
๑๕,๓๗๓

พ.ศ.
๒๕๕๙
๑๒,๘๔๓

พ.ศ.
๒๕๖๐
๑๐,๐๕๔

๑๓,๕๙๒

๙,๓๖๒

๑๓,๐๖๔

๘,๕๕๐

๑๑,๐๘๗

๑๒,๔๘๔

๖๓,๑๓๗ ๑๐๓,๑๑๙

๔๕,๑๓๐

๒๓,๙๒๓

๒๓,๙๓๐

๒๒,๕๓๘

๙) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นกั บการขั บเคลื่ อนหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
(๑) การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ก้ า หนดเป็ น ตั ว ชี วั ด ค้ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
“ร้ อ ยละขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ น้ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด” โดยมีแนวทางการด้าเนินงานสรุปได้ ดังนี
ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก้าหนดให้หมู่บ้านชุมชน
เป้าหมายส่งเสริมการพัฒนายกระดับเป็นหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
ข) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดท้าโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงน้าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดท้าข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น

๒๔๔
ปรากฏผลการด้าเนินงานว่ามีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลด้าเนินงานทังสิน
๕,๐๑๙ แห่ง หรือร้อยละ ๖๔.๕๕
(๒) ส่ งเสริ ม สนั บสนุนให้ เทศบาล องค์การบริหารส่ วนต้าบลด้าเนินการให้ มี การจั ดท้ า
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนและบูรณาการเข้าสู่ระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี
ใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ก้าหนดเป็นตัว ชีวัดค้ารับรองการปฏิบัติราชการ “ร้อยละของ
เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต้า บลที่ น้า แผนชุ ม ชนสู ่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก้ า หนด ”
โดยมี ห นั ง สื อ ถึ ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด้าเนินการโดยสรุป ดังนี
ก) แจ้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบลสนับสนุนให้ คณะกรรมการหมูบ้ าน/
ชุ ม ชน จั ดท้ า ทบทวนปรั บปรุ งแผนชุมชน และน้ าโครงการจากแผนชุมชนเข้ าสู่ ประชาคมท้ องถิ่ นจั ดท้ าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น
ข) ให้ ส้ านั กงานส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ นจั งหวั ดเป็ นแกนหลั กประสานการ
ด้าเนินงาน ที่ท้าการปกครองจังหวัด ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ขับเคลื่อนและสนับสนุนการด้าเนินงานใน
พืนที่ทุกระดับบูรณาการการท้างานกับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล
(๓) การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้าไปสู่การปฏิบัติในพืนที่
ประเภทโครงการ
/กิจกรรมที่
ดาเนินการ
เกษตรทฤษฎีใหม่

จานวน อปท.
(แห่ง)

จานวนโครงการ/
กิจกรรม ในพื้นที่

๒๘

๒๘

ส่งเสริมอาชีพ

๓๙๘

๕๐๒

สวัสดิการชุมชน

๑๕

๑๖

ปุ๋ยอินทรีย์

๙๔

๑๐๖

ขยะชุมชน

๑๔

๑๖

ขุดสระ บ่อ
ชลประทาน
ศูนย์เรียนรู้

๓

๔

๒๖๑

๓๐๖

รวม

๘๑๓

๙๗๘

(๔) ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้เ ทศบาล องค์ก ารบริห ารส่ว นต้า บลส้า รวจและจัด เก็บ
ข้อมูล ด้านแหล่งน้าและการประกอบอาชีพภาคเกษตรทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(๕) ซักซ้อมแนวทางการจัดตังงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตังงบประมาณส่งเสริม สนับสนุนการด้าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น

๒๔๕
๑๐) กระทรวงมหาดไทยกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังศาสตร์

พระราชา ให้กับเด็กและเยาวชน
(๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น
จานวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานศึกษา
ผู้เรียน
ผู้สอน

๑๔,๔๒๙ ศูนย์
(๗,๕๖๕ อปท.)
๘๘๙,๔๓๒ คน
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
๕๒,๒๐๗ คน

โรงเรียน (รวมทุก
ระดับ)
๑,๕๘๒ แห่ง
(๗๗๔ อปท.)
๗๐๖,๔๓๒ คน
ครู
๓๖,๐๕๘ คน

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม
๒๕๖๐

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน
๒๕๖๐

(๒) กระทรวงมหาดไทยบูรณาการด้าเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทังในด้านการ
จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ บุคลากร และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ครู ผู้ ส อน และบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพเท่ า เที ย มกั น
ทั่วประเทศ และได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาด้าเนินโครงการเพื่อปลูกฝังศาสตร์พระราชาให้กับเด็กและเยาวชน
มีรายละเอียด ดังนี
ก) โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School) มีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความส้าคัญกับความเป็นท้องถิ่น
และความเป็นไทย และพร้อมที่จะน้าความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตัวเอง ทังนี จะได้มีการขยาย
ผลโครงการดัง กล่า วครบทุก โรงเรีย นในสัง กัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เพื่อ ให้มีก ารน้อ มน้า หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปลูกฝังการด้าเนินชีวิตให้กับนักเรียน
ข) โครงการยุว ทู ตท้ อ งถิ่น ต้ า นคอร์ รั ปชั่ น กระทรวงมหาดไทยร่ว มกั บส้า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตส้านึกและสร้างค่านิยม
แก่นักเรียนของสถานศึก ษาในสัง กัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น ให้ยึด มั่น คุณ ธรรม จริย ธรรม หลัก ธรร
มาภิบ าลมีค วามซื่อ สัต ย์ต่อ ตนเองและผู้อื่น ปลูก ฝัง จิต สาธารณะให้เ ป็น ผู้มีค วามรับ ผิด ชอบต่อ ตนเอง
และสังคม และเพื่อสร้างเครือข่ายของกลุ่มเด็ก เยาวชน และนักเรียนในการป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
๕.๘.๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช๖๕
(๑) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
จ้านวน ๒๖ โครงการ งบประมาณเฉลี่ยปีละประมาณ ๘๐ ล้านบาท โดยผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินโครงการ
สามารถหยุดยังการท้าลายป่าได้ตามสมควร

๖๕

นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยกำรส่วนประสำนงำนโครงกำรภำคเหนือ สำนักสนองงำนพระรำชดำริ, บันทึก
กำรประชุม ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๓

๒๔๖
(๒) ปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงาน มีกฎหมายบางฉบับไม่ส อดคล้ องกับแนวทางการ
ด้าเนิ น งานของหน่ ว ยงานโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริ ที่เน้ นให้ คนอยู่ร่ว มกั นป่า ได้ อย่า งสมดุ ล
และยั่งยืน แต่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ไม่มีบทบัญญัติให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพืนที่
ป่าได้ จึงเกิดข้อจ้ากัดด้านกฎหมายในการด้าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ แต่ทังนีคณะรัฐมนตรีได้
เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว
๒) กรมป่าไม้
(๑) ข้อมูลจากที่ประชุม๖๖
ก) กรมป่ าไม้ มีโ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในความรับผิ ดชอบ จ้านวน
๔๐ โครงการ
ข) เป้ า หมายของกรมป่ า ไม้ ใ นการด้ า เนิ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ
คือ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์
ค) ลักษณะการด้าเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้แผนบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึนและสามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกือกูลและยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง) แหล่งที่มาของงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ า ยประจ้ า ปี ง บประมาณ งบประมาณสนั บ สนุ น ในปี แ รกเริ่ ม โครงการจากส้ า นั ก งาน กปร. และ
งบประมาณกลางของรัฐบาล
(๒) ข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติม
ก) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ เป็นโครงกำร
พัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยสนองพระรำชดำริในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ
ให้สำมำรถฟื้นกลับคืนควำมอุดมสมบูรณ์และอำนวยประโยชน์อย่ำงยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ในท้องถิ่นร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรวมถึงกำรส่งเสริม
อำชีพพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ให้ มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
ข) แนวทำงกำรดำเนินงำนตำมแนวพระรำชดำริของกรมป่ำไม้ประกอบด้วย ๓ ด้ำน
ได้ แ ก่ (๑) กำรอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยำกรป่ ำ ไม้ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (๒) กำรปลู ก ป่ ำ และฟื้ น ฟู ส ภำพป่ ำ ตำมแนว
พระรำชดำริ และ (๓) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน
ค) ที่มำของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ มำจำก ๓ แหล่ง ดังนี้
(ก) เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่ได้รับพระรำชทำนพระรำชดำริ
โดยตรง
(ข) เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่เกิดจำกรำษฎรทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำ
ขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ
(ค) เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่หน่วยงำนกรำบบังคมทูลรำยงำน
และ/หรือขอพระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว
๖๖

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อานวยการสานักโครงการพระราชดาริและกิจการพิเศษ, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๓
วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๑๔

๒๔๗
ง) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโครงกำร
อัน เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ที่อ ยู่ ในควำมรับผิ ดชอบของกรมป่ ำไม้ รวมทั้งสิ้ น ๑๐๒ โครงกำร ในพื้ น ที่
๔๒ จั งหวัด และเป็ น โครงกำรอัน เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๒๗ โครงกำร
จ) ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
บรมนำถบพิตร ได้พระรำชทำนแนวพระรำชดำริในกำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อปกปาอง
พื้นที่ป่ำส่วนที่เหลือและฟื้นฟูป่ำที่เสื่อมโทรม โดยกำรปลูกป่ำทดแทน ทรงดัดแปลงวิธีกำรปลูกป่ำเพื่อกำร
ยังชีพของประชำกร เนื่องจำกประชำชนชำวไทยจำเป็นต้องใช้ไม้และผลผลิตอื่น ๆ จำกป่ำในชีวิตประจำวัน
กำรปลู ก ป่ ำ จึ ง ต้อ งอำศั ย วิ ท ยำกำรและเทคโนโลยีด้ ำ นกำรเกษตร เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม ำณกำรผลิ ต ต่อ พื้ น ที่ให้
คุ้มประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็สำมำรถรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ให้คงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน ดังนี้
(ก) กำรปลูกป่ำทดแทนบริเวณต้นน้ำลำธำร
(ข) กำรสร้ำงควำมชุ่มชื้นให้กับป่ำ หรือ “ป่ำเปียก”
(ค) กำรจัดกำรให้คนอยู่กับป่ำตำมแนวพระรำชดำริ หรือปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง
(ง) พระรำชดำริปลูกป่ำในใจคน
(จ) พระรำชดำริให้สร้ำงฝำยอนุรักษ์ต้นน้ำ
(ฉ) พระรำชดำริกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
ฉ) แนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่อสืบสำนต่อพระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร
(ก) กำรด ำเนิ น โครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ กรมป่ ำ ไม้ ไ ด้ น้ อ มน ำ
แนวพระรำชดำริ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ได้พระรำชทำนไว้ เช่น กำรปลูกป่ำทดแทน
ในพื้น ที่ต้น น้ ำล ำธำร ป่ ำ ๓ อย่ ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง ป่ำเปียก ปลู กป่ำโดยไม่ต้องปลู กปลู กป่ำในใจคน
ฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น เป็นต้น นำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อสนองแนวพระรำชดำริในกำร
อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรป่ ำ ไม้ ค วบคู่ กั บ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของรำษฎร ปั จ จุ บั น มี โ ครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ โครงกำร ในพื้นที่
๓๙ จังหวัด ซึ่งกรมป่ำไม้จะได้ดำเนินกำรสนองแนวพระรำชดำริให้สำเร็จลุล่วงตำมพระรำชประสงค์อย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป
(ข) กำรส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน กรมป่ำไม้ได้น้อมนำแนวพระรำช
ดำริดังกล่ำว มำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรป่ำชุมชนของกรมป่ำไม้ โดยกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงควำมสำคัญและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจำกกำรร่วมกันดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ ซึ่ง
สภำพป่ำชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ จะส่งผลต่อวิถีกำรดำรงชีวิตของชุมชนที่อยู่ใกล้ป่ำให้สำมำรถพึ่งพิงและใช้
ประโยชน์จำกป่ำ ในด้ำนกำรช่วยเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย และกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันชุมชนก็
จะต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำ เพื่อให้ป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถอำนวยประโยชน์ได้อย่ำง
สมดุลและยั่งยืนตลอดไป ปัจจุบันกรมป่ำไม้ได้ส่งเสริมกำรจัดตั้งป่ำชุมชนแล้วเสร็จ ประมำณ ๙,๙๐๐ หมู่บ้ำน
(พื้นที่ประมำณ ๕ ล้ำนไร่) และจะขยำยกำรจัดตั้งป่ำชุมชนเพิ่ม เพื่อให้ได้ป่ำชุมชนครบตำมเปาำหมำยที่กำหนด
จำนวน ๒๑,๘๕๐ หมู่บ้ำน (พื้นที่ประมำณ ๑๐ ล้ำนไร่) ต่อไป
(ค) กำรส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมป่ำไม้ได้น้อมนำ
แนวพระรำชดำริที่พระรำชทำนไว้ในกำรใช้หญ้ำแฝกเพื่อกำรแก้ไขปัญหำกำรชะล้ำงพัง ทลำยของดินและ

๒๔๘
กำรเพิ่มควำมชุ่มชื้น ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ จำนวน ๒ ศูนย์ ขึ้น ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งสำธิตกำรใช้หญ้ำแฝก
ร่ ว มกับ งำนด้ำ นป่ ำ ไม้ เป็ น แหล่ งฝึ ก อบรมให้ ควำมรู้ แ ละถ่ ำยทอดเทคโนโลยีด้ ำนกำรใช้ห ญ้ำ แฝกให้ กั บ
เกษตรกร เยำวชน และผู้สนใจทั่วไป ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่ำของหญ้ำแฝก ซึ่งกรมป่ำไม้จะได้ขยำยผล
แนวพระรำชดำริให้ประชำชนได้รับรู้และนำหญ้ำแฝกไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงต่อไป
(ง) กำรจัดที่ดินทำกินให้กับรำษฎรในรูป แบบสิทธิทำกิน (สทก.) พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระรำชทำนพระบรมรำโชวำท ในพิธีปิดกำรสัมมนำ
กำรพัฒนำกำรเกษตรภำคเหนือ ณ สำนักงำนเกษตรภำคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์
๒๕๒๔ สรุปได้ว่ำ ให้แก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชนที่อยู่อำศัยทำกินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ โดยกำรควบคุม
ไม่ให้มีกำรทำลำยป่ำเพิ่มเติม แต่ให้ใบแสดงว่ำมี “สิทธิ์ทำกิน” กรมป่ำไม้จึงได้ดำเนินกำรออกหนังสืออนุญำต
สทก. ให้แก่รำษฎรที่อยู่อำศัยทำกินในพื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ ภำยใต้มำตรำ ๑๖ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำ
สงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นรำยบุคคล และปัจจุบันรัฐบำลได้มีนโยบำยจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบ
แปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ภำยใต้กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.)
กรมป่ำไม้จึงมิได้สืบสำนต่อภำรกิจดังกล่ำว
ช) ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
(ก) ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม ศูนย์จัดกำรพื้นที่สีเขียวเชิง
นิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร กรมป่ำไม้ดำเนินงำนกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่ำว เช่น กำรส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วม กำรแจกจ่ำยกล้ำไม้ และกำรจัดกำรสวนสำธำรณะให้ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษำธรรมชำติและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
(ข) กำรปลูกป่ำและฟื้นฟูสภำพป่ำตำมแนวพระรำชดำริ
โครงกำรเขื่ อ นแควน้ อ ยอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เป็นโครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำเหนือเขื่อนแควน้อย โดยดำเนินกิจกรรม กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำงประโยชน์ ๔ อย่ำง
กำรปลูกหญ้ำแฝก กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น งำนธนำคำรอำหำรชุมชน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมำ พื้นที่
ด ำเนิ น งำน คื อ ลุ่ ม น้ ำแควน้ อ ยบริ เ วณเหนื อ เขื่ อ นแควน้ อ ยฯ ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตป่ ำ สงวนแห่ ง ชำติ ป่ ำโป่ งแค
ป่ ำสวนเมี่ ยง ป่ ำสองฝั่ งล ำแควน้ อย ท้ องที่ ต ำบลคั นโช้ ง อ ำเภอวั ดโบสถ์ ต ำบลสวนเมี่ ยง และต ำบลบ้ ำนดง
อำเภอชำติตระกำร จังหวัดพิษณุโลก
(ค) โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ห้วยโสมงอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ จังหวัดปรำจีนบุรี กรมป่ำไม้ดำเนินงำนเกี่ยวกับ กำรเพำะชำกล้ำไม้ป่ำและไม้กินได้ เพื่อนำไป
แจกจ่ำยให้กับรำษฎรและส่วนรำชกำรนำไปปลูก เพำะชำกล้ำหญ้ำแฝกเพื่อนำไปปลูกในกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ
ทำฝำยชะลอน้ำ และได้จัดทำแปลงปลูกป่ำตำมระบบวนเกษตร (ไม้ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง) ในพื้นที่บ้ำน
วั ง อ้ ำ ยป่ อ ง หมู่ ที่ ๓ ต ำบลแก่ ง ดิ น สอ อ ำเภอนำดี จั ง หวั ด ปรำจี น บุ รี และบ้ ำ นบุ ก ล้ ว ย หมู่ ที่ ๔ ต ำบล
แก่งดินสอ อำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี เพื่อให้รำษฎรสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรเก็บหำและใช้ประโยชน์
จำกป่ ำ ลดรำยจ่ ำย เพิ่มรำยได้ ลดกำรเข้ำไปรบกวนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์และมีส่ว นร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำ
ในพื้นที่ต่อไป
(ง) โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรั พยำกรป่ำไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่ำสัก อันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมป่ำไม้ดำเนินโครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ ในพื้นที่โครงกำร
พัฒนำลุ่มน้ำป่ำสัก อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่ำไม้มุ่ งเน้นพื้นที่ป่ำสงวนแห่ งชำติ

๒๔๙
ที่อยู่เหนือโครงกำรชลประทำนขนำงกลำง จำนวน ๖ โครงกำร โดยน้อมนำแนวพระรำชดำริมำใช้ ได้แก่
กำรปลูกป่ำ ๓ อย่ำง ได้ประโยชน์ ๔ อย่ำง กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น กำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อลดกำร
ชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน และกำรปลูกป่ำโดยไม่ต้องปลูก เป็นต้น
(จ) โครงกำรห้วยองคตอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ กรมป่ำไม้ดำเนินกำรมอบสิทธิ
ทำกิน ให้กับรำษฎรที่เข้ำร่วมโครงกำร เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ผลควำมสำเร็จของ
โครงกำรฯ ประชำชนในพื้นที่มีที่อยู่อำศัยและพื้นที่ทำกิน เพื่อหำเลี้ยงชีพพร้อมส่งเสริมกำรพัฒนำอำชีพเสริม
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้อยู่ดีกินดีและจำกกำรที่รำษฎรได้รับเอกสำร สทก. ซึ่งเป็นพระรำชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทำให้ รำษฎรเกิด
ควำมรู้สึกสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นกำร
สร้ำงควำมยั่งยืน ในกำรใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแบบอย่ำงของควำมยั่งยืนที่คนอยู่ร่วมกับป่ำ
ใช้ประโยชน์จำกป่ำภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ซ) กำรพัฒนำเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่ำอย่ำงยั่งยืน
(ก) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระบำทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ได้ พ ระรำชทำนศู น ย์ บ ริ ก ำรและพั ฒ นำลุ่ ม น้ ำปำยตำม
พระรำชดำริ (ศูนย์โป่งแดง) เพื่อให้ประชำชนชำวแม่ฮ่องสอน ได้มำศึกษำเรียนรู้และรับบริกำรด้ำ นกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและอำชีพ โดยมีเปาำประสงค์ ให้ประชำชน อยู่ร่วมกับป่ำอย่ำง
มีควำมสุข กรมป่ำไม้ได้มำดำเนินกำรสนองพระรำชดำริของพระองค์ท่ำน โดยใช้แนวพระรำชดำริ "ปลูกป่ำในใจ
คน" มำเป็นแนวทำงที่จะสร้ำงสำนึกและควำมตระหนักรู้ให้ประชำชนร่วมกันบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
ในพื้นที่ของตนเอง ทั้งด้ำนอนุรักษ์ป่ำ กำรฟื้นฟูป่ำ ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์ป่ำไม้อย่ำงสมดุล มีประสิทธิภำพ
และยั่งยืน กรมป่ำไม้ได้จัดทำโครงกำรพระรำชดำริต่ำง ๆ เช่น โครงกำรอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบริเวณป่ำลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงกำรธนำคำรอำหำรชุมชนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ โครงกำรธนำคำรฟืนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงกำรพัฒนำสวนสำธำรณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำมพระรำชดำริ โดยเฉพำะโครงกำร
พัฒนำสวนสำธำรณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำมพระรำชดำริ พระรำชทำนพระรำชดำริ ควำมว่ำ
“...ให้ใช้พื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้าปาย ที่อยู่ตรงข้ามหน่วยงานปศุสัตว์ จัดทา
เป็นสวนสาธารณะ (PUBLIC PARK) โดยวิธีสูบน้าจากแม่น้าปายขึ้นไปช่วย เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของเมือง
แม่ฮ่องสอน และในสวนสาธารณะต้องมีการสร้างที่พักไว้ด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมสวนได้พักผ่ อน
เมื่อปลูกป่าเต็มบริเวณพื้นที่แล้ว ต่อไปจะเป็นส่วนเดียวกับฝั่งขวา คือศูนย์ท่าโป่งแดงทั้งหมด และถ้ามีเงินก็
สามารถทาสะพานข้ามแม่น้าปายเชื่อมกับสวนสาธารณะข้ามไปฝั่งขวาได้...”
โครงกำรพั ฒ นำสวนสำธำรณะจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอนตำมพระรำชด ำริ ไ ด้ รั ง วั ด
ออกเป็นโฉนดที่ดินในปรมำภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่๑๙
กันยำยน พ.ศ.๒๕๔๓ เนื้อที่ ๑,๒๓๕ ไร่ ๒ งำน ๘๑ ตำรำงวำ
(ข) ศู น ย์ ศึ ก ษำกำรพั ฒ นำห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ก่อกำเนิดจำกกำรที่ได้รับพระรำชดำริ เมื่อวัน ที่ ๑๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่พระรำชประสงค์ที่จะ
ให้เป็นศูนย์กลำงในกำรศึกษำ ทดลอง ที่เหมำะสมกับพื้นที่ภำคเหนือ และเผยแพร่แก่รำษฎรให้สำมำรถนำไป
ปฏิบั ติได้ด้ว ยตัว เองต่อไป โดยทำกำรศึกษำพัฒ นำป่ำไม้ ๓ อย่ำง ประโยชน์ ๔ อย่ำง คือ ใช้ส อย ไม้ผ ล
ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงควำมชุ่มชื้นเอำไว้เป็นประโยชน์อย่ำง

๒๕๐
ที่ ๔ และ พื้นที่ต้นน้ำลำธำรให้ได้ผลอย่ำงสมบูรณ์เป็นหลัก โดยต้นทำงเป็นกำรศึกษำสภำพพื้นที่ป่ำไม้ต้นน้ำ
ล ำธำรและ ปลำยทำงเป็ น กำรศึ ก ษำด้ ำ นกำรประมงตำมอ่ ำ งเก็ บ น้ ำต่ ำ งๆ ผสมกั บ กำรศึ ก ษำด้ ำ นกำร
เกษตรกรรม ด้ำนปศุสัตว์และโคนม และด้ำนเกษตรอุตสำหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ รำษฎรที่ จ ะเข้ ำ มำศึ ก ษำกิ จ กรรมต่ ำ งๆในศู น ย์ ฯ แล้ ว น ำไปใช้ ปฏิ บั ติ อ ย่ ำ งได้ ผ ลต่ อ ไป
ดังมีพระรำชดำริว่ำ "ให้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ทำหน้ำที่เสมือน "พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต" หรืออีกนัย
หนึ่งเป็น "สรุปผลกำรพัฒนำ" ที่ประชำชนจะเข้ำไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้"
๕.๘.๘ สานักงบประมาณ๖๗
๑) กำรดำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สำนักงบประมำณจัดสรรงบประมำณ
ให้กับสำนักงำน กปร. ในงบกลำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จำนวนปีละ
๒,๕๐๐ ล้ ำ นบำท เพื่ อ ให้ ส่ ว นรำชกำรต่ ำ ง ๆ ของบประมำณได้ ทั น ที ใ นปี แ รกที่ ด ำเนิน กำร โดยไม่ ต้ อ ง
ของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีตำมปกติ
๒) ส่วนรำชกำรที่จัดทำคำของบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริจำกสำนักงำน
กปร.จะได้ รั บ กำรสนั บ สนุ นงบประมำณจำกส ำนั กงำน กปร. ในปี แรก โดยในปี ต่ อไปส่ วนรำชกำรนั้ น ๆ
ต้องดำเนินกำรขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีตำมขั้นตอนปกติ
๓) หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ใช้หลักเกณฑ์
ทั่วไปเช่นเดียวกับโครงกำรประเภทอื่นๆ ที่ขอตั้งงบประมำณ โดยสำนักงบประมำณจะพิจำรณำตำมควำม
จ ำเป็ น เหมำะสมและควำมพร้ อ มของแต่ ล ะโครงกำรโดยให้ ค วำมส ำคั ญ ของโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริในลำดับต้น ๆ อยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรจัดลำดับควำมสำคัญที่ส่วนรำชกำรนั้น ๆ แจ้งมำด้วย
๔) ปั จ จุ บั น ส ำนั กงบประมำณจัดทำแผนยุทธศำสตร์ “แผนส่ งเสริมกำรดำเนินงำนตำม
แนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้นส่วนรำชกำรใดจัดทำคำขอสอดคล้ องกับยุทธศำสตร์
ดังกล่ำว จะมีโอกำสได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในลำดับต้น ๆ
๕) แนวทำงกำรปรับปรุงกำรเสนอคำของบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ควรจั ดทำแผนแม่บ ท ที่ผู้ เกี่ย วข้องทั้งหมดร่ว มกันวำงแผน ร่ว มกันปฏิบัติงำน และร่ว มระดมทรัพยำกร
เพื่อเป็นกรอบแนวทำงให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมทำงำนแบบบูรณำกำรจะเป็นแนวทำงที่จะส่งผล
ให้กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ เกิดควำมชัดเจนต่อเนื่องสอดคล้องส่งเสริมกัน
๕.๘.๙ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์๖๘
๑) ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีแนวทางส่งเสริมการ
ด้าเนินธุรกิจเพื่อการสร้างความยั่งยืนด้วยการน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
โดยในทางปฏิบัติจะน้าไปใช้สนับสนุนการจัดท้ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
๒) การก้ากับดูแลและพั ฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนต้องให้บรรลุเป้าหมายใน ๓ มิติ ได้แก่
(๑) ความยั่งยืนขององค์กร (๒) ความยั่งยืนของตลาดทุน และ (๓) การท้าให้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือสร้างความ
ยั่งยืนให้แก่ประเทศ

๖๗

ม.ร.ว.รณจักร์ จักรพันธุ์ ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณด้านการบริหาร สานักงบประมาณ , บันทึกกำร
ประชุม ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๗ - ๙
๖๘
นางสาวทิพยวรรณ ขวัญข้าว และนางสาวคมคาย กิตติสันติ์ , สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๕ – ๘

๒๕๑
๓) ผลงานซึ่งได้น้าหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่
และประยุกต์ใช้ คือ คู่มือหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) การน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคธุรกิจ กลต. ประกาศแนวคิดปรับปรุง
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมู ลส้ าหรั บบริ ษัทจดทะเบียนที่เสนอขายหลั กทรัพย์ต้องเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
การด้าเนินงานด้านความผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) ของบริษัทโดยการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
๕.๘.๑๐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย๖๙
๑) สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทยได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการร่ ว มภาคเอกชน
๓ สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย เพื่อด้าเนินการภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้า
๒) กกร. ร่วมกับกรมชลประทานและกองทัพเรือ ผลิตและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย กังหัน
น้าชัยพัฒนา เพื่อบ้าบัดน้าเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย
(Low speed surface aerator) จ้านวน ๖๐ เครื่อง ในวโรกาสพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
๓) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ ๕๐ ปี มีก้าหนดจัดงานภายใต้หลักการ
แนวคิด“๕๐ ปีอุตสาหกรรมไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีหัวข้อ
สนทนาเกี่ยวกับแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไทย นอกจากนีได้
ด้าเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริหลายด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการน้า
การบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มให้ แ ก่ บุ ค คลที่ เ ป็ น สมาชิ ก บุ ค คลภายนอก
และสถานศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๔) สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยมีการจั ดตังกลุ่ มอุตสาหกรรมใหม่ เรียกว่า “กลุ่ ม
เกษตรอุตสาหกรรม” เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ๔๕ เพื่อรองรับกับพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อด้าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ให้เป็นผลผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน
๕) การส่งเสริมการลงทุนจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) (Board of
Investment : BOI) ควรพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ผู้ ป ระกอบอุ ต สาหกรรม
ด้านการเกษตรหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและ
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
๕.๘.๑๑ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หอกำรค้ำไทย และ สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
และ เครือข่ำย ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสืบสำนปณิธำน ศำสตร์ของพระรำชำ ดังนี้
๑) โครงกำร บริจำคโลหิต ๖๐ พรรษำ หอกำรค้ำร่วมใจ ถวำยเป็นพระรำชกุศล
๒) ด้ ำ นส่ ง เสริ ม หลั ก จรรยำบรรณ และธรรมำภิ บ ำล ในกำรประกอบธุ ร กิ จ กั บ สมำชิ ก
หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำจั งหวัดทั่ว ประเทศ ตำมแนวทำงสำนต่อที่พ่อทำ (โครงกำรจรรยำบรรณดีเ ด่ น
และ โครงกำรบรรษัทภิบำลดีเด่น)
๓) ด้ำนรณรงค์กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน ร่วมกับองค์เครือข่ำย “ทำธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน”
๖๙

นายสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บันทึกกำรประชุม ครั้งที่ ๖
วันพุธที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๐ หน้ำที่ ๔ – ๗

๒๕๒
๔) ด้ ำ นส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกร น ำหลั ก ปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มำใช้ ใ นกำรด ำรงชีวิต
เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในโครงกำร “ทำนำ ๑ ไร่ ได้ ๑ แสน”
๕) ด้ำนอบรม “โครงกำรอบรม นักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง”
๖) ร่วมเป็นองค์กรหลักโครงกำรอย่ำให้ใครว่ำไทย กับมูลนิธิมั่นพัฒนำ
๗) ร่วมโครงกำรปันกัน เพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่เด็กด้อยโอกำส
๘) จั ด โครงกำรช่ ว ยเหลื อ สั ง คมต่ ำ งๆเพื่ อ มนุ ษ ยธรรม เช่ น ช่ ว ยผู้ ป ระสบแผ่ น ดิ น ไหว
ในประเทศเนปำล
๙) โครงกำรฝึกอำชีพคนพิกำรให้สำมำรถเลี้ยงตนเองได้
๑๐) โครงกำรรณรงค์สร้ำงวินัยทำงกำรเงิน สร้ำงภูมิคุ้มกัน คนไทยไม่เป็นหนี้
๕.๘.๑๒ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการบริหารโครงการเพื่อดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
ข้อเสนอแนะรายกระทรวงว่าด้วยการบริหารโครงการเพื่อดาเนินการสืบสานศาสตร์
พระราชา
๑) ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ
- จั ดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริอย่างเพียงพอ
และรวดเร็ว
- แต่ ง ตั ง“คณะอนุ ก รรมการประสานงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ นสื บ สานศาสตร์
พระราชา” ให้ ท้ า หน้ า ที่ เ สนอแผนปฏิ บั ติ ก าร แผนงบประมาณ แผนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น
ต่อคณะกรรมการ กปร. และด้าเนินกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชา ให้ข้าราชการและประชาชนสามารถ
ท้างานร่วมกันได้อย่างคล่องตัว
- พิจารณาเสนอการแก้ไขระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย คณะกรรมการ กปร.
เกี่ยวกับ อ้านาจ หน้าที่ของ คณะกรรมการ กปร. เพื่อให้สามารถได้รับงบประมาณและด้าเนินการสืบสาน
ศาสตร์พระราชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริที่ด้าเนินการก่ อน พ.ศ. ๒๕๒๔
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
๒) สานักนายกรัฐมนตรี
๒.๑ ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
- เสริมสร้างบทบาท โดยการยกระดับขยายขอบเขตของ “คณะกรรมการบริหาร
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ส้านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” เพื่อท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการก้ากับ ดูแล ติดตาม และประเมิ นผล
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกหน่วยงานของรัฐ
- เสริ มสร้ างการมี ส่ วนร่ วม และประสานเชื่ อมโยงกั บ ภาคประชาชนและภาคี
ที่เกี่ยวข้องแบบประชารัฐ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา
๒.๒ ส้านักงบประมาณ
- จั ดให้ มีกรอบแผนงานงบประมาณส้ าหรับโครงการสื บสานศาสตร์พระราชา
ในรูปแบบProgram Budgeting เพื่อเป็นกรอบในการเชื่อมโยงและกลั่นกรองแผนงานโครงการแบบบูรณาการ
๒.๓ กรมประชาสัมพันธ์

๒๕๓
- สร้ างความตระหนั กเพื่ อการน้ าไปสู่ การมี ส่ วนร่ วมในโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ และศาสตร์พระราชา ผ่านสื่อทุกรูปแบบ
๒.๔ ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- กำหนดให้กำรสอบบรรจุข้ำรำชกำร กำรสอบเพื่อเลื่อนขั้น กำรสอบต่ำง ๆ มีเนื้อหำ
เกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
- จัดการอบรมและสัมมนาเรื่องศาสตร์พระราชา อย่างต่อเนื่อง
๒.๕ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ก้าหนดให้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติอยู่บนพืนฐานของศาสตร์
พระราชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๑ สำนักงำนปลัดกระทรวง
- ยกระดั บ หน่ ว ยงำนในกรมที่ มี ภ ำรกิ จโครงกำรอั น เนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ
จำนวนมำกเป็นกองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- รวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ และโครงกำรสืบสำนศำสตร์
พระรำชำให้เป็นระบบ
๓.๒ กรมชลประทาน
- ควรจัดให้มีงบกลำงเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงและบำรุงรักษำโครงกำรฯ ในกรณีเร่งด่วน
และฉุกเฉิน
- ยกระดับหน่วยงำนในกรมที่มีภำรกิจโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ให้
เป็นกองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- จัดทำฐำนข้อมูลผู้เชี่ยวชำญศำสตร์พระรำชำว่ำด้วยเรื่องน้ำและโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อเป็นวิทยำกร อำจำรย์พิเศษ ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓.๓ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- ด้าเนินการให้ฝนหลวงสามารถตอบสนองความต้องการของพืนที่ต่าง ๆ ได้ทั่วถึง
- สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันไฟป่า
- ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ
- จัดท้ายุทธศาสตร์ให้กรมเป็นองค์กรชันน้าของโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
จัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ
๓.๔ กรมพัฒนาที่ดิน
- ควรจัดให้มีงบกลางเพื่อใช้ในการปรับปรุงและบ้ารุงรักษาโครงการฯ ในกรณีเร่งด่วน
และฉุกเฉิน
- ยกระดั บ หน่ ว ยงำนในกรมที่ มีภ ำรกิ จโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชดำริ
ให้เป็นกองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- งบฉุกเฉิน
๓.๕ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
- จั ดให้ มีพืนที่เ พื่ อ น้า เสนอสิ น ค้ า การเกษตรที่ มีคุ ณภาพและมาจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละพืนที่

๒๕๔
๔) กระทรวงกลาโหม
๔.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๔.๒ ส้านักงบประมาณกลาโหม
- จัดของบประมาณให้เพียงพอต่อภารกิจสืบสานศาสตร์พระราชาแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ในกระทรวง
๕) กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
- ส่งเสริมให้มีการจัดท้าหลักสูตรและจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
ในทุกสถาบันการศึกษา
- จัดท้า “โครงการครูสื บสานศาสตร์พระราชา” เพื่อให้เป็นกลุ่มที่จะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ของศาสตร์พระราชาไปสู่สถาบันการศึกษาและนักเรียน
- จั ดท้าและด้าเนินการ “โครงการส่ งเสริม การอ่านสื บสานศาสตร์พระราชา”
เพื่อให้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชาติและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ก้าหนดดัชนีชีวัดสถาบันการศึกษาที่ด้าเนินการโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา
๕.๒ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
- จัดให้หลักสูตรมีเนือหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้เหมาะสมกับวัย
- ส่งเสริมให้โรงเรียนมีห้องสมุดศาสตร์พระราชา
๕.๓ ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เสริ ม สร้ า งและสนั บ สนุ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ท้ า วิ จั ย การน้ า ศาสตร์ พ ระราชา
ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้มี Model และ Best Practice ที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชาและภาคส่วนต่าง ๆ
- จัดให้หลักสูตรมีเนือหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในสาขาต่างๆ
- ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดศาสตร์พระราชา
๕.๔ ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- จัดให้หลักสูตรมีเนือหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในสาขาต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้สถาบันมีห้องสมุดศาสตร์พระราชา
๕.๕ ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- จัดให้หลักสูตรมีเนือหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในสาขาต่าง ๆ
๕.๖ โรงเรียน
- จัดให้หลักสูตรมีเนือหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้เหมาะสมกับวัย
- จัดให้มีมุมหนังสือศาสตร์พระราชาในห้องสมุด
๕.๗ มหาวิทยาลัย
- จัดให้หลักสูตรมีเนือหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในสาขาต่าง ๆ
- จัดตังห้องสมุดศาสตร์พระราชา

๒๕๕
๕.๘ ราชบัณฑิตยสถาน
- รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ศาสตร์ พ ระราชาสาขาต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น หมวดหมู่
และเผยแพร่ต่อประชาชน
๖) กระทรวงสาธารณสุข
๖.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- เสริมสร้างการด้าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อสืบสานศาสตร์
พระราชา
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๗) กระทรวงมหาดไทย
๗.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- จัดให้โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา อยู่ในแผนระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ
ระดับท้องถิ่น
- ผลั ก ดั น ให้ จั ด ตั ง “ศู น ย์ ป ระสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริจังหวัด” ในทุกจังหวัด
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๗.๒ กรมการพัฒนาชุมชน
- จัดท้าหลักสูตรสืบสานศาสตร์พระราช เพื่อให้ชุมชนน้อมน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- น้อมน้าแนวทางศาสตร์พระราชาไปใช้ในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น OTOP
- ผลักดันให้มี “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ในทุกจังหวัด
๗.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- จั ดให้ โครงการสื บสานศาสตร์พระราชา อยู่ในแผนระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ
ระดับท้องถิ่น
- อ้านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนที่จะจัดให้
มีกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชา เกิดขึนต่อเนื่องทุกปี
๘) กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๘.๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- เสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสามารถด้ารงชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๘.๓ กรมป่าไม้
- เสนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายเพื่ อ ให้ ป ระชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสามารถด้ารงชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและถูกต้องตามกฎหมาย

๒๕๖
๙) กระทรวงการคลัง
๙.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๙.๑ กรมสรรพากร
- ใช้มาตรการทางการคลัง เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
๙.๓ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- สนับสนุนด้านการเงินและให้ความรู้ ความสามารถในการบริหารกิจการ เพื่อให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
๑๐) กระทรวงการต่างประเทศ
๑๐.๐ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๑๐.๒ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
- ประชาสัมพันธ์ศาสตร์พระราชา และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่าน
ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา
๑๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๑.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบตามแนวพระราชด้ารัส “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”
๑๑.๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- จัดท้าโครงการให้นักท่องเที่ยวทังชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางศึกษาดูงาน
ไปในพืนที่ที่มีกิจกรรมศาสตร์พระราชา เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ทั่วประเทศ
๑๒) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส้านักงานปลัดกระทรวง
- เสริมสร้างให้ประชาชนน้อมน้าศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบั ติ เพื่อให้ ป ระชาชนมีความมั่น คง คิดดี ท้าดี รู้รักสามัคคี ร่ว มกันพัฒ นาให้ สั งคมอยู่เย็นเป็นสุข
พึ่งตนเองและลดความเหลื่อมล้าด้านเศรษฐกิจและสังคม
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๑๓) กระทรวงคมนาคม
๑๓.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- ให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาวางโครงการโดยค้านึงถึงศาสตร์พระราชาในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการน้า ให้สอดคล้องกับการวางแผน การใช้ที่ดิน และการจัดการรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อความยั่งยืน

๒๕๗
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๑๓.๒ กรมทางหลวงชนบท
- เร่ ง รั ด การก่ อ สร้ า งถนนทางหลวงชนบทที่ เ ป็ น เส้ น ทางไปสู่ โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ที่จ้าเป็น
๑๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๔.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- การให้ความส้าคัญกับการใช้ข้อมูล ควรจัดระบบข้อมูล โดยมีศูนย์เชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบดิจิทัล ให้สอดคล้องกับแนวทาง Opened and Connected Government
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๑๕) กระทรวงพลังงาน
๑๕.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๑๕.๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- เผยแพร่ สาธิต จัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน
เช่น ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ ถ่านแกลบ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล
๑๕.๓ ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- พิจารณาให้การสนับสนุนแหล่งเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อด้าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์พระราชา
๑๖) กระทรวงพาณิชย์
ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๑๗) กระทรวงยุติธรรม
๑๗.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- น้ อ มน้ า ศาสตร์ พ ระราชาไปใช้ใ นการบริ ห ารกิ จ การกระบวนการยุติ ธ รรม
และการบริหารจัดการกฎหมาย พร้อมทังให้ความรู้เพื่อน้าไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในการ
ด้าเนินชีวิต
- รวบรวมข้อมูล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสาน
ศาสตร์พระราชาให้เป็นระบบ
๑๘) กระทรวงแรงงาน
ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
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๑๙) กระทรวงวัฒนธรรม
ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เป็นระบบ
๒๐) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และโครงการสืบสาน
ศาสตร์พระราชาให้เป็นระบบ
๒๐.๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สนับสนุนส่งเสริมโครงการวิจัยตามศาสตร์พระราชา
๒๐.๓ ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สนับสนุนส่งเสริมโครงการวิจัยตามศาสตร์พระราชา
๒๑) กระทรวงอุตสาหกรรม
๒๑.๑ ส้านักงานปลัดกระทรวง
- รวบรวมข้อมูล โครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชด้ าริและโครงการสื บ สาน
ศาสตร์พระราชาให้เป็นระบบ
๒๑.๒ ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- เผยแพร่และเชิญชวนให้มีการน้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การปฏิบัติให้กว้างขวาง
๒๑.๓ ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- จัดให้มีโครงการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถน้อมน้าศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติได้
อย่างเด่นชัด
๒๒) สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ศึกษา จัดท้าแนวทางการน้าศาสตร์พระราชาไปเผยแพร่ ควบคู่กับพระธรรมค้าสอน
ของพระพุทธเจ้า
๒๓) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การท้ า วิ จั ย ที่ มี ก ารน้ า ศาสตร์ พ ระราชาเป็ น พื นฐานในการ
ศึกษาวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทังด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
๒๔. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ น้อมน้าศาสตร์พระราชา
เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและด้าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
๒๕) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ก้าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุนให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้าเนิน
ธุรกิจด้วยการน้อมน้าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ
- บรรจุหลักการ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ใน “คู่มือ
หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒๖) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยน้อมน้า
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒๗) สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
- น้อมน้าศาสตร์พระราชามาใช้อย่างแน่วแน่และมั่นคง
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเพื่อดาเนินการสืบสานศาสตร์
พระราชา
ด้วยส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
๖ ศู น ย์ โครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชด้ าริ ก ว่ า ๔ ,๐๐๐ โครงการ พระบรมราโชวาท พระราชด้ ารั ส
และพระราชด้าริ ในโอกาสต่าง ๆ รวมเป็น “ศาสตร์พระราชา” ให้กับประชาชนชาวไทย น้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด้ า เนิ น ชี วิ ต พั ฒ นาประเทศ แก้ ไ ขปั ญ หาประเทศ ในทุ ก ๆ ด้ า น จึ ง เห็ น ควรเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้
และพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ได้น้อมน้าไปประพฤติและปฏิบัติเพื่อสืบสานงานตามพระราชปณิธานของพระองค์ และน้าไป
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๕ ก้าหนดให้ “รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จาก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗ ก้าหนดให้ “การปฏิรูป
ประเทศ ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
จึ งเห็ น สมควรให้ น้ ารายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่ อนสื บสานศาสตร์
พระราชา (โครงการฯ) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้โครงการฯ เป็นโครงการส้าคัญของ
รัฐบาล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ รวมทั งเชิญชวนหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม เข้าร่วมโครงการฯ ให้รัฐบาลด้าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เพื่อสืบสานน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยให้ ส้านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ส้านักงาน กปร.) ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อ น (ก.พ.) และส้ า นั ก งบประมาณ เป็ น หน่ ว ยงานแกนหลั ก ดู แ ลให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. เสนอให้ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.)
เพิ่มเติมแนวทางด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ
2. เสนอให้ ส้ านั ก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้ า ริ (ส้ า นั ก งาน กปร.) มี ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ก ารด้ า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชด้าริ แต่ให้ เพิ่มเติมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่ งเสริมให้ห น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

๒๖๐
3. เสนอให้ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ ด้าเนินการตามแนวทางสืบสานน้อมน้าศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียน
จากการเรียนรู้ตามรอยพระยุ คลบาท และสืบสานน้อมน้าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่ เป็น
รูปธรรม
4. เสนอให้ คณะรัฐมนตรีเชิญชวนให้ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม
เข้าร่วมด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาในทุกภาคส่วนของสังคมไทย จัดให้มีห้องสมุดศาสตร์พระราชา
เป็นแหล่งรวบรวมสื่อประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์ความรู้ ศาสตร์พระราชา
5. เสนอให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ จัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด
รวมถึงหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการหรือบุคลากรใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้น้าต่าง ๆ (เช่น วปอ. นบส.
ฯลฯ) ให้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาสู่ การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน
โดยใช้ หนังสือศาสตร์ พระราชา และ หนังสือที่รวบรวมพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษาของทุ กปี ซึ่งคณะกรรมการสื บสานศาสตร์พระราชาจัด ท้าขึนเป็น ต้ า รา
ประกอบการเรียนหลักสูตรนี ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีขอเชิญชวนให้หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาด้วยในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทังนีอาจให้ส้านักงาน ก.พ.
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว
6. เสนอให้ กระทรวง กรม รัฐ วิส าหกิจ สื บสานน้อมน้าศาสตร์ พระราชาสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่ างมั่น คงมั่งคั่ง ยั่ งยื น มาใช้เป็ นบททดสอบในการสอบแข่ งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ ารับราชการหรือท้ างาน
และสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เลื่ อ นต้ า แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ น และเชิ ญ ชวนหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม เข้าร่วมด้าเนินการ
7. เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีว ะ
จัดท้าหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ในเรื่องการเรียนรู้ตามรอบพระยุคลบาท เพื่อสืบสาน
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังจิตส้านึก ทัศนคติ ค่านิยมและ
พฤติ ก รรมที่ ดี แ ก่ ก ลุ่ ม เยาวชนและนั ก ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น พลั ง ส้ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
ประเทศชาติต่อไป
8. เสนอให้ ส้ า นั ก งบประมาณสนั บ สนุ น งบประมาณอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเพี ย งพอ
ในการด้าเนินโครงการเพื่อด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาให้มีการปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
9. เสนอให้กรมประชาสั มพันธ์ประสานงานเชิญชวนสื่ อมวลชนทุกแขนง ร่วมเผยแพร่
โครงการเพื่อด้า เนิ น การสื บ สานศาสตร์ พระราชาให้ มี การปฏิบัติ อย่ างมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเชิญชวน
ให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ตนเองและประเทศชาติ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึนและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตลอดไป
10. สนับสนุนให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย ส้านักงานคณะกรรมการก้า กับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ขึนทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เป็นผู้น้า
ในการเข้าร่ ว มโครงการสื บ สานศาสตร์ อย่ างเป็นรูปธรรม สร้างโมเดลรูปแบบตัว อย่างของการท้า ธุ ร กิ จ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส้าเร็จ

๒๖๑
๑๑. สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน หน่วยงานระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบ
สานพัฒนา มีจิตส้านึกในความเป็นเจ้าของในกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ในการสืบสานศาสตร์พระราชาให้มี
ความยั่งยืนและพัฒนาต่อไป
๖. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
ด้วยส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ได้พระราชทานองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ๖ ศูนย์ โครงการ
อั นเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ กว่ า ๔,๐๐๐ โครงการ พระบรมราโชวาท พระราชด้ ารั ส และพระราชด้ าริ
ในโอกาสต่างๆ รวมเป็น “ศาสตร์พระราชา ” ให้กับประชาชนชาวไทย น้ามาประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิต
พัฒนาประเทศ แก้ไขปั ญหาประเทศ ในทุก ๆ ด้าน จึงเห็ นควรเผยแพร่ องค์ความรู้ และพระราชจริ ยวั ตร
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมน้าไป
ประพฤติและปฏิบัติเพื่อสืบสานงานตามพระราชปณิธานของพระองค์ และน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขณะเดีย วกัน รั ฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ แนวนโยบาย
แห่ ง รั ฐ มาตรา ๗๕ ก้ า หนดให้ “รั ฐ พึ ง จั ด ระบบเศรษฐกิ จ ให้ ป ระชาชนมี โ อกาสได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ไปพร้ อ มกั นอย่ า งทั่ว ถึ ง เป็ น ธรรม และยั่ ง ยื น สามารถพึ่ ง พาตนเองได้
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ” และหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ มาตรา ๒๕๗ ก้ า หนดให้
“การปฏิรูปประเทศ ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการยอมรับจากองค์ก ารระหว่างประเทศ ในฐานะเป็น
แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกที่ครอบคลุมทังครอบครัว ชุมชน องค์กร ภาครัฐ และสังคม โดยในส่วน
ของภาคธุรกิจไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจและน้าไปประยุกต์ใช้จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านัน
แต่ในภาคขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ได้เริ่มน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ โดยที่มิได้มุ่งหมายที่จะสร้างผลก้าไรทางธุรกิจเท่านัน
แต่ได้ค้านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะน้ามาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทังการสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม การมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข นอกจากนี ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งได้ถูกน้ าไปศึ กษาในฐานะที่เป็นข้อเสนอที่ท้าทายกับแนวทางการพัฒ นาที่มีอยู่ในโลก
ตะวันตกในฐานะที่เป็นแนวคิดเชิงระบบที่จะสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ของสังคมมนุษย์และโลก
โดยรวม
โดยคณะกรรมการได้ ด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชา โดยศึกษาจากเอกสาร รับฟังความเห็น
จากผู้มีความรู้เ ชี่ยวชาญ การลงพืนที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมาธิ การสามั ญประจ้ าสภาขั บเคลื่ อ นการปฏิ รูป ประเทศ (รายละเอี ยดตามภาคผนวก ค .)
แล้ ว น้ ามาวิเคราะห์ แนวทางในการด้าเนินการสื บสานศาสตร์พระราชา เพื่อจัดท้า รายงานผลการศึกษา
ของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นสื บ สานศาสตร์ พ ระราชา (โครงการฯ) เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ ให้โครงการฯ เป็นโครงการส้าคัญของรัฐบาล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ รวมทัง
เชิญชวนหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมโครงการฯ ให้รัฐบาลด้าเนินการส่งเสริม
ให้ข้าราชการ และประชาชนได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสืบสานน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังรายละเอียดต่อไปนี

๒๖๒
๖.๑ ข้อเสนอแนะว่าด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศ ทรัพยากรของชาติ เพื่อความยั่งยืน
๑) การจั ดการดิน : ให้ มีน โยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมทังแผนปฏิบัติ การจัดการดิน เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์เต็มตามศักยภาพในระยะยาว ครอบคลุมทุกสภาพปัญหาและทุกพืนที่
๒) การจัดการน้า : ให้มีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมทังแผนปฏิบัติ การจัดการน้าทังระบบ
ที่สามารถแก้ปัญหาทังกรณีขาดแคลนน้า อุทกภัย และน้าเสีย โดยให้มีแหล่งเก็บน้าขนาดเล็กแบบกระจายตัว
กักเก็บน้าในช่วงฤดูฝน (แก้มลิง) อ่างพวง ฝายทดน้าขนาดต่าง ๆ และการบ้าบัดน้าเสียโดยวิธีการธรรมชาติ
๓) การจัดการป่าไม้ : น้อมน้าแนวพระราชด้าริปลูกป่า ๓ อย่างได้ประโยชน์ ๔ อย่าง ไม่ตัดไม้ท้าลายป่า
ปล่อยให้ป่าเติบโตเอง สร้างเครือข่ายประชารัฐประกอบด้วยประชาชน รัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมกัน
ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทังรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๕๗
๔) การน้ า หญ้ า แฝกไปใช้ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า : มอบหมายให้ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ และกรมพัฒนาที่ดิน ศึกษารวบรวมและเปรียบเทียบสายพันธุ์ ต่าง ๆ ของหญ้า
แฝกที่เหมาะสมกับ สภาพพืนที่ และขยายผลโดยการอบรมและสาธิตวิธีการปลูกหญ้าแฝกในลักษณะต่าง ๆ
ให้ แก่ เกษตรกรและผู้ ส นใจทั่ ว ไป เพื่ อน้ าไปปลู ก ในพื นที่ ที่ เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การชะล้ างพั ง ทลายของดิ น
และปลูกเพื่อปรับปรุงบ้ารุงดิน
๕) การน้าระบบสหกรณ์เป็นกลไกเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการพัฒนา : ให้จัดท้าแผนแม่บท
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ตั งสหกรณ์ ใ นพื นที่ เ ป้ า หมายที่ ก้ า หนดไว้ รวมถึ ง พื นที่ ใ นโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้ า ริ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การรวมตั ว ของเกษตรกรและกลุ่ ม เป้ า หมาย และให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวที่เข้มแข็ง และอ้านวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งทุน การแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่า โลจิสติกส์ และการตลาดให้ครบวงจร รวมทังให้เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ทังนี ให้มีการทบทวนเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมในการพัฒ นา
สหกรณ์ที่ยังอยู่ในสภาพอ่อนแอให้เข้มแข็งขึน สามารถพึ่งพาตนเองได้ น้าไปสู่การลดช่องว่างความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม
๖) เกษตรทฤษฎีใหม่ : จัดให้มีแผนปฏิบัติการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่ครอบคลุมแผนการพัฒนาที่ดิน
การจั ด หาตลาด และราคาผลิ ต ผลด้ า นการเกษตร โดยค้ า นึ ง ถึ ง การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรรวมกลุ่ ม หรื อ จั ด ตั งเป็ น สหกรณ์
และให้ ห น่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นภู มิ สั ง คม สภาพดิ น สภาพน้ า สภาพอากาศ
ที่เหมาะสม
๗) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : น้อมน้าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาทรัพยากรของชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๖.๒ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการดาเนินการตามศาสตร์พระราชา
๑) สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ ให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
๒) สร้างเสริมการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อ
ร่วมกันด้าเนินงานอย่างเข้มแข็ง รอบด้าน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทังลดความซ้าซ้อน ภายในโครงการ
๓) ผลั กดั น ด้ านงบประมาณอย่ า งสอดคล้ อ งเพี ยงพอ และต่ อเนื่ องในโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้ าริ ทุ ก โครงการ เพื่ อ ให้ ส ามารถด้ า เนิ น การต่ อ ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ความยั่ ง ยื น

๒๖๓
นอกเหนือจากการด้าเนินงานของหน่วยงานประสานที่ดูแลแทน ซึ่งอาจมีข้อจ้ากัดในการขอตังงบประมาณ
ดูแลโครงการ
๔) สร้างเสริมแผนการพัฒนาบุคลากรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยการฝึกอบรม
ทบทวนวิชา ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและทันสมัยตลอดเวลา
๕) สร้ า งเสริ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ความมุ่งหมาย ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องแพร่หลาย ทังแก่
ประชาชนในพืนที่และประชาชนทั่วไป
๖) สนั บ สนุ น การจั ด ตั งระบบพลั ง งานทดแทน และการใช้ พ ลั ง ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในพืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
๗) สร้ า งเสริ ม และพั ฒ นาช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและโทรคมนาคมตามความเหมาะสม
และจ้าเป็นในพืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึน
๘) ผลั ก ดั น และพั ฒ นาด้ า นการชลประทานในพื นที่ โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ
ทุกโครงการให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๙) พัฒนาแนวทางอาชีพ และขยายช่องทางการตลาดให้กับสมาชิก และผลิตภัณฑ์ในพืนที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเชิงรุกและหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนรายได้และช่องทางประชาสัมพันธ์
๖.๓ ข้อเสนอแนะว่าด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่
องค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑) ให้ จั ด ท้ า แผนแม่ บ ท แผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ถ่ า ยทอด เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ โดยให้มีการจัดกลุ่มประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ให้สะดวก
ต่อการศึกษา สืบค้น และการเดินทางไปศึกษาดูงาน ได้แก่ กลุ่มแหล่งน้า กลุ่มการเกษตร กลุ่มสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มการคมนาคม/สื่อสาร กลุ่มสวัสดิการสังคม/การศึกษาโครงการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ และกลุ่มบูรณาการ เพื่อน้าไปสู่การเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
๒) กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด้ า เนิ น งานของโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ พั ฒ นาแนวทางอาชี พ
และสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในพืนที่
๓) ให้ มี การบู รณาการแผนงานและงบประมาณของทุ กหน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เพื่อให้มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน โดยค้านึง
ถึงความเชื่อมโยงเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพืนที่ ท้องถิ่น และชุมชนอย่างครบวงจร
๔) ให้ ความส้ าคัญกับ การพัฒ นาบุ คลากรให้ ทัน กับเทคโนโลยี และแนวคิด ในการบริห ารจั ด การ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป รวมทั งให้ มี ร ะบบโครงสร้ า งพื นฐานและสิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกที่ จ้ า เป็ น เ พื่ อ รองรั บ
การด้าเนินงานตามแผนงานที่ก้าหนดไว้

๒๖๔
๗. ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
๑) เสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ให้ โ ครงการสื บ สานศาสตร์ พ ระราชา
เป็นโครงการส้าคัญของรัฐบาล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ รวมทังเชิญชวนหน่วยงานอื่นของรัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมโครงการฯ ให้รัฐบาลด้าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชน
ได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสืบสานน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒) เสนอให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพิ่มเติมแนวทาง
ด้าเนิ น การสื บ สานศาสตร์ พ ระราชาสู่ ก ารปฏิบั ติใ ห้ เ กิด การพัฒ นาอย่า งมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สู่การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ
๓) เสนอให้ ส้ านั กงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ
(ส้านักงาน กปร.) มีภารกิจหน้าที่ไม่เพียงแต่การด้าเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
แต่ให้เพิ่มเติมภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนิ นการสื บสาน
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ และให้จัดท้า “แผนแม่บทของการสืบสานศาสตร์พระราชา”
๔) เสนอให้ส้านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ในการด้าเนินโครงการ
เพื่อด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาให้มีการปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕) เสนอให้ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ ด้าเนินการตามแนวทางสืบสานน้อมน้าศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ ยวข้อง ถอดบทเรียนจากการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และสืบสานน้อมน้าศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
๖) เสนอให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ จัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัด รวมถึง
หลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการหรือบุคลากรใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้น้าต่างๆ (เช่น วปอ. นบส.ฯลฯ)
ให้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้
หนังสือศาสตร์พระราชา และ หนังสือที่รวบรวมพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสืบสานศาสตร์พระราชาจัดท้าขึนเป็นต้าราประกอบการ
เรียนหลักสูตรนี ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีขอเชิญชวนให้หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาด้วยในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ทังนี อาจให้ส้านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักในการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว
๗) เสนอให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ สืบสานน้อมน้าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน มาใช้เป็นบททดสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือท้างาน และสอบคัดเลือก
เพื่อเลื่อนต้าแหน่งในระดับที่สูงขึน และเชิญชวนหน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วม
ด้าเนินการ
๘) เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวะ จัดท้าหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ในเรื่องการเรียนรู้ตามรอบพระยุคลบาท เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา
สู่ การปฏิบั ติอย่ างมั่น คง มั่ งคั่ง ยั่ งยื น ซึ่งจะเป็นการปลู กฝั งจิตส้ านึก ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่ดี
แก่กลุ่มเยาวชนและนักศึกษาซึ่งเป็นพลังส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป

๒๖๕
๙) เสนอให้ กรมประชาสั มพันธ์ประสานงานเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง ร่ว มเผยแพร่โ ครงการ
เพื่อด้าเนินการสืบสานศาสตร์พระราชาให้มีการปฏิบัติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเชิญชวนให้ ประชาชน
ได้ เ รี ย นรู้ ต ามรอยพระยุ ค ลบาท ผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาตนเอง
และประเทศชาติ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึนและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันตลอดไป
๑๐) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ทั งระดั บ SMEs และบริ ษั ท ขนาดใหญ่ รวมทั งสภาหอการค้ า
แห่ งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน ไทย
ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่ขึนทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ร่วมใจกันน้อมน้า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา เป็นหลักในการจัดท้าแผนธุรกิจ สร้างโมเดลรูปแบบ
ตัวอย่างของการท้าธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส้าเร็จ
๑๑) เสนอให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ แต่งตัง
“คณะกรรมการประสานงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา” ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ประสานงานระดับท้องถิ่น/ชุมชน คณะกรรมการประสานงานระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนจากท้องถิ่น/ชุมชน
ภาคี อื่ น ๆ ร่ ว มเป็ น กรรมการ ให้ ค ณะกรรมการประสานงานดั ง กล่ า วมี หน้ า ที่ ส้ า คั ญ ในการส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่ อนสืบสานศาสตร์พระราชา การก้ากับ ติดตาม/ประเมินผล
การจั ด การความรู้ การสื่ อ สารสั ง คม และการจั ด ท้ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ้ า ปี เ ชื่ อ มโยงกลไกทุ ก ระดั บ
จั ด ท้ า ข้ อ เสนอแผนระดั บ ชาติ ข้ อ เสนอนโยบาย และข้ อ เสนอแนวทางการเชื่ อ มโยงกลไกระหว่า งภาคี
ทุกภาคส่ ว น (ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน ภาคสื่ อมวลชน ภาควิช าการ
และภาครัฐ) โดยให้อยู่ในแผนแม่บทของการสืบสานศาสตร์พระราชา
๑๒) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั ง “กองทุ น เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นสื บ สานศาสตร์ พ ระราชา
อย่ า งยั่ ง ยื น ” หรื อ จั ด ตั ง “มู ล นิ ธิ สื บ สานศาสตร์ พ ระราชา” หรื อ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social
Enterprise) ที่ด้าเนินแนวทางตามศาสตร์พระราชา
คณะกรรมการจึงขอเสนอรายงาน เรื่อง “การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการปฏิรูป
ประเทศ” ซึ่ ง คณะกรรมการได้ ศึ ก ษาปรั ช ญา ทฤษฎี แ ห่ ง ศาสตร์ พ ระราชา การขั บ เคลื่ อ นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ การก้าหนดกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา และการศึกษาโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้า ริ ข องหน่ ว ยงานต่า ง ๆ พร้ อ มข้ อ เสนอแนะ อั น เป็ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส้าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาส่งรายงานไปยังคณะรัฐ มนตรี
พิจารณาด้าเนินการ

(นำงสำวปิยะธิดำ ประดิษฐบำทุกำ)
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สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ . “พระเกียรติเกริกไกร :
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บทความ
กิดำนันท์ มลิทอง. “นวัตกรรม”, ๒๕๔๐.
นวรัตน์ พลเดช “พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร กับกำรอนุรักษ์
ภำษำไทย”
มูลนิธิชัยพัฒนำ. “ทฤษฎีกำรพัฒนำฟื้นฟูป่ำไม้อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ”.
สุวิมล คชสวัสดิ์. “พระรำชดำริปลูกป่ำในใจคน”, ๒๕๕๙
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. “สู่อนำคตที่มั่นคงและยั่งยืน – กำรพัฒนำเศรษฐกิจไทยตำมแนวพระรำชดำริของ
รัชกำลที่ ๙”, ๒๕๖๐.
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อำนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. “บทบำทสำนักงำนสถิติแห่งชำติในกำรพัฒ นำประเทศ ตำมแนวทำงพระรำชดำริใน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
อำนนท์ ศั ก ดิ์ ว รวิ ช ญ์ . “วิ สั ย ทั ศ น์ ข องพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชต่ อ วงวิ ช ำกำร
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เนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดนครนำยก, ๒๕๖๐
กองทัพบก โดยกองทัพภำคที่ ๓ โดยกองพลพัฒนำที่ ๓. เอกสำรประกอบในกำรเดินทำงศึกษำดูงำนโครงกำร
จัดตั้งหมู่บ้ำนยำมชำยแดนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ บ้ำนมะโอโคะ จังหวัดตำก, ๒๕๖๐

๒๖๙
กองทัพบก โดยกองทัพภำคที่ ๒ กรมทหำรรำบที่ ๒๓. เอกสำรประกอบในกำรเดินทำงศึกษำดูงำนศูนย์กำร
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ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ จังหวัดชลบุรี, ๒๕๖๐
ส่วนฟื้นฟูและพัฒ นำพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) . แนวทำงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำใน
พื้นที่อนุรักษ์ . มีนำคม ๒๕๕๔
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พระรำชดำริ จังหวัดนรำธิวำส, ๒๕๖๐
หนังสือพิมพ์
มติชนรำยวัน ฉบับวันพุธที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๕.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เรื่อง การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒๗๔

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต่อรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
เรื่อง การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ในการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
_________________
ในการประชุ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ครั้ ง ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น อั ง คารที่
๑๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ได้ มี ก ารพิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นสื บ สานศาสตร์ พ ระราชา
เรื่อง การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเสนอ ซึ่งมีความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
สรุปสาระสาคัญในแต่ละประเด็น ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
๑.๑ ควรน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาไปเป็นหลักปฏิบัติ
ในการร่ ว มมือพัฒ นา พร้ อมทั้งทบทวนและประมวลโครงการในพระราชดาริที่สาคัญของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปดาเนินการความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
กลุ่ มประเทศแอฟริ กา เพื่อเป็ น การเผยแพร่ ศาสตร์ พระราชาให้ ประสบความส าเร็จทั่ว โลกอย่างต่ อ เนื่ อ ง
และควรมีเป้าหมายเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปัญหาความเหลื่อมล้า
และความยากจนในสั งคมไทย เพื่อเป็ น การเพิ่มผลผลิ ตและให้ ประชาชนอยู่กับสิ่ งแวดล้ อมได้อย่างยั่งยืน
โดยไม่มุ่งเน้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเพียงแต่ ภาคเกษตรกรหรือคนยากจนเท่านั้น รวมถึงควรน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางของการพัฒนาหรือกาหนดให้เป็นเป้าหมายหลักลาดับ
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และต้องนาไปสู่ความทัดเทียมในสังคมไทยเป็นสาคัญ โดยดาเนินการคู่ขนาน
ไปกับพันธกรณีระหว่ างประเทศรวมถึงประเทศไทยเอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การบูรณะฟื้นฟูต้นน้าล าธาร
การฟื้นฟูและการรั กษาป่ า และเพื่อให้ ประเทศไทยมีสิ่ งแวดล้ อมที่น่าอยู่ไม่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ ง หรื อ
น้าท่วม ทั้งนี้ ควรให้ความสาคัญในเรื่องทฤษฎีใหม่ควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องป่าโดยให้มองการณ์ไกล
ถึงเรื่องต้นไม้ การส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของต้นไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ป่าไม้ และการปลูก
ต้นไม้ทดแทน เพื่อให้ทรัพยากรทางธรรมชาติมีความสมดุลและอุดมสมบูรณ์
๑.๒ ควรจัดทาคู่มือการทางานและการดารงชีพโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็ น แผนแม่บ ทหรื อเป็ น แนวทางประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันให้ แก่ภ าควิชาชีพสาขาต่าง ๆ เช่น สภา
ทนายความ สมาคมสถาปนิก สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ
ทหาร ตารวจ และพลเรือน

๒๗๕
๑.๓ ควรรณรงค์ไม่ให้มีการใช้เคมีภัณฑ์ประเภทต้องห้ามตามที่ นานาชาติกาหนดไว้ เพื่อ
ไม่ให้เป็นการสวนทางกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอยู่
ร่วมกันได้ระหว่างมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
๑.๔ ควรน้อมนากระแสพระราชดารัส พระราชดาริ พระราชกรณียกิจ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจเพื่อสังคม รวมถึงเศรษฐกิจผู้สูงวัย ตลอดจนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ควรน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยให้มีการวิเคราะห์ในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคประกอบกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งควรมีการวิเคราะห์ว่าจะดาเนินการอย่างไรและมีกลไกแบบใดให้สอดคล้องกับแนวทางหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในด้านการลงทุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การออมเงินเพื่ออนาคต รวมถึง
ภาคการเกษตร ซึ่งหากสามารถสอดแทรกการวิเคราะห์ในเรื่องแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ ให้
รัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการได้ก็จะเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติอย่างยิ่ง
๑.๕ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทุกโครงการถือเป็นมรดกของคนไทยทั้งชาติ
สามารถแก้ได้ทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาถาวร ซึ่งศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน้อมนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น
ประชาชนทุกคนควรน้อมนาศาสตร์พระราชามาใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อให้สานึกเรื่องมรดกของชาติไทย และ
ต้องน้อมนาศาสตร์พระราชามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงพร้อมทั้งนาไปขับเคลื่อนต่อเพื่อพัฒ นา
ประเทศชาติให้ถาวรและยั่งยืน
๑.๖ การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชานั้น ควรมุ่งเน้นให้ความสาคัญเริ่มตั้งแต่ระดับ
ฐานรากคือชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ การน้อมนาศาสตร์พระราชาไปเรียนรู้และปรับใช้กับการดาเนินชีวิตหรือ
การทางานเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสนอหรือนาไปปฏิบัติ
แต่เพียงฝ่ายเดียว อี กทั้งไม่ใช่กรณีที่รัฐจะเป็นฝ่ายส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้หรือน้อมนาไปปฏิบัติเท่านั้น
แต่การน้อมนาไปเรียนรู้และปรับใช้นั้นต้องเป็นเรื่องของประชาชนและสังคมไทยทั้งแผ่นดิน โดยให้ประชาชน
เป็นภาคีเครือข่ายประชารัฐร่วมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้กว้างไกล และผลักดั นให้เป็นเรื่องที่ประชาชน
คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อ นาไปเรียนรู้ ลงมือทา พร้อมกับการปฏิบัติทดลอง ตลอดจนต่อยอด
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาต่อไป
๒. การดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
๒.๑ หน่วยงานภาครัฐควรน้อมนาพระบรมราโชวาท “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคน
ไม่ดี ไม่มีใครที่จะทาให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทาให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทาให้
ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอานาจไม่ให้
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” มาเป็นแนวทางในหลักการบริหารงานบุคคล
๒.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร ควรนาแนวคิดหรือแนวทางการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมทั้งควรประสานงาน

๒๗๖
กับศูนย์พัฒนาและโครงการต่าง ๆ ในพระราชดาริอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ควรน้อมนาศาสตร์
พระราชาและโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดาริจานวน ๔,๐๐๐ กว่า โครงการไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานอย่างจริงจังด้วย นอกจากนี้ การจัดตั้งสหกรณ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงได้นั้น ควรคานึงถึง
เจตนารมณ์ที่แท้จริงของนักสหกรณ์หรือเกิดจากแนวคิดที่เกษตรกรมารวมตัวกันด้วย
๒.๓ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ควรมีการประสานงานบูรณาการนาหลักทฤษฎีใหม่ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด จริงจัง เพื่อ
แก้ปัญหาระบบชลประทาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบนภูเขา ลาน้า และขอบข่ายทะเล พร้อมทั้งจัดทา
คู่มือเพื่อช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ให้สามารถดารงชีวิตได้ตามศาสตร์พระราชา
๒.๔ กระทรวงการต่างประเทศควรมีการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านทางกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการเพิ่มเติมงบประมาณเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้หรือศาสตร์พระราชา
ให้ แ พร่ ห ลายไปทั่ ว โลกอย่ า งจริ ง จั ง และให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมการพั ฒ นาโลกอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอยู่ด้วย
๒.๕ ควรน้อมนาศาสตร์พระราชามาเป็นเข็มทิศในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึง
กาหนดให้เป็นตัวชี้วัดกาหนดมาตรฐานของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งกาหนดแผน รายละเอียด และระยะเวลาที่
ชัดเจนในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาของแต่ละหน่วยงานและส่วนราชการอย่างละเอียด และสร้างกลไกที่
จะทาให้คนไทยทุกคนสามารถเรียนรู้ เข้าถึง และซึมซับศาสตร์พระราชาไปใช้ในวิถีชีวิตได้
๒.๖ ควรกาหนดให้ศาสตร์พระราชาเป็นคู่มือสาคัญในการกาหนดแนวทางปฏิบัติตามศาสตร์
พระราชา เพื่อให้องค์กรและบุคลากรทางการเมืองต้องน้อมนาศาสตร์พระราชามาปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติเกิด
ความปรองดองและทาให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข
๓. การเผยแพร่ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา
๓.๑ กรมประชาสัมพันธ์ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สถานีวิทยุในหน่วยงานราชการ สถานีวิทยุและโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย
ของภาครัฐ ควรใช้สื่อในการเผยแพร่ เสริมสร้างการขับเคลื่อน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และศาสตร์พระราชาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมทั้งจัดทาคู่มือ
เพื่ออธิบายให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓.๒ ควรก าหนดให้ มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนเรื่ อ งศาสตร์ พ ระราชาในทุ ก ระดั บ
การศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และวุฒิการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรบังคับ
หรือหลักสูตรทางเลือก เพื่อให้การศึกษาเรื่องศาสตร์พระราชาเป็นไปอย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ควรกาหนดให้มีทุนการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้าน
ศาสตร์พระราชาอย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งกาหนดตาแหน่งหน้าที่การงานในระบบราชการทุกกระทรวงเพื่ อ ให้
ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะในเรื่องที่จะสนองศาสตร์พระราชา
และพัฒนางานของศาสตร์พระราชาให้ก้าวไกลมากขึ้น
๓.๓ ควรส่งเสริมให้มีการแต่งตั้งวิทยากรจานวน ๒,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ คน ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ ปีข้างหน้า เพื่ออธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่และศาสตร์พระราชาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

๒๗๗
๓.๔ ควรส่งเสริมให้มีนักส่งเสริมการเกษตรหรือนักส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จะนาเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงองค์กรภาคชุมชน
และภาคประชาสังคม
๓.๕ ควรส่งเสริมให้มี “มุมศาสตร์พระราชา” ในหอสมุดและห้องสมุดในทุกตาบล ทุก
อาเภอ และทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นเดียวกับที่กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการนาร่องไว้แล้ว และต้องมีเรื่อง
ศาสตร์พระราชาในทุกหอสมุด ห้องสมุดทั่วประเทศ รวมถึงห้องสมุดในทุกโรงเรียนด้วย พร้อมทั้งให้ผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริงคอยอธิบายชี้แจงทาความเข้าใจด้วย
๓.๖ ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าและเยาวชนของชาติควรได้ รับการศึกษาเรื่องศาสตร์
พระราชาเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นภูมิคุ้มกัน
๓.๗ ควรกาหนดให้เรื่องศาสตร์พระราชาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมสัมมนาในทุกส่วน
ราชการและภาคเอกชน
๓.๘ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการทรงงานให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และผลักดัน
หลักการทรงงานไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดเวลาที่ชัดเจนไว้
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานเรื่องการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อ
การปฏิรูปประเทศให้สมบูรณ์ โดยควรเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาด้านต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ ศาสตร์พระราชาด้านพลังงาน
๔.๑.๑ ควรเพิ่มเติมพระราชดารัสที่ทรงตรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ ตอนหนึ่งว่า “ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากร
พร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนามาใช้เ สริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และ
เสถีย รภาพอัน ถาวรของบ้ านเมืองได้เป็ นอย่ างดี ข้อส าคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือ
ไม่นามาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความ
ประหยัด รอบคอบ ประกอบด้วยความคิด พิ จารณาตามหลักวิชา เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึง
ประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”
๔.๑.๒ ควรเพิ่มเติมเรื่องพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระราชอัจฉริยภาพ
ในเรื่ อ งที่ ท รงอุ ทิ ศ พระวรกายประกอบพระราชกรณี ย กิ จ ในทุ ก ด้ า นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข และความ
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งแก่ ร าษฎรและประเทศชาติ ทั้ ง ในด้ า นการปกครอง ด้ า นเศรษฐศาสตร์ ด้ า นการศึ ก ษา
การพัฒนาพลังงาน การชลประทาน การพัฒนาทรัพยากรน้า การอนุรักษ์ป่าไม้ ด้านศิลปวิทยา และการดนตรี
ซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในการดาเนินชีวิตให้พัฒนาตนเอง ประเทศชาติและ
สังคมโดยส่วนรวม
๔.๑.๓ ควรเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาพลังงานด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์
อันกว้างไกลที่ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการผลิตไฟฟ้า
และเกษตรกรรม การพัฒ นาพลั งงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เชื้อเพลิ งชีว ภาพเพื่อทดแทนน้ามั น
เชื้อเพลิ ง และลดการน าเข้าพลั งงานจากต่างประเทศ และการอนุรักษ์และประหยัดพลั งงาน นอกจากนี้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นแนวทางอันทรงคุณค่ าในการพัฒนาของชาติด้วยความมีเหตุผล รู้จัก
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน

๒๗๘
๔.๑.๔ ควรเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการพั ฒ นาพลั งงานไทยโครงการตามแนวพระราชดาริ
เกี่ยวกับกิจการพลังงานน้าเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้าเพื่อการชลประทานและผลิตพลังงาน เช่น เขื่อนภูมิพล
รวมถึงโครงการเขื่อนน้อยใหญ่ต่าง ๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนโครงการ
ฝนหลวงที่ทรงค้น คว้าและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ อย่างจริงจัง และทุกโครงการบังเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ โครงการพระราชดาริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรี และ
สระบุรี ยังเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่ามีประโยชน์ด้านการป้องกันน้าท่วม และยังประโยชน์ด้านชลประทานให้แก่
เกษตรกร
๔.๑.๕ ควรเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ เอทานอลที่นาไปผสมเป็น
น้ามันแก๊สโซฮอล์เพื่อทดแทนน้ามันเบนซิน และไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ามัน ดีเซลที่ใช้เป็นน้ามันเชื้อเพลิงใน
รถยนต์ ซึ่งทรงค้นคว้าทดลองจนเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลในการแก้ปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่า ทั้งอ้อย มันสาปะหลัง และน้ามันปาล์ม นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นาของ
อาเซียนในด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนอีกด้วย
๔.๑.๖ ควรเพิ่มเติมเรื่องที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการพลังงานทุกสาขาของ
ประเทศทั้งการเสด็จพระราชดาเนินไปเปิดเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้าหลายแห่ง หรือการเสด็จไปทรงเปิด
โรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงแรกของประเทศที่จังหวัดระยอง โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมชาติโรงแรกของประเทศ
โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หรือที่ทรงเสด็จไปเปิดและเยี่ยมเหมืองแม่เมาะ และเปิดโรงไฟฟ้า
ลิ ก ไนต์ แ ม่ เ มาะ จั ง หวั ด ล าปาง รวมถึ ง ทรงทอดพระเนตรโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ที่บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพลังงานของชาติ อย่างหาที่สุดมิได้
สมกับที่พระองค์ได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยอย่างแท้จริง
๔.๒ ศาสตร์พระราชาด้านภาษาไทย
ควรเพิ่มเติมเรื่ องศาสตร์พระราชาด้านภาษาไทยเพราะภาษาไทยถือเป็นศาสตร์
พระราชาประการหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อเป็ น การเฉลิ ม พระเกียรติ และสนองพระมหากรุ ณาธิ คุณ เพื่อกระตุ้ น ให้
สถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนชาวไทยตระหนักใน
ความสาคัญของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รักษาภาษาไทยให้งดงามยั่งยืนให้บริสุทธิ์
ทั้งในด้านวิธีการออกเสียงและการใช้คาประกอบประโยคให้ถูกต้องชัดเจน รวมถึงไม่ควรบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้
ทั้งที่มีศัพท์เดิมอยู่ และต้องระวังรักษาไม่ให้การใช้ภาษาไทยวิบัติ
๔.๓ ศาสตร์พระราชาด้านนิติศาสตร์
ควรเพิ่มเติมเรื่องโครงการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาด้านนิติศาสตร์ของสานั กงาน
ปลั ดกระทรวงกลาโหม โดยกรมพระธรรมนูญ ซึ่งจัดให้ มีการบรรยายพิเ ศษโดยวิทยากรผู้ มี ความรู้ ค วาม
เชี่ ย วชาญ เรื่ อ ง ศาสตร์ พ ระราชาด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง บรรยายให้ ค วามรู้ แ ละแนวพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถนาความรู้ดังกล่ าว
มาปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวันได้จริง

๒๗๙
๔.๔ ศาสตร์พระราชาด้านการศึกษา
๔.๔.๑ ควรเพิ่มเติมพระราชกรณีย กิจที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาทั้งการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น โครงการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งทรงพระราชทานทุน
ทรัพย์ จานวน ๕๐ ล้านบาทให้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ โดยให้ครูที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนจากโรงเรียนที่ดีและมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร บันทึกเทปการสอนที่
พระราชวังไกลกังวลและเผยแพร่ผ่านช่องโทรทัศน์ไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ทาให้นักเรียนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้
จากครูผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีคุณภาพเช่นเดียวกับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป็นเรื่องสาคัญและ
ถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างคน นอกจากนี้ ควรเพิ่มเติมเรื่องโรงเรียนประชานุเคราะห์ที่ทรงพระราชทานให้
นักเรียนที่ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิได้เข้ามาอยู่อาศัยและศึกษาเล่าเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างจากโรงเรียนประชานุเคราะห์อื่น ๆ
๔.๔.๒ ควรเพิ่มเติมเรื่องศาสตร์พระราชาหรือพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวกับด้านกีฬา
ดนตรี ศิลปศึกษา และหลักการทางานอย่างมีความสุข เพราะอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่ประจักษ์และ
ยอมรับไปทั่วโลก
๔.๕ ศาสตร์พระราชาด้านการจัดการน้าและการเกษตร
ควรเพิ่มเติมเรื่ องโครงการพัฒ นาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแก้ว ซึ่งส่งผลในการพัฒนาด้านจิ ตใจของราษฎรไม่ให้เกิดความหวาดกลัวภัยต่าง ๆ จากผู้ก่อการร้ าย
คอมมิวนิสต์ และพัฒนาด้านความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ การจัดสรรที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย การพัฒนา
จิตใจของราษฎรให้รู้จักขยันช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากทางราชการ ก่อให้เกิดความ
สามัคคีเพื่อพัฒ นาหมู่บ้ านและป้ องกัน ตนเองและยึด มั่นในขนบธรรมเนีย มประเพณีและศีล ธรรมอั น ดี แ ก่
ประชาชน การพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร การจัดวางระบบอ่างเก็บน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้าพระปรง
ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และอีกแห่งคืออ่างเก็บน้าห้วยโสมงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการใช้น้า
การใช้น้าบริโภค การเกษตร และป้องกันน้าท่วม รวมถึงอุทยานแห่งชาติปางสีดาที่ป้องกันการบุกรุกทาลายป่า
และฟื้นฟูสภาพป่าให้เป็นต้นน้าลาธาร ตลอดจนการพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการของประชาชนโดยใช้เกษตร
สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้นาระบบสหกรณ์มาใช้ในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีและในอีกหลาย
จังหวัดส่งผลให้ประชาชนรู้จักการรวมกลุ่มกันเป็นระบบสหกรณ์ และที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือการเร่งรัด
พัฒนาในเรื่องของการตลาดสิ่งสาธารณูปโภคที่จาเป็นแก่การดาเนินชีวิต คือ การจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชน
๔.๖ ศาสตร์พระราชาด้านการจราจร
ควรเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งพระปรี ช าสามารถและพระอั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และศาสตร์พระราชาทางด้านวิศวกรรมจราจรและการ
บริ ห ารการจั ด การจราจร ได้ แ ก่ โครงการทางคู่ ข นานลอยฟ้ า ถนนบรมราชชนนี โครงการก่ อ สร้ า งถนน
รัชดาภิเษกและทางยกระดับถนนพหลโยธิน โครงการถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก โครงการถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างถนนชุมชนบึงพระราม ๙ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม ๙
กับถนนเทียมร่วมมิตร และโครงการก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันออก รวมถึงโครงการก่อสร้างถนนคู่ขนาน
ถนนพระราม ๙ ตลอดจนโครงการจราจรตามพระราชดาริ

๒๘๐
๔.๗ เนื้อหาอื่น ๆ ที่ควรเพิ่มเติม
๔.๗.๑ ควรเพิ่มเติมพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิ เ ษก
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์
พระราชาในเรื่องอื่น ๆ ที่ตามมา โดยจัดทาเป็นรูปภาพที่มีความสวยงามให้ปรากฏชัดเจนและเชื่อมโยงกับ
แผนภูมริ ูปภาพกาลานุกรมรูปต้นไม้แห่งศาสตร์พระราชาด้วย เพราะทรงดาเนินพระราชกรณียกิจตามพระปฐม
บรมราชโองการอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรขยาย
รูปภาพและตัวอักษรในกาลานุกรมรูปต้นไม้แห่งศาสตร์พระราชาให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถศึก ษาทาความเข้าใจ
โดยง่ายเพราะตัวอักษรที่ประกอบรูปภาพดังกล่าวล้วนมีความสาคัญทั้งสิ้น
๔.๗.๒ ควรเพิ่มเติมเรื่องทศพิธราชธรรมหรือธรรมะของพระราชา เพราะหลักธรรมนี้
เป็นหลักธรรมของผู้ปกครอง ผู้บริหาร ซึ่งเป็นหลักธรรมะที่สาคัญของผู้ปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงคิด ทรงทา
ทรงใช้ ทรงเน้น ทรงสอน ทรงอยากให้ทา ทรงอยากให้เอาไปปฏิบัติ และทรงให้อาณาประชาราษฎร์นาไป
ประพฤติปฏิบัติ
๔.๗.๓ ควรแยกเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงออกมาเป็นอีกเรื่องต่างหากจาก
เรื่องศาสตร์พระราชาเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นหลักการและเป็นแนวทางสาคัญที่ประเทศไทยจะต่อสู้กับความ
ท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้ โดยไม่ควรให้สอดแทรกอยู่ในศาสตร์พระราชาด้านต่าง ๆ หรือเป็นข้อมูล
สุดท้ายที่ปรากฏในรายงาน
๔.๗.๔ ควรกาหนดคานิยามของคาว่า “ศาสตร์พระราชา” และขยายความหมายให้
ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาหรือประชาชนเข้าใจความหมายที่แท้จริง
๔.๗.๕ ควรขยายความเรื่องการจัดการน้าในลักษณะพิเศษโดยโครงการประตูระบาย
น้าอุทกวิภาชประสิทธิให้ชัดเจน โดยระบุชื่อโครงการว่าเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริเพื่อให้ครอบคลุมพร้อมทั้งขยายความว่าโครงการดังกล่ าวสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างไร
๔.๗.๖ ควรขยายความเรื่องหลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ ให้ชัดเจน หรืออาจขยายความ
ไว้ในภาคผนวกของรายงานเพื่อให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๔.๗.๗ ควรเพิ่มเติม เรื่องการแก้ปัญหาฝิ่ นในชาวเขาให้ ชัดเจน เพราะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาวะทางสังคม
๔.๗.๘ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ควรดาเนินรอยตามศาสตร์พระราชาและเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ของพ่อหลวงจะส่ งผลให้ เห็ นภาพใน ๒๐ ปีข้างหน้าชัดเจนยิ่งขึ้นว่าประเทศไทยควรจะเป็ น ไป
ในทิศทางใด
๔.๗.๙ ควรกาหนดให้ “บุคลากรทางการเมืองต้อง” น้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง ทั้งนี้ ไม่ควรใช้เพียงคาว่า “บุคลากรทางการเมือง
ควรจะ” เพราะบุคลากรทางการเมืองถือเป็นสาเหตุหลักในการสร้างความขัดแย้งในบ้านเมือง
๕. การจัดทาหนังสือศาสตร์พระราชา
๕.๑ ควรจัดทาหนังสือเรื่องศาสตร์พระราชาให้มีรูปแบบสวยงามโดยไม่ต้องทาเป็นปกแข็ง
เนื่ องจากจะทาให้ ไม่ส ะดวกในการอ่ าน และควรตรวจสอบพิสู จ น์อั ก ษรให้ ดี พร้ อ มทั้ งแจกให้ ส มาชิ ก สภา

๒๘๑
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนละ ๑ เล่ม เพื่อเป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแจกจ่ายให้แก่ห้องสมุดของรัฐสภา และ
ห้องสมุดของสถานศึกษาต่าง ๆ ตามสมควร เพราะหนังสือดังกล่าวถือเป็นตาราสาคัญที่ ดีที่สุดในการจะนามา
พัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืน
๕.๒ การจัดทาหนังสือศาสตร์พระราชาควรแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยเพื่อให้ชาว
ต่างประเทศได้ศึกษาและเป็นการเผยแพร่ศาสตร์พระราชาให้ทั่วโลกได้รับรู้
_____________________
รายชื่อสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่อภิปราย
๑. นายกษิต ภิรมย์
๒. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
๓. นายคุรุจิต นาครทรรพ
๔. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
๕. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
๖. พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์
๗. นายอาพล จินดาวัฒนะ
๘. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
๙. พลตารวจโท อานวย นิ่มมะโน
๑๐. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์
๑๑. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
๑๒. ศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
๑๓. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
๑๔. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม
๑๕. นายศานิตย์ นาคสุขศรี
๑๖. นายชูชาติ อินสว่าง
๑๗. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
๑๘. นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
๑๙. พลตารวจเอก สุวิระ ทรงเมตตา
๒๐. นายชูชัย ศุภวงศ์

ภาคผนวก ข
คำสั่งแต่งตั้ง
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำปรัชญำ ทฤษฎีแห่งศำสตร์พระรำชำ
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินกำรตำมศำสตร์พระรำชำ
๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลไกกำรมีส่วนร่วมสืบสำนศำสตร์พระรำชำ
อย่ำงยั่งยืน
๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์กำรบริหำรโครงกำร
เพื่อดำเนินกำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ และจัดทำหนังสือ
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ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมในการเดินทางศึกษาดูงาน
๑. ศึกษาดูงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก
๒. ศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริบ้านมะโอโคะ
จังหวัดตาก
๓. ศึกษาดูงานกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ณ บ้านนาเรียง
จังหวัดอุดรธานี
๔. ศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ศึ กษาดู งานโครงการศู นย์ ศึ กษาการพั ฒนาพิ กุ ลทองอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ จั งหวั ด
นราธิวาส
๖. ศึ กษาดู งานโครงการหมู่ บ้ านปศุ สั ตว์ – เกษตรมู โนะอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ จั งหวั ด
นราธิวาส
๗. ศึกษาดูงานกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี
๘. ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดราชบุรี
๙. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
จังหวัดชลบุรี

๓๐๙
๑. ศึกษาดูงานโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครนายก

๓๑๐
๒. ศึกษาดูงานโครงการจัดตัง้ หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดาริบ้านมะโอโคะ จังหวัดตาก

๓๑๑
๓. ศึกษาดูงานกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน ณ บ้านนาเรียง จังหวัดอุดรธานี

๓๑๒
๔. ศึกษาดูงานศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดบุรีรัมย์

๓๑๓
๕. ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส

๓๑๔
๖. ศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์ – เกษตรมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส

๓๑๕
๗. ศึกษาดูงานกลไกการมีส่วนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

๓๑๖
๘. ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดราชบุรี

๓๑๗
๙. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี

ภาคผนวก ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
๒. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๔. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
๕. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๖. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
๗. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
๘. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
๑๐. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๑๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม

๓๑๙

๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้จัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นการเมื อ ง เสนอต่ อ สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ซึ่ งแผนการปฏิ รู ปประเทศด้ านการเมื อ ง
ประกอบด้วย ประเด็นการปฏิรูปการเมืองที่สาคัญ จานวน ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง (๒) ระบบพรรคการเมือง (๓) การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม (๔) การควบคุมและตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ (๕) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (๖) การแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งและสร้างความปรองดอง
ดังนั้ น เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองสั มฤทธิผ ล คณะกรรมาธิการ
ขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป ประเทศด้ านการเมื อ ง ได้น้อมนาพระราชด ารัส บางตอนและพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร ซึ่งได้พระราชทาน ณ สถานที่และ
โอกาสต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ดังนี้
๑.๑ น้ อ มน าพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการทาหน้าที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองการปฏิรูประบบพรรคการเมือง และการปฏิรูปการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยง
ธรรม
๑.๑.๑ “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทาให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทาให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทาให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความ
ดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑
ธันวาคม ๒๕๑๒
๑.๑.๒ “สมาชิ ก ทั้ ง หลายได้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของปวงชนชาวไทย มี ส่ ว นส าคั ญ
ในการปกครองประเทศชาติ จึงขอให้พิจารณาดาเนินงานด้วยความละเอียดรอบคอบและขอให้ปฏิบัติตรง
ตามปรารถนาของประชาชนเป็นส่วนรวมอย่างแท้จริง”
ความตอนหนึ่ง ในพระราชดารัสในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๑
๑.๑.๓ “การที่จะให้งานประสานกันเพื่อช่วยให้งานของทุกฝ่ายดาเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วนั้น ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่
ละคนต้องทางานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสาเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒
๑.๒ น้ อ มน าพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิรูปการควบคุมและตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ
"...คนที่ ไ ม่ มี ค วามสุ จ ริ ต คนที่ ไ ม่ มี ค วาม มั่ น คง ชอบแต่ มั ก ง่ า ยไม่ มี วั น จะ สร้ า งสรรค์
ประโยชน์ส่วนรวมที่สาคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทางานสาคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น
คุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สาเร็จ..."

๓๒๐
ความตอนหนึ่ ง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพ ระราชทานปริญญาบัตรของจุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒
๑.๓ น้ อ มน าพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
“...และก็ ข อให้ ร ะลึ ก ถึ ง ว่ า ฝ่ า ยการศึ ก ษาที่ ม าวั น นี้ ก็ เ ป็ น ทุ ก ชั้ น ตั้ ง แต่ ชั้ น ที่ เ รี ย กว่ า
ชั้นอนุบาลชั้นเยาวัย จนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นอุดมศึกษา และชั้นสูงกว่ าอุดมศึกษา
ด้วยซ้า ทุกชั้นนี้จะต้องพยายามปฏิบัติให้ดีเพื่อให้ตนเองและส่วนรวมได้รับประโยชน์ ทุกวันนี้ ในปัจจุบันนี้
..... ที่จริงก็ไม่สมควรที่จะพูด เพราะว่าจะเป็นการกระทบกระเทือน แต่ก็ขอพูดสักเล็กน้อยเพราะว่าถือเป็น
กันเอง.....ที่มีวิกฤติการณ์ในทางการเมืองในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งที่ได้อ้างว่าเป็นเหตุผลที่จะต้องมีวิกฤติการณ์
ทางการเมืองก็คือนักศึกษา นักศึกษาถูกอ้างว่าจะก่อความไม่เรียบร้อย จะก่อความวุ่นวายต่อบ้านเมือง จึง
ทาให้มีความจาเป็นที่จะจัดการอย่างเข้มงวด ซึ่งแต่ละคน ในดวงจิตของตัวเอง ก็คงทราบดีว่า ความจริง
นักศึกษาทั้งหลาย ซึ่งตีความตั้งแต่ชั้นสูงลงมาถึงชั้นต่า ชั้นอนุบาลมีความตั้งใจอย่างไร ก็ทราบดีว่าแต่ละคน
ไม่ต้องการที่จะก่อจลาจลก่อความวุ่นวายใด ๆ เลย แต่ละคนต้องการแต่ความก้าวหน้า ความเจริญ ความ
สงบสุข แต่ว่าก็ขอให้แต่ละคนพิจารณาด้วยตนเองว่าความสงบสุขนี้จะได้มาอย่างไร และอย่าไปเชื่อฟังใครที่
บอกว่าวิธีที่จะหาความสงบสุขก็ต้องก่อความวุ่นวายเสียก่อน และอย่าไปเชื่อฟังและตามจิตใจของตนเองที่
ชอบไปใช้อานาจฝ่ายต่าครอบงาตัว สาหรับอธิบายในข้อนี้ บางทีบางคนอยากที่จะมีความสุขความสาราญ
ความสนุกสนาน ก็ปฏิบัติในสิ่งที่จะนาความสุ ขสาราญสนุกสนานแก่ตนเองโดยคิดถึงส่วนรวมโดยคิดถึงคน
อื่น ความสุขสาราญนั้นจะมีขึ้นได้ แต่ว่าถ้าคิดจะทาอะไรที่สุขสาราญแก่ตัวเองแล้วก็ไม่คิดถึงผู้อื่น คือไปก้าว
ก่ายเสรีภาพของผู้อื่น ไปเบียดเบียนคนอื่นซึ่งเป็นการเบียดเบียนส่วนรวม ความสุขสาราญนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น
อย่างถาวร ข้อนี้ ถ้าทุกคนนึกถึง คิดพิจารณาอย่างดี จะเป็นนักเรียนนักศึกษา จะเป็นนักศึกษาในทาง
ศาสนาและศาสนาใดก็ตาม ถ้าใช้ความพิจารณาที่รอบคอบในข้อนี้ข้อเดียว ก็จะทาให้กิจการกิจ กรรม
และสิ่งที่ปรารถนามีความเจริญงอกงามดี มีความสุข มีความเจริญโดยแท้ จะไม่มีความวุ่นวายใด ๆ เข้าใจว่า
ถ้าทุกคนนึกถึงว่าพลังที่สาคัญที่สุดคือการพิจารณาที่รอบคอบด้วยความฉลาด ด้วยปัญญาของตน และด้วย
การพินิจพิเคราะห์ที่รอบคอบแล้ว ก็ไม่เกิดเรื่องอะไรเลย ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายแต่ตัวและแก่ส่วนรวมอย่าง
แน่นอน ฉะนั้นในโอกาสที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ ที่สนใจและผู้ปฏิบัติในทางศาสนกิจต่าง ๆ และในทาง
การศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็ขอให้ร่วมกันคิดในทางที่เหมาะสมคิดในทางที่รอบคอบ แล้วก็จะได้ชื่อว่าสร้าง
ตนเอง ได้สร้างบ้านเมืองและสังคมของเราให้มั่นคง ไม่ต้องปฏิวัติกัน แม้จะปฏิวัติมาแล้ว ก็สามารถที่จะช่วย
ให้บ้านเมืองเป็นส่วนรวมคงอยู่ ไม่ต้องอาศัยการปฏิวัติต่อไป คือทุกคนจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ของ
ร่างกายจิตใจของตัว และในเวลาเดียวกันก็เท่ากับควบคุมสถานการณ์ของส่วนรวมของชาติบ้านเมืองให้อยู่
เรียบร้อย ถ้าทุกคนทาหน้าที่ของตนก็ไม่มีความวุ่นวายใด ๆ มีแต่ความมั่นคง ความปลอดภัย การปกครอง
บ้านเมืองจะไม่ต้องมาทารุนแรง แล้วก็ไม่ต้องมาทาให้เกิดความไม่พอใจในตัวเองและไม่พอใจในผู้อื่น คือ
ถ้ า ทุ ก คนตั้ ง แต่ เ ด็ ก จนถึ ง ผู้ ใ หญ่ พิ จ ารณาหน้ า ที่ ข องตนอย่ า งหนั ก แน่ น ปฏิ บั ติ อ ย่ างหนั ก แน่ น อย่ า ง
ตรงไปตรงมาอย่างกล้าหาญ คือ ยอมที่จะแสดงความจริงใจ ยอมที่จะคิดในทางที่ตรง แม้บางที่ตัวเองอาจ
ต้องเหน็ดเหนื่อยหรือต้องต่อสู้ในตัวเอง ก็พยายามให้อานาจฝายดีของตัวและอานาจฝ่ายดีของส่วนรวมขึ้น
หน้าอานาจฝ่ายเลว อย่างนั้นน่าจะทาให้บ้านเมืองไปรอด และก็ ทาให้ทุกคนมีความผาสุกได้ พรทั้งหลายที่
ได้ให้มาในวันนี้จ ะสั มฤทธิ์ผล และจะสะท้อนกลับไปสู่ท่านทั้งหลาย ทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้มาในวั นนี้

๓๒๑
หมายความว่าจะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง จะเป็นการช่วยกันสร้างให้สังคมของประเทศไทยให้บ้านเมืองเจริญ
และก้าวหน้า
พูดเท่านี้ก็คงเข้าใจได้ว่าวันนี้ปลาบปลื้มมากที่ทุกคนได้มาให้พรและแสดงความสามัคคีและ
แสดงน้าใจที่ดีที่งามและมาด้วยความตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะมาพบกันอย่างกันเอง ก็ปลาบปลื้ม
มาก และขอขอบใจทุกคน ขอให้ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและต่อหมู่คณะ
ตามหน้าที่ของแต่ละคน การปฏิบัติเช่นนี้ก็จะเป็นพรและของขวัญ เป็นการทาให้มีความเจริญรุ่งเรืองจริง ๆ
ก็ขอขอบใจทุกคน ขอจงได้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ”
ความตอนหนึ่ ง พระราชด ารั ส พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้แทนองค์ การและสมาคมต่าง ๆ ทางศาสนา ณ ศาสลาดุสิดาลัยวันเสาร์ที่
๔ ธันวาคม ๒๕๑๔
๑.๔ น้ อ มน าพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร เกี่ ย วกั บ ความสามั ค คี ป รองดอง และการแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง
๑.๔.๑ พระราชดารัสเกี่ยวกับความสามัคคีปรองดอง
๑ “ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือ
กันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสาคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติ บ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ
และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” พระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒
๒ “สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมือง
ให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง”
พระราชดารัส พระราชทานในพิธีประดับยศนายตารวจชั้นนายพล ณ พระตาหนักจิตรดา
รโหฐาน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙
๑.๔.๒ พระราชดารัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
๑)“ในบ้ า นเมื อ งนั้ น มี ทั้ ง คนดี แ ละคนไม่ ดี ไม่ มี ใ ครจะท าให้ ทุ ก คนเป็ น คนดี ได้
ทั้งหมด การทาให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทาให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การ
ส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย
ได้”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน
พิ ธี เ ปิ ด งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๖ ณ ค่ า ยลู ก เสื อ วชิ ร าวุ ธ อ าเภอศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
๒) “คงเป็นที่แปลกใจ ทาไมถึงเชิญให้ท่านมาพบกันอย่างนี้ เพราะว่าทุกคนก็ทราบ
ว่า เหตุการณ์มีความยุ่งเหยิงอย่างไร และทาให้ประเทศชาติล่มจมได้ แต่ที่จะแปลกใจก็อาจมีว่า ทาไมเชิญ
พลเอกสุจินดา คราประยูร และพลตรีจาลอง ศรีเมือง เพราะว่าอาจมีผู้ ที่แสดงเป็นตัวละครมากกว่ านี้
แต่ว่าที่เชิญมาเพราะว่า ตั้งแต่แรกที่มีเหตุการณ์สองท่านเป็นผู้ที่เผชิญหน้ากันแล้วก็ในที่สุดเป็นการต่อสู้
หรือการเผชิญหน้ากว้างขวางขึ้น ถึงได้เชิญ ๒ ท่านมา

๓๒๒
การเผชิญหน้าตอนแรก ก็จะเห็นจุดประสงค์ของทั้ง ๒ ฝ่ายได้ชัดเจนพอสมควร
แต่ต่อมาภายหลัง ๑๐ กว่าวัน ก็เห็นแล้วว่า การเผชิญหน้านั้น เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างมาก จนกระทั่ง
ออกมา อย่างไรก็ตาม เสียทั้งนั้นเพราะว่า ทาให้มีความเสียหายในทางชีวิ ตเลือดเนื้อของคนจานวนมาก
พอสมควร แล้ ว ก็ ค วามเสี ย หายทางวั ต ถุ ซึ่ ง เป็ น ของส่ ว นราชการและส่ ว นบุ ค คลเป็ น มู ล ค่ า มากมาย
นอกจากนี้ก็มีความเสียหายในทางจิตใจและในทางเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างที่จะนับพรรณนาไม่ได้
ฉะนั้นการที่จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปจะเป็นเหตุผลหรือต้นตออย่างไรก็ช่าง เพราะเดี๋ยวนี้เหตุผลเปลี่ยนไป ถ้า
หากว่าเผชิญหน้ากันแบบนี้ต่อไป เมืองไทยมีแต่ล่มจมลงไป แล้วก็จะทาให้ประเทศไทย ที่เราสร้างเสริม
ขึ้นมาอย่างดี เป็นเวลานาน จะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายในทางลบเป็นอย่าง
มาก ซึ่งก็เริ่มปรากฏผลแล้ว ฉะนั้นจะต้องแก้ไข โดยดูว่ามีข้อขัดแย้งอย่างไร แล้วก็พยายามที่จะแก้ ไข
ตามลาดับ เพราะว่าปัญหา ที่มีอยู่ทุกวันนี้ สองสามวันนี้มันเปลี่ยนไป ปัญหาไม่ใช่เรื่องของเรียกว่าการเมือง
หรือเรียกว่าของการดารงตาแหน่ง เป็นปัญหาของการสึกหรอของประเทศชาติ ฉะนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไข
มีผู้ที่ส่งข้อแนะนา ในการแก้ไขสถานการณ์มาหลายฉบับ หลายคนจานวนเป็นร้อย
แล้วก็ทั้งในเมืองไทย ทั้งต่างประเทศที่ส่งมา ที่เขาส่งมาการแก้ไข หรือข้อแนะนาว่า เราควรจะทาอะไรก็มี ก็
มีต่าง ๆ นานา ตั้งแต่ตอนแรกบอกว่าแก้ไขวิธียุบสภา ซึ่งก็ได้หารือกับทางทุกฝ่ายที่เป็น สภา หมายความว่า
พรรคการเมืองทั้งหมด ๑๑ พรรคนี้ คาตอบมีว่าไม่ควรยุบสภา มี ๑ รายที่บอกว่าควรยุบสภา ฉะนั้นการที่
จะแก้ไข แบบที่เขาเสนอมานั้น ก็เป็นอันว่าตกไป นอกจากนั้นก็มีเป็นฎีกา และแนะนาวิธีต่าง ๆ กัน ซึ่งได้
พยายามเสนอไปตามปกติ คือเวลามีฎีกาขึ้นมา ก็ส่งไปให้ ทาง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือสานัก
นายกรัฐมนตรี แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตามแบบนั้น ตกลงมีแบบยุบสภา และมีอีกแบบหนึ่ง ก็เป็นแบบ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ได้ตามประสงค์ที่ต้องการ หมายความว่าประสงค์เดิม ที่เกิดเผชิญหน้ากัน
ความจริงวิธีนี้ถ้าจาได้ เมื่อวัน ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ก็ได้พูดต่อสมาคม ที่มาพบ
จานวนหลายพันคน แล้วก็ดูเหมือนว่าพอฟังกัน ฟังกันโดยดี เพราะเหตุผลที่มีอยู่ในนั้น ดูจะแก้ปัญหาได้
พอควร ตอนนี้ก็พอย้าว่าทาไมพูดอย่างนั้น ว่าถ้าจะแก้ก่อนออกก็ได้ หรือออกก่อนแก้ก็ได้ อันนั้นทุกคนก็
ทราบดีว่าเรื่องอะไร ก็เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ ซึ่งครั้งนั้น การแก้รัฐธรรมนูญก็ได้ทามาตลอด มากกว่าฉบับเดิม
ที่ตั้งเอาไว้ได้แก้ไข แล้วก็ก่อนที่ไปพูดที่ศาลาดุสิ ดาลัย ก็ได้พบพลเอกสุจินดา ก็ขออนุญาตเล่าให้ ฟังว่า
พลเอกสุจินดาแล้ว พลเอกสุจินดาก็เห็นด้วยว่า ควรจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และแก้ไขต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทา
ได้ และตอนหลังนี้ พลเอก สุจินดาก็ได้ยืนยันว่า แก้ไขได้ก็ค่อย ๆ แก้เข้าระเบียบให้เป็นที่เรียกว่า ประชาธิปไตย
อันนี้ก็ได้พูดมาตั้งหลายเดือนแล้ว ในวิธีการที่จะแก้ไข แล้วข้อสาคัญ ที่ทาไมอยากให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แม้จะถือว่ารัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ครบถ้วน ก็เพราะเหตุว่ารัฐธรรมนูญนั้น มีคุณภาพพอใช้ได้ ดีกว่าธรรมนูญ
การปกครองชั่วคราว ที่ใช้มาเกือบปี เพราะเหตุว่ามีบางข้อบางมาตรา ซึ่งเป็นอันตรายแล้ว ก็ไม่ครบถ้วนใน
การที่จะปกครองประเทศ ฉะนั้นก็นึกว่า ถ้าหากว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ได้ พูดในวันที่ ๔ ธันวาคมนั้นก็
นึกว่า เป็นการกลับไปดูปัญหาเดิม ไม่ใช่ปัญหาของวันนี้
ปัญหาของวันนี้ ไม่ใช่ปัญหาของการบัญญัติ หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทุกวันนี้คือความ
ปลอดภัย ขวัญดีของประชาชน ซึ่งเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปทุกแห่งทุกหน มีความหวาดระแวงว่าจะเกิด
อันตราย มีความหวาดระแวงว่า ประเทศชาติจะล่มจม โดยที่จะแก้ไขลาบาก ตามข่าวที่ได้ทราบมาจาก
ต่างประเทศ เพราะเหตุว่าในขณะนี้ ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวก็อยู่ต่างประเทศ ทั้งสองก็ทราบดี แล้วก็ได้พยายาม
ที่จะแจ้งให้ กับ คนที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นว่า ประเทศไทยนี้ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ แต่รู้สึกว่าจะเป็น
ความคิด ที่เป็นความคิดแบบหวังสูงไปหน่อย ถ้าหากว่าเราไม่ทาให้สถานการณ์อย่าง ๓ วันที่ผ่านมานี้สิ้นสุด

๓๒๓
ไปได้ ฉะนั้นก็ขอให้โดยเฉพาะสองท่าน คือพลเอกสุจินดา และพลตรีจาลองช่วยกันคิด คือหันหน้าเข้าหากัน
ไม่ใช่เผชิญหน้ากัน เพราะว่าเป็นประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคน เป็นประเทศของทุกคน
เข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหา เพราะปัญหามีอยู่ ที่เวลาเกิดจะใช้คาว่า บ้าเลือด เวลาคนมีการ
ปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะ
แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทาง อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือ
ประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ถ้าสมมติ
ว่า เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมีประโยชน์ อะไรที่จะทะนง
ตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง
ฉะนั้นจึงขอให้ทั้งสองท่านเข้ามา คือไม่เผชิญหน้ากัน แต่หันเข้าหากัน และสองท่าน
เท่ากับเป็นผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ คือไม่ใช่สองฝ่าย ฝ่ายต่าง ๆ ที่เผชิญหน้ากัน ให้ช่วยกันแก้ปัญหาปัจจุบันนี้ คือ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แล้วก็เมื่อเยียวยาปัญหานี้ได้แล้ว จะมาพูดกัน ปรึกษากันว่าจะทาอย่างไร สาหรับให้
ประเทศไทย ได้มีการสร้างพัฒนาขึ้นมาได้ กลับคืนมาได้ด้วยดี อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เรียกท่านทั้งสองมา และ
ก็เชื่อว่าทั้งสองท่าน ก็เข้าใจว่า จะเป็นผู้ที่ได้สร้างประเทศจากซากปรักหักพัง แล้วก็จะได้ผลในส่วนตัวมา
กว่าได้ทาดี แก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะปรึกษากัน ก็มีข้อสังเกตดังนี้
ท่ า นประธานองคมนตรี ท่ า นองคมนตรี เ ปรม ก็ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ ผู้ พ ร้ อ มที่ จ ะให้ ค า
ปรึกษาหารือกันด้วยความเป็นกลาง ด้วยความรักชาติ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศ ให้เข้าสู่ความปลอดภัยในเร็ว
วัน ขอฝากให้ช่วยกันสร้างชาติ”
พระราชดารั ส พระราชทานแก่ พลเอกสุ จินดา คราประยูร และ พลตรีจาลอง
ศรีเมือง วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ เสนอแนะการขั บ เคลื่ อ นสื บ สานศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการเมือง
๑. รัฐบาล คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภาทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองทุกระดับ ควรน้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการทาหน้าที่เป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย โดยให้
ยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย และมีการพัฒนา
ด้านการเมืองให้ดียิ่งขึ้น มาเป็นแนวทางในการทาหน้าที่
๒. ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานหรือองค์กรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐในการ
ควบคุมและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รวมถึงภาคประชาชนตามที่กฎหมายกาหนด ควรจะกระทาด้วย
ความสุจริตไม่กระทาการอันเป็นการไม่สุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์แอบแฝง หรือกระทาการอันเป็นการกลั่น
แกล้งกัน
๓. ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทุกภาคส่วนควรเห็น
ถึงความสาคัญในการขับเคลื่ อนโดยเน้นให้มีในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐบาล รัฐสภา ควรเป็น
หลั กในการขับ เคลื่ อนสื บ สานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้ เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง สร้างกลไกภาค
พลเมืองให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบกลไกภาครัฐด้วย

๓๒๔
๔. ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความ
ปรองดอง รั ฐ บาล ประชาชน และทุ ก ภาคส่ ว น ควรจะน้ อ มน าพระราชด ารั ส ของ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมาเป็นแบบอย่าง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

๓๒๕

๒. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๑ กรอบภารกิจของของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
การปฏิรูปการบริหารราชการภาครัฐมุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการ
เพื่อสนองภารกิจภาครัฐและการบริ การประชาชนอย่างธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภายโดยสอดคล้ อง
กับหลักการและแนวทางที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศระยะ ๒๐ ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ( ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยบูรณาการระหว่างการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นและรวมถึงความเชื่อมโยงกับรัฐวิสาหกิจและองค์ การ
มหาชนให้ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ไปพร้ อ มๆ กั น ตามหลั ก การของวิ ธี คิ ด อย่ า งองค์ ร วม ( holistic)
ในขณะเดี ย วกั น ได้ พิ จ ารณาหยิ บ หยกประเด็ น ที่ ส าคั ญ ขึ้ น มาตามแนวทางแก้ ปั ญ หาจากจุ ด เล็ ก ๆ
ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในกรอบ
ภารกิจ “ งาน งบ ระบบ คน” ของคณะกรรมาธิการชุดนี้
๒.๒ แนวทางการทางานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ได้มีการปรับใช้ศาสตร์พระราชาในหลักการ“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการทางานที่คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมการดาเนินการในทางสายกลาง ขณะเดียวกันต้องนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าว
ทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อมุ่งให้เกิดการบริการประชาชนที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย การทางาน
โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-based) ตามหลักการ “ภูมิสังคม” ซึ่งคานึงถึงความแตกต่างทั้งสภาพพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสังคม วัฒนธรรม และวิถีชี้วัดของคนในแต่ละพื้นที่
การให้ความสาคัญต่อ “ระบบข้อมูล” และการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจเอกชน ส่วนท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะต้องเริ่มจากการศึกษาข้อมูล เพื่อเข้าถึง
สภาพของปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง สอดคล้องกับภูมิสังคมและนาไปสู่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การยึดหลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” ได้นามาปรับใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนในพื้นที่แล้วแต่กรณี โดยตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องเปลี่ย นแปลง เช่น การปฏิรูปผังเมือง ต้องสื่อสารวิสั ยทัศน์เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงนี้ชัดเจน
๒.๓ ภารกิจสาคัญบางประการกับการสืบสานศาสตร์พระราชา
๒.๓.๑ การปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพทั้ง
ระบบ ส่งผลลัพธ์ต่อประโยชน์สุขของประชาชน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไป
พร้อมกัน โดยการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้โครงสร้างและ
กระบวนงานของราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่กระชับและมีเอกภาพในการ
บริหารที่ชัดเจนขึ้น ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่
ในส่วนกลางได้ริเริ่มเสนอการถ่ายโอนภารกิจ เช่น การมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
เพื่อลดภาระของภาคราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพ โดยให้ภาคส่วนที่มีความพร้อมกับองค์กรวิชาชีพเข้ามา
ดาเนินการแทนภาครัฐ (กรมบังคับคดี) จะทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแล

๓๒๖
๒.๓.๒ การพัฒ นาในระดับพื้นที่ให้ ความส าคัญกับการบูรณาการบริห ารงานของกลุ่ม
จั ง หวั ด โดยอาศั ย กลไกของแผนจั ง หวั ด แผนอ าเภอ แผนท้ อ งถิ่ น และแผนชุ ม ชน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยคานึ งถึงความสอดคล้องกับ ยุ ทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และให้ ความส าคัญกับ กระบวนการมีส่ว นร่วมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้
(คณะกรรมาธิการศึกษาและเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ พ.ศ. .... ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะรัฐมนตรี ก่อนแล้ว)
การสืบสานศาสตร์พระราชาในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งมีจานวน
มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ที่กระจายทั่วอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศให้สามารถพัฒนาและต่อยอดในการ
สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ควรเชื่อมโยงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนจังหวัด และ
แผนอาเภอ รวมถึงแผนท้องถิ่น และแผนชุมชน เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของและการมีส่วนร่วมภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของคน
และพื้นที่อย่างยั่งยืน
๒.๓.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสามารถ
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ตามแนวคิด “Opened and
Connected Government” ซึ่งปัจจุบันได้เสนอและสนับสนุนการดาเนินการปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น และการบริ ก ารประชาชนด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล (ได้ เ สนอต่ อ สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ซึ่งเห็นชอบแล้ว และกาลังเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี)
๒.๓.๔ การให้ บ ริ ก ารที่ จุ ด เดี ย ว (One Stop service) โดยการพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ
การให้ บ ริ การที่ สะดวก รวดเร็ ว และประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ภายใต้ โ ครงการยกระดั บ ศู น ย์ ด ารงธรรม
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง
ใช้ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เ ป็ น ต้ น แบบในการบริ ก ารรวมที่ จุ ด เดี ย ว
โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดาเนินการและให้บริการประชาชน
๒.๔ การขับเคลื่อนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในระยะต่อไป
การขับเคลื่อนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในระยะต่อไป จะต้องอาศัยกลไกการมีส่วนร่วม
ตามแนวทางประชารั ฐ และการสร้ างคนด้ว ยการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งจะช่ว ยกระตุ้นให้ เกิดความ
ตระหนั กในหลั กการบู ร ณาการระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ลงไปถึง
ครอบครัว ซึ่งต้องดาเนินการร่วมกับ กลไกการสืบสานศาสตร์พระราชาในอนาคต โดยควรคานึงถึง มิติระดับ
ภาพรวม มิติกลุ่มเป้าหมาย และมิติระดับพื้นที่

๓๒๗

๓. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ศาสตร์ พระราชาทางด้ านกฎหมายพระองค์ ท่ านได้ พระราชทานพระราชด าริ แก่ นั กกฎหมาย
มาโดยตลอด ซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาทางด้านปรัชญากฎหมายเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีพระบรมราโชวาทและ
พระราชดารัสซึ่งเป็นแนวทางการดาเนินการของผู้ใช้กฎหมายเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้เกิดความเป็น
ธรรมและมีความยุติธรรมโดยได้มีพระบรมราโชวาทและพระราชดาริแก่ผู้ใช้กฎหมายต่าง ๆ เช่น นิสิต
นักศึกษาที่กาลังเริ่มศึกษากฎหมาย นักเรียนนายร้อยตารวจที่สาเร็จการศึกษา ผู้พิพากษาหรือนักกฎหมาย
ทั่วไป
นิสิตนักศึกษาในวัยกาลังเริ่มศึกษากฎหมาย
“ขอให้ทุกคนได้นึกว่าเมื่อได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเข้ามาเรียนในด้านกฎหมายก็มี
หน้าที่สาคัญยิ่งที่จะต้องทาตั้งแต่บัดนี้มิใช่ว่าสาเร็จการศึกษาไปแล้วจึงจะไปทา โดยที่อาชีพการงานของท่าน
จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งในบัดนี้ได้เล่าเรียนมาพอสมควรแล้วก็ควรจะได้เริ่มทาประโยชน์ได้ต่อส่วนรวม
บ้างถ้าทาดังนี้ก็นับว่าแต่ล ะคนได้ทาประโยชน์ตามฐานะของตัวและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่า งยิ่ง
ที่จะได้ป้องกันบ้านเมืองมิให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายที่มีความยุ่งยากวุ่นวายก็มีมากพอแล้วเราต้องพยายาม
ที่จะระงับไป”
นักเรียนนายร้อยตารวจที่สาเร็จการศึกษา
“การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชนเป็นหน้าที่สาคัญโดยตรงของตารวจ
นั้นเห็นกันอยู่ว่ามีปัญหายุ่งยากมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องด้วยบ้านเมืองของเราถูกกระทบกระเทือนและ
เปลี่ยนแปรของสภาวการณ์หลาย ๆ อย่าง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ เป็นเหตุให้คนบาง
คนกลายเป็ น คนที่ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ และความพอใจของตนจนไม่ คานึง ถึ ง ความถู ก ต้ องเป็ นธรรมและ
ประโยชน์ของผู้อื่นจึงพากันละเลยจริยธรรมและระเบียบแบบแผนอันดีงาม ก่ออาชญากรรม ความไม่สงบ
รวมทั้งการละเมิดและเบียดบังการด้วยวิธีการต่าง ๆ ถึงอย่างไรก็ตามการระงับปราบปรามเรื่องเหล่านี้ก็เป็น
หน้าที่โดยตรงของตารวจไม่มีเหตุหรือข้ออ้างใด ๆ ที่จะทาให้หลีกเลี่ยงได้”
ผู้พิพากษาหรือนักกฎหมายทั่วไป
“อยากจะให้ผู้มีหน้าที่สาคัญ ๆ ต่อไปได้สามารถต่อไปได้สามารถระลึกในทางนี้เพื่อจะเข้าไป
พร้อมกับด้านอื่นด้วยเพราะว่าพูดกันว่าส่วนตุลาการก็ตุลาการไม่เห็นใจฝ่ายอื่น ๆ ส่วนปกครองก็ไม่เห็นใจ
ทางอื่น ๆ ด้วย ฝ่ายทหารก็จะให้ทหารเป็นใหญ่ ฝ่ายการเมืองเขาก็อยากให้พรรคเป็นใหญ่ก็เคยพูดคุยอยู่กับ
ท่านผู้ใหญ่ทางตุลาการเมื่อหลายปีมาแล้วว่าถ้างานบางอย่างไม่เรียบร้อยแม้จะในทางตุลาการในทางผู้
พิพากษาควรที่จะพูดคุยกันในฐานะผู้มีความรู้ท่านผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้แก้กฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องของนิติ
บัญญัติท่านเป็นตุลาการท่านจะยุ่งกับนิติบัญญัติไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ต้องขออภั ยต่อท่านว่าท่านผู้ใหญ่ผู้นั้นท่าน
เป็นคนดีมากแต่ว่าท่านเห็นแต่เพียงหน้าที่ในทางตุลาการของท่านเลยบอกท่านว่าขอให้พิจารณาในฐานะคน
มีความรู้ดีเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมายพบเพื่อนฝูงที่เป็นผู้พิพากษาด้วยกันหรือนักกฎหมายชั้นสูงด้วยกัน
ก็พูดคุยกันวิธีพิจารณาคดีในศาลจะทาอย่างไรให้ เรียบร้อยเราน่าจะเปลี่ ยนกฎหมายหรือน่าจะเปลี่ ยน
กฎเกณฑ์วิธีการดาเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนไม่ใช่ผู้แทนหรือเป็นผู้อยู่ในสภานิติบัญญัติแต่
ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้เป็นพลเมืองดีอาจจะพูดหรือเรียกว่าปาฐกถาให้คนอื่นฟังว่ากฎหมายจะแก้ไขได้”
“ท่านทั้งหลายส่วนมากคงจะได้ทาหน้าที่ในศาลสถิตยุติธรรมหรือไม่ก็คงจะประกอบการงานทางด้าน
กฎหมายการที่อยู่กับกฎหมายและใช้กฎหมายมาก ๆ นั้น อาจทาให้ติดในตัวบทกฎหมายมากไปและทาให้เห็น
ว่าลาพังตัวบทกฎหมายจะให้ความยุติธรรมได้โดยสมบูรณ์”

๓๒๘

๔. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
ศาสตร์ พระราชาเป็ นสิ่ งมีคุณค่าสูงสุดที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแก่ป วงชนชาวไทย ศาสตร์พระราชาทุกแขนงนามาซึ่ งประโยชน์ สุ ข
และความเจริ ญในการดารงชีวิตของประชาชน ดังนั้น คณะกรรมาธิการขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการปกครองท้อ งถิ่ น จึ ง ได้น า “หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” มาเป็นกรอบในการก าหนด
แนวทางการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นโดยจัดทา และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
ทุกรูปแบบหลายฉบับ เพื่อให้มีโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และกลไกในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อการ
พัฒ นาและแก้ไขปั ญหาให้ แ ก่ป ระชาชนในแต่ล ะพื้นที่ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพยิ่ง ขึ้น เช่น ร่างประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ร่างกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ร่างกฎหมายระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่างกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้ นที่ได้ร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ยังได้ยึดหลักการทรงงานเรื่องการพัฒนาที่ “ยึดประโยชน์ส่วนรวม”และ “ระเบิด
จากข้างใน”โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานในรูป “ประชาคมท้องถิ่น” สาหรับเป็นพื้นที่ทางความคิดใน
การอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น มีรูปแบบหลายระดับตามลักษณะภูมิสังคมทั้งรูปแบบประชาคม
ตาบล ประชาคมเมือง ประชาคมจังหวัด ประชาคมเมืองพัทยา และประชาคมเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งประชาคมในแต่ละรูปแบบจะมีโครงสร้างและองค์ประกอบในลักษณะประชารัฐที่รวมพลังทุกภาคส่วนมา
ร่วมกันดาเนินการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน แผนพัฒนาระดับ
ชุมชน แผนพัฒนาระดับอาเภอ แผนพัฒนาระดับจังหวัด และแผนพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับ
แผนพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แต่ ก ารปฏิ รู ป การปกครองท้ อ งถิ่ น ตามแนวทางดั ง กล่ าวจะ
ดาเนินการได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิรู ป ให้ แก่ป ระชาชนอย่ างทั่ว ถึงและเป็นรูปธรรม รวมทั้งองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นต้ องได้รั บ การ
สนับสนุนทั้งจากภาครัฐที่เป็นฝ่ายนโยบายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ ข้อเสนอแนะการสืบสานศาสตร์พระราชาจากคณะกรรมาธิ การขับเคลื่อนการปฏิรู ป
ด้านการปกครองท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะการสืบสานศาสตร์พระราชาจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้าน
การปกครองท้องถิ่น ให้ดาเนินการตามแนวทางประชารัฐ ดังนี้
๔.๑.๑ ภาครัฐควรกาหนดนโยบายและกลไกที่ชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาของตนเอง โดยการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด แรงระเบิ ด จากข้ า งในด้ ว ย
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและแผนพัฒนาระดับชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถนาไปสู่
การบูรณาการในการจัดทาแผนและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาจังหวัดต่อไป
๔.๑.๒ ภาคสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ควรพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการบริหาร
และการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

๓๒๙
๔.๑.๓ นากระบวนการประชาคมท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่เคารพทุกความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของภาคส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยปราศจากการขัดแย้งแบบพวกมากลากไป
๔.๑.๔ นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการปฏิรูปตามภารกิจและหน้าที่ของ
ตนเองตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่และ
อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงสามารถเป็นหน่วยประสานงานหลักกับทุกกระทรวงทบวงกรมทั้งจาก
ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ประสงค์จะนาโครงการตามศาสตร์พระราชาลงสู่ประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างดี ดังนั้น ทุกส่วนราชการและหน่วยงานควรจะให้ความรู้ความเข้าใจโครงการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
ที่จะนาลงสู่ประชาชนในพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้
สามารถประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นการเตรียมการเบื้องต้นไว้
๔.๑.๕ นอกจากส่วนราชการและหน่วยงานจะประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเชื่อมโยงโครงการลงสู่ประชาชนในพื้นที่แล้ว หากส่วนราชการและหน่วยงานประสงค์จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือโดยสนับสนุนงบประมาณในเรื่องใด ก็ควรประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้นาโครงการที่จะต้องมีการสนับสนุน
งบประมาณเสนอขอตั้งงบประมาณตามกระบวนการจัดทางบประมาณในแต่ละปีอย่างถูกต้องต่อไป
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๕. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๕.๑ การน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิรูปการศึกษา
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้น้อมนาศาสตร์พระราชา
ในด้านการพัฒนามนุ ษย์ มาใช้เป็นหลั กส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดและมีความรับผิดชอบ เช่น หลักการระเบิดจากข้างใน หลักการมององค์
รวม หลักการมีส่วนร่วม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการรู้รักสามัคคี ทาให้ได้กระบวนการ
เรียนรู้ที่สามารถบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม สานึกความเป็นไทยและสาระวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างสมบูรณ์
๕.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีดังนี้
๕.๒.๑ เสนอให้มีกลไก “สานพลัง” ๓ ระดับ ได้แก่ “คณะกรรมการประสานงานภาคี
เครื อข่ายขับ เคลื่ อนสื บ สานศาสตร์ พระราชา” ในระดับท้องถิ่น/ชุมชน ระดับจังหวัด และระดับชาติ
ที่มีประชาชนเป็นแกนและภาคีอื่น ๆ หนุนเสริม โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะมาผู้แทนองค์กร/
ชุมชนทุกภาคส่ ว น ผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ล ะด้านของศาสตร์พระราชา และกรรมการโดย
ตาแหน่ง ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ ภาคีเครือข่าย อานาจหน้าที่ที่สาคัญของคณะกรรมการฯ คือ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาให้ทุกภาคีมีกลไกการกากับ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการความรู้ และการสื่อสารสังคม และการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเชื่อมโยงกลไก
ทุกระดับ จัดทาแผนระดับชาติ นโยบาย และแนวทางว่าด้วยการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาในแบบ
ไม่เป็นทางการ (Informal Approach) เพื่อเชื่อมโยงกับกลไกราชการ หรือหน่วยงานที่ดาเนิน การอยู่แล้ว
แบบเป็นทางการ (Formal Approach)
๕.๒.๒ เสนอกลไกหลักของการมีส่วนร่วม ๕ กลไก ได้แก่ (๑) ประสานงานภาคีเครือข่าย
ทั้ง ๗ ภาคี เพื่อ“สานพลัง” ทุกภาคส่วนเข้ามาร่ว มขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา(๒) จัดทาแผนงาน
และยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (๓) จัดกลไกการติดตามและประเมินผล (๔) สร้างกลไกการจัดการความรู้
(๕) กลไกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และขยายผลผ่านตัวอย่างความสาเร็จ
๕.๒.๓ เสนอกลไกการ “สานพลัง” ๗ ภาคี เพื่อขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ได้แก่
ภาคประชาชนภาคศาสนา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาควิชาการและภาครัฐ
๕.๒.๔ เสนอกลไกหนุนเสริมการมีส่วนร่วม ๒ กลไก ได้แก่ (๑) การจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
ขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน โดยกองทุนเปิดให้ภาคีเครือข่ายทั้ง ๗ ภาคี ร่วมบริจาคได้
เพื่อหนุนเสริมการทางานของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ดาเนินงานตามข้อเสนอที่ ๑-๓ และ (๒) การจัดตั้งวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยการมีส่วนร่วมของ ๗ ภาคี เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์
พระราชาให้เกิดความยั่งยืน
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๖. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
“แสงเทียนแห่งศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy)”
หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถือเป็นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Paradigm) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติในปัจจุบัน โดยองค์การสหประชาชาติได้ยกย่อง
ให้เป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์
ได้ทรงครองราชย์ พระองค์ได้พระราชทานพระราชดารัส พระราชดาริ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานับประการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้าถึงความสาคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาจกล่าวได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
และนักเศรษฐศาสตร์ได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาเป็นรากฐานของ “เศรษฐกิจกระแส
ใหม่ (New Economy)” ซึ่ งเป็ น ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศจากการ
เป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” ไปสู่ประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็ง
ของประเทศ เช่น ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตซึ่งประกอบด้ว ยภาค
เศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(Creative and Cultural Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social
Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)
ต้น แบบของการพัฒ นาเศรษฐกิจชีว ภาพ คือ โครงการส่ ว นพระองค์ส วนจิตรลดา ที่ได้เริ่ม
ดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่าง ๆ เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิล และ
อื่ น ๆ อี ก มากมาย ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แบบอย่ า งในการน าไปปฏิ บั ติ ต าม
นอกจากนี้ ยังเป็นการดาเนินการโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน และเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎร เช่น เมื่อเกิดปัญหาน้านมดิบล้นตลาด พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
โรงนมผงขึ้น เพื่อแปรรูปน้านมดิบให้เก็บไว้ได้นาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนใน
การก่อสร้าง และยังมีการตั้งศูนย์รวมนม เพื่อรับซื้อน้านมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย
นอกจากนี้ โครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิ ต รลดายั ง ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จากการที่พระองค์ได้มีพระราชดาริว่าในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน้ามัน
จึงมีพระราชประสงค์ให้นาอ้อยมาผลิต เป็นแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยพระราชทานเงินทุนวิจัย
เริ่มต้นเป็นเงินจานวน ๙๒๕,๕๐๐ บาท
อี ก ทั้ ง พระองค์ ยั ง ทรงเป็ น อั ค รศิ ล ปิ น ผู้ บุ ก เบิ ก เศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรร ค์ แ ละวั ฒ นธรรม
(Creative and Cultural Economy) โดยทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์กับพสกนิกรผ่าน
ทางสถานีวิทยุ อ.ส. (อัมพรสถาน) และทรงใช้ดนตรีเชื่อมความสัมพันธ์กับนิสิตนักศึกษาผ่าน “วันทรง
ดนตรี” ตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาเป็นการ
ส่วนพระองค์ รวมถึงทรงใช้ดนตรีในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมโลก โดยได้
ทรงดนตรี ในโอกาสที่เสด็จพระราชดาเนินเยือนต่างประเทศ ดังเช่น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินประเทศ
ออสเตรียเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ประธานสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาได้ทูลเกล้าฯ

๓๓๒
ถวายประกาศนียบัตร และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ลาดับที่ ๒๓ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมนามาภิไธย “ภูมิพลอดุลยเดช” ปรากฏอยู่บนแผ่นจาหลั กหิ น ของ
สถาบัน ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มีอายุน้อยที่สุด และเป็นชาวเอเชียเพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้
นอกจากนี้ พระองค์ยังเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมดังเช่นกังหันน้าชัยพัฒนาที่ถูกสร้าง
ขึ้น เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางน้าซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ และได้รับรางวัลเหรี ยญทองจาก
The Belgian Chamber of Inventor องค์ ก รทางด้ า นนวั ต กรรมที่ เ ก่ า แก่ ข องเบลเยี ย ม ภายในงาน
“Brussels Eureka 2000” ซึ่ ง เป็ น งานแสดงสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ ข องโลกวิ ท ยาศาสตร์ ณ กรุ ง บรั ส เซลส์
ประเทศเบลเยียม และได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖
และเป็นที่มาของวันนักประดิษฐ์ไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ส่งเสริมให้ประเทศไทย
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทรงสนับสนุนการค้นคว้าในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทรงนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในโครงการพัฒนา ทรงคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ
ด้วยพระองค์เอง ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการพระราชนิพนธ์และประพันธ์บทเพลง ทรงประดิษฐ์
ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัว อักษรไทยที่มีลั กษณะงดงามเพื่อแสดงผลบนจอภาพ
คอมพิว เตอร์ และเครื่ อ งพิม พ์ เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ เป็นต้น และทรงเป็นผู้ นาในการสื่ อ สาร
โดยเฉพาะการสื่อสารกับราษฎรที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ได้ ท าให้ แ นวคิ ด เรื่อง
เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) กลายเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริ งท่ามกลางกระแสโลกที่มุ่งสู่
เศรษฐกิจทุนนิยม ดังเช่นที่บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้บริโภคสินค้าอินทรีย์ ปลอดสารพิษที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ได้ช่วยให้ชาวเขามีอาชีพที่ถูก
กฎหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากสายพระเนตรอัน ยาวไกลของพระองค์ ที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์
ยากลาบากของราษฎร และปัญหาการปลู กฝิ่ น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีพระราชดาริให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้น เพื่อพัฒ นา
คุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาและแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น โดยส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
นอกจากนี้ ยังได้ทรงริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจผู้สู งวัย ด้วยการจัดตั้งหน่วยทันตกรรม
พระราชทาน เพื่อให้บริการด้านการใส่ฟัน ทั้งฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฐานพลาสติก หรือการใส่ฟันทั้งปาก
ที่สามารถทาในหน่วยเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเกิดจากการที่คณาจารย์ประจาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ได้พัฒนา
เทคนิคในการใส่ฟันเทียม ให้ได้คุณภาพ แต่สามารถลดขั้นตอนลง ทาให้สามารถทาในหน่วยเคลื่อนที่ได้ ทา
ให้ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น จ านวนมากได้ รั บ บริ ก าร ทุ ก ครั้ ง ที่ ห น่ ว ยทั น ตกรรมพระราชทานออกปฏิ บั ติ ง านจะมี
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นจากทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางกายภาพของผู้รับการรักษาในแต่
ละพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการน้อมนาแนวพระราชดาริที่พระองค์ทรงปรารถนาให้คนไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
แม้นว่า“แสงเทียนบูชาจะดับพลัน แสงเทียนบูชาดับลับไป” จะเป็นคาร้องประโยคสุดท้ายของ
บทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก “แสงเทียน” แต่ “แสงเทียนแห่งศาสตร์พระราชา” ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จุดไว้ในใจของพสกนิกรทุกคนยังคงโชติช่วงนิรันดร์
เพื่อเป็นแสงทองส่องทางประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
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๗. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ศาสตร์ พระราชาเป็ น ปรั ช ญาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาองค์กรได้ทุกองค์กร
โดยไม่มีขีดจากัดให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน โดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนวิธีการ
นั้นดาเนินการโดยหลักการ การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา
ดังนั้น การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และด้านต่าง ๆ ที่กาลังดาเนินการอยู่ในขณะนี้ หากยึด
หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นแก่นกลางในการทางานเพื่อผลิตผลงานของการปฏิรูปจะทาให้
ผลงานที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ ค่ า สามารถน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแก่ อ งค์ ก ร
และประชาชน และมีความยั่งยืน ดังตัวอย่างของวิธีการดังนี้
การเข้าใจ หมายถึง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเดิมมาทาการวิเคราะห์วิจัยเพื่อหาข้อเท็จจริงก่อน
ที่จะดาเนินการ
การเข้าถึง หมายถึง การเรียนรู้ถึงปัญหาอย่างแท้จริงทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นถึงปลาย
การพั ฒ นา หมายถึ ง การสร้ า งหรื อ การพั ฒ นาโดยเอาสมาชิ ก ในองค์ ก รหรื อ ประชาชน
เป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาเริ่มจากศูนย์กลางแล้วค่อยเผยแพร่ออกไป
จากขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของศาสตร์ พ ระร าช า
หากคณะกรรมาธิการหรือคณะทางานด้านต่าง ๆ นาหลักการนี้มาใช้ในการทางาน ก็เชื่อได้ว่าผลผลิตที่ได้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนาไปใช้งานได้อย่างแท้จริง และมีความยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ กว่ า ๗๐ ปี พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศ ทรงอุทิศ
พระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ราษฎร
และประเทศชาติ พระราชจริ ย วั ตร พระราชกรณี ย กิ จ และพระราชอั จ ฉริ ยภาพของพระองค์ ใ นด้ า น
การปกครอง ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการศึกษา การพัฒนาพลังงาน การชลประทาน การพัฒนาทรัพยากรน้า
การอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ รวมทั้ งด้ านศิ ล ปวิ ท ยาและการดนตรี ล้ ว นเป็ นแรงบั น ดาลใจต่ อประชาชนคนไทย
ทุกหมู่เหล่าในการดาเนินชีวิต การพัฒนาตนเอง การพัฒนาชาติและสังคม
ด้านการพัฒนาพลังงาน ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ศาสตร์พระราชา
ได้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพั ฒ นาพลั ง งานอย่ า งแพร่ ห ลาย ได้ แ ก่ การพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ การผลิ ต ไฟฟ้ า
และเกษตรกรรม การพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อทดแทนน้ามันและลดการ
น าเข้ า พลั ง งานจากต่ า งประเทศ และการอนุ รั ก ษ์ แ ละประหยั ด พลั ง งาน นอกจากนั้ น หลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นแนวทางอันทรงคุณค่าในการพัฒนาพลั งงานของชาติด้วยความมีเหตุผล รู้จัก
พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน
พระราชด ารั ส ที่ พ ระราชทานในการเสด็ จ ออกมหาสมาคมในงานพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม
พระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ ตอนหนึ่งว่า “...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล
ทั้ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ ง เราสามารถน ามาใช้ เ สริ ม สร้ า งความอุ ด มสมบู ร ณ์
และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสาคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาด
คือไม่นามาทุ่มเทใช้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความ
ประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่ง
ถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”
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เมื่อกล่าวถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร กับการพัฒนาพลังงานไทย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเกี่ยวกับกิจการพลังงาน สิ่งแรกๆ
ที่เข้ามาอยู่ในความทรงจาของพสกนิกร คือ การพัฒนาพลังงานน้า เขื่อนภูมิพลเป็นโครงการที่เปิดศักราช
แห่ งการพั ฒ นาพลั งงานไทย พสกนิ กรชาวไทยต่ างส านึ กและตระหนั กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณที่ ท รงมี
ต่อประเทศชาติในการพั ฒนาทรัพยากรน้าเพื่อการชลประทานและผลิตพลังงานไฟฟ้า โครงการเขื่อนน้อย
ใหญ่เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้าอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการฝนหลวง ทรงสนพระทัยค้นคว้า
และติดตามความคืบของโครงการต่าง ๆ อย่างจริงจัง ทุกโครงการบังเกิดประโยชน์แก่คนไทยอย่างแท้จริง
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนาการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ามีอย่างล้นพ้น
เป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังได้พระราชทานพระนามของพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระราชโอรส และพระราชธิดา ให้เป็นชื่อของเขื่อนต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสด็จทอดพระเนตร
กิจการเขื่อนเหล่านั้นหลายครั้ง ได้แก่
เขื่อนภูมิพล
จังหวัดตาก
เขื่อนสิริกิติ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
เขื่อนอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น
เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
เขื่อนจุฬาภรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานชื่อให้แก่เขื่อนต่าง ๆ อีกหลายเขื่อน ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์
(จังหวัดกาญจนบุรี) เขื่อนรัชชประภา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และพระราชทานชื่อให้แก่โรงไฟฟ้าพลังน้าแบบ
สูบกลับที่เขื่อนลาตะคอง จังหวัดนครราชสีมาว่า โรงไฟฟ้าลาตะคองชลภาวัฒนา
โครงการพระราชดาริที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี) ก็เป็นโครงการ
ที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ด้านชลประทานแก่เกษตรกร แล้วยังเป็นโครงการที่มีประโยชน์ด้านการป้องกัน
น้าท่วมได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
การพัฒนาพลังงานไทยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ ส าคั ญ อี ก เทคโนโลยี ห นึ่ ง คื อ การพั ฒ นาเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ (Biofuels) ได้ แ ก่ น้ ามั น แก๊ ส โซฮอล์ และ
ไบโอดีเซล เพื่อใช้ทดแทนน้ามันเบนซินและน้ามันดีเซลตามลาดับสาหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
น้ามันแก๊สโซฮอล์ คือ น้ามันที่เกิดจากการผสมของน้ามันเบนซินและเอทานอล ไบโอดีเซล คือ
น้ามันที่เกิดจากการผสมของน้ามันดีเซลและน้ามันพืช เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากพืชพลังงาน เช่น
อ้อย มันสาปะหลัง น้ามันพืชเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตจากพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ามัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้จัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ ขึ้นในพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือเรื่องพลังงานเอทานอล ทรงค้นคว้าทดลองมาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๒๘
ก่อนทีป่ ระเทศไทยจะประสบกับวิกฤตพลังงานน้ามันแพง
เทคโนโลยีในการเพิ่มค่าความร้อน (ค่าอ๊อคเทน) ให้กับน้ามันสาหรับรถยนต์ ในอดีตเคยนิยม
ใส่ ตะกั่ว ลงไปในน้ ามัน ต่อมาได้มีการยกเลิ ก การใส่ ส ารตะกั่ว ในน้ามัน และเปลี่ ยนไปเติม สาร MTBE
(Methyl Tertiary Butyl Ether) แทน แต่ ส าร MTBE ดั ง กล่ า วมี ร าคาแพงและต้ อ งน าเข้ า มาจาก
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน สารเอทานอลก็มีคุณสมบัติทดแทนสาร MTBE ได้ ดังนั้น ในอุตสาหกรรม

๓๓๕
รถยนต์จึ งได้มีการพัฒ นาเครื่ องยนต์ที่สามารถใช้น้ามันเบนซินที่ผสมกับเอทานอล (แก๊ส โซฮอล์ ) ข้อดี
ของการใช้เอทานอล คือ สามารถใช้วัตถุดิ บที่ผลิตจากพืชที่ปลูกได้ในประเทศไทย ลดการนาเข้าน้ามัน
และสาร MBTE จากต่างประทศ
โครงการทดลองผลิต แก๊สโซฮอล์ จากพืชพลังงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่โครงการส่วนพระองค์ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ได้มีการทดลองใช้ในรถยนต์
ในโครงการส่วนพระองค์ตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) จึงนาเทคโนโลยีแก๊สโซฮอล์ไปขยายผลและจัดตั้งสถานีจาหน่ายขึ้นทั่วประเทศ
กระทรวงพลั งงานได้ จั ดทามาตรฐานหรือ Specifications ของน้ามันแก๊ส โซฮอล์ พร้อมทั้ง
รณรงค์สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ใช้ร ถยนต์ให้ มั่นใจในคุณภาพและประสิ ทธิภาพของน้ามันแก๊สโซฮอล์
ปัจจุบันน้ามันแก๊สโซฮอล์ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดโรงงานผลิตเอทานอล
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงขึ้นหลายแห่งในประเทศไทย โรงงานผลิตเอทานอลเหล่านั้นใช้กากน้าตาลที่ได้มาจากอ้อย
หรือมันสาปะหลัง นาไปหมักและกลั่นเป็นเอทานอล สร้างผลต่อเนื่องทาให้ราคาพืชผลทางการเกษตร
ที่เกษตรกรได้รับจากราคาอ้อยและมันสาปะหลังดีขึ้นด้วย
ทุกวันนี้ในประเทศไทยมีการใช้เอทานอลเพื่อผสมเป็นน้ามันแก๊สโซฮอล์ เฉลี่ย มากกว่า ๓ ล้าน
ลิตรต่อวัน น้ามันแก๊สโซฮอล์เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้แพร่หลาย ประเทศไทยเป็นผู้นาในอาเซียนในการ
ส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลน
ส าหรั บ เทคโนโลยี ไบโอดีเซลที่ผ ลิ ตจากพืช ปาล์ มน้ามัน ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองงานส่วนพระองค์ที่วัง
ไกลกังวล อาเภอหัวหิน จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดาเนินการวิจัยและพัฒนาทดลองการนาน้ามันปาล์ ม
บริสุทธิ์มาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลอย่างจริงจัง เพราะว่าช่วงเวลานั้นน้ามันปาล์ม มีปริมาณมาก ล้นตลาด
ราคาตกต่า ทาให้เกษตรกรเดือดร้อน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดาริเรื่อง
ไบโอดีเซลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และยังได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กาลังผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย ผลจากการทดลองและทดสอบ
อย่างต่อเนื่อง พบว่าน้ามันปาล์มบริสุทธิ์ ๑๐๐ % สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลได้โดย
ไม่ต้องผสมกับน้ามันเชื้อเพลิงอื่น ๆ หรืออาจผสมกับน้ามันดีเซลได้ตั้งแต่ ๐.๐๑ % ขึ้นไปจนถึง ๙๙.๙๙ %
จากผลความส าเร็ จ ของการทดลองดั งกล่ าว เมื่อ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีในขณะนั้นคือ นายอาพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปยื่นขอจดสิทธิบัตร
การใช้ น้ ามั น ปาล์ ม กลั่ น บริ สุ ท ธิ์ เ ป็ น น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล ซึ่ ง ได้ รั บ การจดสิ ท ธิ บั ต รจาก
กรมทรั พย์ สิ น ทางปั ญญา เมื่อวัน ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ยังได้อันเชิญผลงานโครงการน้ ามัน ไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ามันปาล์มไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการ
สิ่ งประดิษฐ์ น านาชาติ Brussels Eureka 2001ที่ประเทศเบลเยี่ยม และโครงการดังกล่ าวได้รับรางวัล
เหรียญทองและประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณอีกด้วย
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ น้ อมน าพระราชดาริ และนาไบโอดี เซล (B100) มาผสมใช้ในน้ามันดีเ ซล
ในสั ดส่ ว น ๕-๗ % เป็ น ที่ย อมรั บ และใช้กันอย่างแพร่ห ลาย ส่ งผลดีต่อการส่ งเสริมพลั งงานทดแทน

๓๓๖
ให้ประเทศไทยเป็นผู้นาในอาเซียน รวมทั้งช่วยพยุงราคาพืชผลปาล์มน้ามันแก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
อีกด้วย
ตามที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้เรียบเรียงข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของศาสตร์พระราชาที่มีต่อการพัฒนาพลั งงาน
ในประเทศไทย นอกจากจะทรงสนพระทัยในกิจการไฟฟ้าจากพลั งน้า และการผลิ ตพลั งงานทดแทน
เอทานอล และไบโอดีเซลแล้ว พระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการพลังงานทุกสาขาของประเทศ
ไทย ดังจะเห็นได้จากไม่เพียงแต่จะเสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน้าหลาย ๆ
แห่ ง พระองค์ ยั ง เสด็ จ ไปทรงเปิ ด โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ โ รงแรกของประเทศ ไทยที่ จั ง หวั ด ระยอง
ซึง่ ดาเนินงานโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้ากังหัน
ก๊าซธรรมชาติโรงแรกของประเทศที่ดาเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่โรงไฟฟ้า
บางปะกง จั งหวัดฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จั งหวัดสมุทรปราการ เสด็จไปทอดพระเนตร
เหมืองแม่เมาะ และทรงเปิดโรงไฟฟ้าลิกไนท์แม่เมาะ หน่วยที่ ๔-๗ จังหวัดลาปาง เสด็จไปทอดพระเนตร
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อวงการพลังงานของชาติอย่างหาที่สุดมิได้

๓๓๗

๘. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตลอดรัชสมัยการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาทิ การอนุรักษ์ดิน น้า ป่าไม้ ตลอดจนการจัดการกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยพระราชกรณียกิจ
เหล่านี้เกิดขึ้นจากพระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไข
มีทฤษฎีและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรและระบบนิเวศอันจะนาไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของประเทศไทยสืบไป
๘.๑ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการจัดการป่าไม้
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่ ว งใยปัญหา
เรื่องป่าไม้ของประเทศไทยที่ถูกทาลายลงอย่างรวดเร็ว และได้ทรงคิดค้นนานาวิธีที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ให้ยืนยง
ตั้งแต่เริ่ มเสด็จ เถลิ งถวัล ย์ สิ ริ ร าชสมบั ติเป็นต้น มาพระราชดาริเริ่ ม แรก คือ ป่า ไม้สาธิ ต ส่วนพระองค์
และต่อมาได้มีแนวพระราชดาริด้านป่าไม้ยึดเป็นทฤษฎีและปรัชญาในด้านการพัฒนาป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่โดยแท้
อาทิ “ปลูกป่าในใจคน” ทรงสร้างความตระหนักให้มีความรักป่าไม้ด้วยจิตสานึกร่วมกันมากกว่าวิธีการใช้
อานาจบังคับ
ทฤษฎี ก ารปลู ก ป่ า โดยไม่ ต้ อ งปลู ก ตามหลั ก การฟื้ น ฟู ส ภาพป่ า ด้ ว ยวั ฏ ธรรมชาติ
(National Reforestation)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยในปัญหา
ปริมาณป่าไม้ลดลงเป็น อย่างมาก จึงทรงพยายามค้นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของป่า ไม้ใน
ประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นคงและถาวร โดยมีวิธีการที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน
ตลอดจนเป็ น การส่ ง เสริ ม ระบบวงจรป่ า ไม้ ใ นลั ก ษณะอั น เป็ น ธรรมชาติ ดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง ได้ พ ระราชทาน
พระราชดาริหลายวิธีการคือ
๑) ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยวิธีการ ๓ วิธี คือ
ก. “… ถ้าเลือกได้ที่ที่เหมาะสมแล้ว ก็ทิ้งป่านั้นไว้ตรงนั้น ไม่ต้องไปทาอะไรเลย ป่าจะ
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกเลยสักต้นเดียว…”
ข. “… ไม่ไปรังแกป่าหรือตอแยต้นไม้ เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองได้เท่านั้น…”
ค. “… ในสภาพป่าเต็งรัง ป่าเสื่อมโทรม ไม่ต้องทาอะไร เพราะตอไม้ก็จะแตกกิ่ง
ออกมาอีกถึงแม้ต้นไม่สวยแต่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ได้…”
๒) ปลูกป่าในที่สูง ทรงแนะนาวิธีการ ดังนี้
“… ใช้ไม้จาพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝักออก
เมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ…”
๓) ปลูกป่าต้นน้าลาธาร หรือการปลูกป่าธรรมชาติ ทรงเสนอแนวทางปฏิบัติว่า
ก. ปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิม คือ “… ศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้าง แล้ว
ปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้…”
ข. งดปลูกไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิม คือ “…ไม่ควรนาไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้า
มาปลูกโดยยังไม่ได้ศึกษาอย่างแน่ชัดเสียก่อน…”

๓๓๘
๔) การปลูกป่าทดแทน
การปลูกป่าทดแทนเป็นแนวทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาริที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ด้พระราชทานมรรควิธีในการปลูกป่า
ทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติ ดังพระราชดาริความตอน
หนึ่งว่า “… การปลูกป่าทดแทนจะต้องทาอย่างมีแผน โดยการดาเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา ใน
การนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทานและฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือการสารวจต้นน้าในบริเวณพื้นที่ รับผิดชอบ
เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง…”
วิธีการปลูกป่าทดแทน
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
คาแนะนาให้มีการปลูกป่าทดแทนตามสภาพภูมิศาสตร์และสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ที่เหมาะสมกล่าวคือ
(๑) ปลู ก ป่ า ทดแทนในพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ถู ก บุ ก รุ ก แผ้ ว ทาง และพื้ น ที่ ป่ า เสื่ อ มโทรม
“… การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต้นน้าลาธารที่ถูกบุกรุกแผ้วทางจนเป็นภูเขาหัวโล้น
แล้วจาเป็นต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนนั้น ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วคลุมแนวร่องน้าเสียก่อน
เพื่อทาให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้น แผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้า ซึ่งจะทาให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วย
ป้ องกัน ไฟป่ า เพราะไฟจะเกิดง่ ายหากป่ า ขาดความชุ่มชื้น ในปีต่อไปก็ให้ ปลู กต้น ไม้ในพื้น ที่ถั ด ขึ้ น ไป
ความชุ่มชื้นก็จะแผ่ขยายกว้างไปอีกต้นไม้จะงอกงามดีตลอดทั้งปี…”
(๒) การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา
“… จะต้องปลูกต้นไม้หลาย ๆ ชนิด เพื่อให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ คือ มีทั้งไม้ผล
ไม้สาหรับก่อสร้าง และไม้สาหรับทาฟืน ซึ่งเกษตรกรจาเป็นต้องใช้เป็นประจา ซึ่งเมื่อตัดไม้ใช้แล้วก็ปลูก
ทดแทนหมุนเวียนทันที…”
๓) การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้าบนยอดเขาและเนินสูง
“… ต้องมีการปลูกป่าโดยปลูกไม้ยืนต้นและปลูกไม้ฟืน ซึ่งไม้ฟืนนั้นราษฎรสามารถ
ตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นจะช่วยให้อากาศมีความชุ่มชื้น ซึ่งเป็น
ขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตก
อีกด้วย…”
(๔) ให้มีการปลูกป่าที่ยอดเขา เนื่องจากสภาพป่าบนที่เขาสูงสุดโทรม ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อลุ่มน้าตอนล่าง และคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีเมล็ดเป็นฝักเพื่อให้เป็นกระบวนการธรรมชาติปลูกต่อไปจนถึงตีนเขา
(๕) ปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้า หรือเหนืออ่างเก็บน้าที่ไม่มีความชุ่มชื้นยาวนานพอ
(๖) ปลูกป่าเพื่อพัฒนาลุ่มน้าและแหล่งน้าให้มีน้าสะอาดบริโภค
(๗) ปลู ก ป่ า ให้ ร าษฎรมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยให้ ร าษฎรในท้ อ งที่ นั้ น ๆ เข้ า มามี
ส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักสาต้นไม้ให้เจริญเติบโต นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสานึกให้ราษฎรเห็น
ความสาคัญของการปลูกป่า
(๘) ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ป่า
๕) การปลูกป่า ๓ อย่างได้ประโยชน์ ๔ อย่าง : การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชา
ญาณอย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด และทั่วถึงกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนาการปลูก
ป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และเศรษฐกิจสังคมไว้เป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบเบ็ดเสร็จนั้นไว้ด้วย

๓๓๙
ลักษณะทั่วไปของป่า ๓ อย่าง
พระราชดาริปลูกป่า ๓ อย่างนั้น มีพระราชดารัสความว่า
“… ป่ าไม้ที่จ ะปลู กนั้ น สมควรที่จะปลู กแบบป่ า ใช้ ไ ม้ ห นึ่ ง ป่าส าหรับ ใช้ผ ลหนึ่ ง ป่า
สาหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเป็นกว้างๆ ใหญ่ๆ การที่จะปลูกต้นไม้สาหรับได้ประโยชน์ดังนี้
ในคาวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ เป็นสวน หรือจะเป็นสวนมากกว่าป่าไม้ แต่ในความหมาย
ของการช่วยเหลือเพื่อต้นน้าลาธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตาม นั่น
แหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะทาหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และทาหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านสาหรับ
ให้ผล ที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้…”
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกป่า ๓ อย่างนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชาธิบายถึงประโยชน์ในการปลูกป่า
ตามพระราชดาริว่า “… การปลูกป่า ๓ อย่าง แต่ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน
นั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง ๔ อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว ยังสามารถให้ประโยชน์
อันที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อสาคัญคือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้าลาธารด้วย…” และได้มีพระราชดารัสเพิ่มเติม
ว่า “… การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่างแต่มีประโยชน์ ๔ อย่าง
คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้า และปลุกอุดช่วงไหล่ตาม
ร่องห้วย โดยรับน้าฝนอย่างเดียวประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้า…”
พระราชด าริ “ป่ า เปี ย ก” ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาป่ า ไม้ โ ดยการใช้ ท รั พ ยากรน าให้เ กิด
ประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟคือป่าเปียก (Wet Fire Break)
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนัก ถึง
คุณค่าอเนกอนันต์ของน้าเป็นยิ่งนัก ทรงคานึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันได้ หากรู้จักนาไปประยุกต์ใช้ให้เป็น ประโยชน์ให้ได้ เฉกเช่นเดียวกับพระราชดาริ “ป่าเปียก” เพื่อ
ป้ องกันไฟไหม้ป่ านั้ น จึ งเป็ นมรรควิธีที่ ทรงคิ ดค้ นขึ้ น จากหลั ก การที่ แ สนง่า ยแต่ ไ ด้ป ระโยชน์ มหาศาล
กล่าวคือ ยามที่เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นคราใด ผู้คนส่วนใหญ่ก็มักคานึงถึงการแก้ปัญหา ด้วยการระดมสรรพกาลัง
กันดับไฟป่าให้มอดดับอย่างรวดเร็ว แต่แนวทางป้องกันไฟป่าระยะยาวนั้นยังดูเลือนลางในการวางระบบ
อย่างจริงจัง
พระราชดาริป่าเปียกจึงเป็นแนวพระราชดาริหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนาให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริทาการศึกษา
ทดลองจนได้รับผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ
วิธีการสร้าง “ป่าเปียก”
วิธีการแรก : ทาระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้าและแนวเพื่อชนิดต่าง ๆ
ปลูกตามแนวคลองนี้
วิ ธี ที่ ส อง : สร้ า งระบบการควบคุ ม ไฟป่ า ด้ ว ยแนวป้ อ งกั น ไฟป่ า เปี ย ก โดยอาศั ย น้ า
ชลประทานและน้าฝน
วิธีที่สาม : โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้า เพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ ทวีขึ้นและ
แผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้า ซึ่งจะทาให้ต้นไม้งอกงาม และมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าเพราะไฟป่าจะเกิดขึ้น
ง่ายหากป่ายังขาดความชุ่มชื้น

๓๔๐
วิธีที่สี่ : โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือที่เรียกว่า Check Dam ขึ้นเพื่อปิดกั้น
ร่องน้าหรือลาธารขนาดเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้าและตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้าที่เก็บไว้จะซึมเข้า
ไปสะสมในดิน ทาให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็น “ป่าเปียก”
วิธีที่ห้า : โดยการสูบน้าเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วปล่อยน้าลงมาทีล ะ
น้อยให้ค่อยๆ ไหลซึมดิน เพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูป “ภูเขาป่า” ให้กลายเป็น “ป่าเปียก”
ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกด้วย
วิธีที่หก : ปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นช่องว่างของป่า ประมาณ ๒ เมตร หาก
เกิดไฟไหม้ป่าก็จะปะทะต้นกล้วยซึ่งอุ้มน้าไว้ได้มากกว่าพืชอื่นทาให้ลดการสูญเสียน้าลงไปได้มาก
แนวพระราชดาริป่าเปียก จึงนับเป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความชุ่มชื้นเป็น
หลักสาคัญที่จะช่วยให้ป่าเขียวสดอยู่ตลอดเวลา ไฟป่าจึงเกิดได้ยาก การพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ไม้ที่สามารถทาได้ง่ายและได้ผลดียิ่ง
พระราชดาริ “ภูเขาป่า” : ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความรู้เบืองต้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นหลักการดาเนินการ
การสร้างภูเขาป่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นมรรควิธีหนึ่งที่พระราชทานแนวคิดอัน
เป็นทฤษฎีการพัฒนา อันเป็นมิติใหม่แก่วงการป่าไม้ ๒ ประการคือ
ประการแรก หากมีน้าใกล้เคียงบริเวณนั้น โดยมีพระราชดารัสว่า “… ควรสารวจแหล่ง
น้าเพื่อการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้าในเขตต้นน้าลาธาร ทั้งนี้เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้น
ออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลายเป็น
“ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่ามีต้นไม้นานาชนิด ซึ่งปกคลุมดินในอัตราหนาแน่นที่เหมาะสมกับ
ลักษณะภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั้นจะมีผลช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นในธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์
ที่พอเหมาะ ไม่แห้งแล้งเกินไป และยังช่วยยึดผิวดินอันมีค่าไม่ให้ถูกน้าเซาะทลายลงมายังพื้นที่ร าบอีก
ด้วย…”
ประการที่สอง หากไม่มีแหล่งน้าในพื้นที่เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ในบริเวณภูเขาเสื่อมโทรม มีพระ
ราชดารัสว่า “…ให้พิจารณาส่งน้าขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะดาเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจ่ายน้าลง
ไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึง่ กล้าไม้มักมีอัตรา
สูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม้เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานต่อสภาวะแห้ งแล้ งได้แล้ว ใน
อนาคตภูเขาในบริเวณดังกล่าวก็จะคืนสภาพเดิมเป็นภูเขาป่าที่จะมีความชุ่มชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วย
ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดนแห้งแล้ง…”
ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชดารัสเพิ่มเติมว่า “… จะต้องพยายามสูบน้าขึ้นไปทีละ
ขั้ น จนถึ ง ระดั บ สู ง สุ ด เท่ าที่ จ ะเป็ น ไปได้ โดยพิ จ ารณาใช้ เ ครื่ อ งสู บ น้ าพลั ง งานธรรมชาติ เช่ น พลั ง งาน
แสงอาทิตย์กับพลังงานลม ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อจะได้มิเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อนาน้าขึ้นไปพัก ณ ระดับ
สูงสุดได้แล้ว จะสามารถปล่อยน้าให้ค่อยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อช่วยเร่งรัดการปลูกป่าที่มีทั้งพันธุ์ไม้ป้องกันกับ
ไม้โตเร็วนอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่า ให้เป็นปากเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้ อีก
ด้วย…”
ภูเขาป่าที่เขียวขจีจากแนวพระราชดารินี้ สามารถพบเห็นและเข้าศึกษาวิธีการอนุรักษ์
และพัฒนาป่าไม้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงชี้แนะให้ศูนย์

๓๔๑
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริหลายแห่ งด้วยกัน โดยเฉพาะที่เด่นชัดคือ ที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
แนวพระราชดาริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอืออานวย
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ สูงสุด : Check Dam
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนัก ถึง
ความสาคัญของการอยู่รอดของป่าไม้เป็นอย่างยิ่งทรงเสนออุปกรณ์อันเป็นเครื่องมือที่จะใช้ประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง กล่าวคือปัญหาที่สาคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้นั้น “น้า” คือ
สิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนาให้ใช้
ฝายกัน้ น้า หรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกขานกันว่า “ฝายชะลอความชุ่มชื้น” ก็ได้เช่นกัน
Check Dam คือสิ่ งก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของล าน้า ซึ่งปกติมัก จะกั้น ห้ ว ยล าธาร
ขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้าหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ทาให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น้า
ไหลแรงก็ส ามารถชะลอการไหลของน้ าให้ ช้าลง และกักเก็บตะกอนไม่ให้ ไหลเทลงไปในบริเวณลุ่ มน้า
ตอนล่าง นับเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน้าได้ดีมากวิธีการหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพร เจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชาธิบายว่า การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่
ถูกทาลายนั้น “… จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้าส่งไปเมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้าค่อยๆ
แผ่ขยายออกไปทาความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย…” ในส่วนของรูปแบบและลักษณะ Check Dam นั้น ได้
พระราชทานพระราชดารัสว่า “… ให้พิจารณาดาเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูกและ
หาง่ายในท้องถิ่น เช่น แบบทิ้งหินคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ากับลาธารเล็กเป็นระยะๆ เพื่อใช้เก็บกักน้า
และตะกอนดินไว้บางส่วน โดยน้าที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดิน ทาให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้าง
ต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟ พันธุ์ไม้โตเร็ว และพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบ เพื่อฟื้นฟูที่ต้นน้าลาธารให้มีสภาพ
เขียวชอุ่มขึ้นเป็นลาดับ…”
ประเภทของ Check Dam นั้น ทรงแยกออกเป็น ๒ ประเภท ดังพระราชดารัสคือ
“… Check Dam มี ๒ อย่างชนิดหนึ่งสาหรับให้มีความชุ่มชื้นรักษาความชุ่มชื้น อีกอย่าง
สาหรับป้องกันไม่ให้ทรายลงในอ่างใหญ่…” จึงอาจกล่าวได้ว่า Check Dam นั้นประเภทแรกคือ ฝายต้นน้า
ลาธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น ส่วนประเภทที่สองนั้นเป็นฝายดักตะกอนนั่นเอง
การสร้าง Check Dam พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ได้พระราชทานพระราชดาริเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า “… สาหรับ Check Dam ชนิดป้องกันไม่ให้
ทรายลงไปในอ่างใหญ่ จะต้องทาให้ดีและลึก เพราะทรายลงมากจะเก็บกักไว้ ถ้าน้าตื้น ทรายจะข้ามไปลง
อ่างใหญ่ ได้ถ้าเป็น Check Dam สาหรับรักษาความชุ่มชื้น ไม่จาเป็นต้องขุดลึก เพียงแต่กักน้าให้ลงไปใน
ดิ น แต่ แ บบกั ก ทรายนี้ จ ะต้ อ งท าให้ ลึ ก และออกแบบอย่ า งไรไม่ ใ ห้ น้ าลงแล้ ว ไล่ ทรายออกไป…”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับการ
พี่นาสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสร้างระบบวงจรน้าแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คือ “… ให้ดาเนินการสารวจหาทาเลสร้างฝายต้นน้าลาธารในระดับสูงที่ใกล้บริเวณยอด
เขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝายดังกล่าวจาเป็นจะต้องออกแบบใหม่เพื่อให้สามารถเก็บกัก
น้าไว้ได้ปริมาณมากพอสมควรเป็นเวลานาน ๒ เดือน … การเก็บรักษาน้าสารองได้นานหลังจากฤดูฝนผ่าน
ไปแล้ว จะทาให้มปี ริมาณน้าหล่อเลี้ยงและประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่แข็งแรงและโตเร็ว ที่ใช้ปลูกแซมใน
ป่าแห้งแล้งอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยการจ่ายน้าออกไปรอบๆ ตัวฝาย จนสามารถตั้งตัวได้…”

๓๔๒
Check Dam ตามแนวพระราชดาริกระทาได้ ๓ รูปแบบ คือ
๑) Check Dam แบบท้องถิ่นเบื้องต้น เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น กิ่ง
ไม้และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ ในลาห้วย ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบง่ายๆ
ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของลาห้วยหรือร่องน้าซึ่งจะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน้าและเพิ่ม
ความชุ่มชื้นบริเวณรอบฝายได้เป็นอย่างดี วิธีการนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก หรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายเลย
นอกจากใช้แรงงานเท่านั้น
การก่อสร้าง Check Dam แบบง่ายนี้สามารถทาได้หลายวิธี เช่น
(๑) ก่อสร้างด้วยคนไม้ขนาบด้วยหิน
(๒) ก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถุงบรรจุหินหรือทราย
(๓) ก่อสร้างแบบคอกหมูแกนดินอัดขนาบด้วยหิน
(๔) ก่อสร้างแบบเรียนด้วยหินแบบง่าย
(๕) ก่อสร้างแบบข้อมูลหินทิ้ง
(๖) ก่อสร้างแบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต์
(๗) ก่อสร้างแบบหลักคอนกรีตหินทิ้ง
(๘) ก่อสร้างแบบถุงทรายซีเมนต์
(๙) ก่อสร้างแบบคันดิน
(๑๐) ก่อสร้างแบบหลักไม้ไผ่สานขัดกันซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
๒) Check Dam แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร ก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้น
น้าก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลาห้วยหรือร่องน้า จะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้าช่วง
ฤดูแล้งได้บางส่วน
๓) Check Dam แบบคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก เป็ น การก่ อ สร้ า งแบบถาวรส่ ว นมาก
จะดาเนินการบริเวณตอนปลายของลาห้วยหรือร่องน้า จะสามารถเก็บตะกอนและเก็บกักน้าในฤดูแล้งได้ดี
ค่าก่อสร้างประมาณ ๔๐,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วแต่ขนาดของลาห้วย ซึ่งควรมีความกว้างไม่เกิน ๔
เมตร
ข้อควรคานึงในการสร้าง Check Dam
๑) ควรส ารวจสภาพพื้ น ที่ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งตามธรรมชาติ และรู ป แบบ Check Dam
ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศมากที่สุด
๒) ต้องคานึงถึงความแข็งแรงให้มากพอที่จะไม่เกิดการพังทลายเสียหายยามที่ฝนตก
หนักและกระแสน้าไหลแรง
๓) ควรก่ อ สร้ า งในพื้ น ที่ ที่ ช่ อ งล าห้ ว ยมี ค วามลาดชั น ต่ า เพื่ อ ที่ จ ะได้ Check Dam
ในขนาดที่ไม่เล็กเกินไป อีกทั้งยังสามารถกักน้าและตะกอนได้มากพอสมควร และในลาห้วยที่มีความลาดชัน
สูงก็ควรสร้างCheck Dam ให้ถี่ขึ้น
๔) วัส ดุก่อสร้ าง Check Dam ประเภทกิ่งไม้ ท่อนไม้ ที่นามาใช้ในการสร้ างจะต้ อ ง
ระมัดระวังใช้เฉพาะไม้ล้มขอนนอนไพรเป็นลาดับแรกก่อนที่จะใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้จากการริดกิ่ง ถ้าจาเป็นให้
ใช้น้อยที่สุด

๓๔๓
๕) ถ้าสร้าง Check Dam แบบคอกหมูแกนดินอัดแน่น ควรมีทางระบายน้าด้านข้างเพื่อ
ป้องกันน้ากัดชะสันฝายจากการที่มีฝนตกหนักจนมีน้าหนักมาก
๖) ควรปลูกไม้ยืนต้นยึดดินบนสันฝาย เช่น ไคร้น้า หรือไม้ชนิดอื่นๆ ที่สามารถขึ้นได้ดี
บนที่ชื้น
๗) ควรดาเนินการก่อสร้าง Check Dam หลังฤดูฝนหรือหลังน้าหลาก และทุกปีควรมี
การบารุงรักษา ขุดลอกตะกอน ซ่อมแซมสันฝาย และทางระบายน้าล้นอยู่เป็นประจา
แนวทางที่เหมาะสมในการสร้าง Check Dam
ก่อนดาเนินการควรสารวจร่องน้าลาห้วยในที่มีปัญหาการพังทลายของดิน หรือปัญหา
พื้นที่ขาดความชุ่มชื้น โดยพิจารณาถึงความลาดชันของร่องน้าและสารวจหาข้อมูลปริมาณน้าไหลของร่อง
น้ามาใช้ประกอบการเลือกตาแหน่งสร้าง Check Dam ดังนี้
๑) ในพื้นที่ลาดชันสูง ในกรณีที่ความกว้างของลาห้วยไม่เกิน ๒ เมตร ควรสร้างฝายผสม
ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม้ท่อน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย แต่ถ้าความกว้างของลาห้วยมากกว่า ๒ เมตร หรือในลา
ห้วยมีน้ามาก ควรเพิ่มโครงสร้างของ Check Dam ในแบบคอกหมูที่มีโครงสร้างหลายระดับ มากน้อยตาม
ปริมาณน้า
๒) ในพื้นที่ลาดชันปานกลาง ควรสร้าง Check Dam แบบคอกหมูหรือแบบท้องถิ่นของ
ชาวบ้าน ภายในแบบคอกหมูให้ใช้หินเรียงหรือกระสอบทรายซีเมนต์ขนาบโครงสร้าง
๓) ในพื้นที่ลาดชันต่า ในกรณีที่มีน้ามากควรสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ถ้ามีน้าไม่
มากนักและความกว้างไม่เกิน ๒ เมตร อาจใช้ถุงทรายผสมซีเมนต์ก็ได้
นานาประโยชน์จาก Check Dam อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๑) ช่วยลดการพังทลายของดินและลดความแรงของกระแสน้าในลาห้วย ทาให้ระยะเวลา
ของการไหลของน้าเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นมีเพิ่มขึ้น และช่วยกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่
สองฝั่งของลาห้วย
๒) ช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้าในล าห้วยได้ดี เป็นการช่วยยืดอายุแหล่ งน้า
ตอนล่าง ทาให้การตื้นเขินช้าลง คุณภาพของน้ามีตะกอนปะปนน้อยลง
๓) เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่พื้นที่จากการที่ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นความ
หนาแน่นของพันธุ์พืชก็ยอ่ มจะมีมากขึ้น
๔) จากการที่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้บางส่วนนี้ ทาให้เกิดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า และ
ใช้เป็นแหล่งน้าเพื่อการบริโภคของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ตลอดจนนาไปใช้ในการเกษตรได้อีกด้วย
Check Dam จึ งนั บเป็ นพระราชด าริ ที่ เป็ นทฤษฎี การพั ฒนาป่ าไม้ ที่ ยั งประโยชน์ สุ ขแก่
มนุษยชาติทั้งมวล
ทฤษฎีการอนุรั กษ์และพัฒนา “ป่าชายเลน” อันเนื่องมาจากพระราชดาริ : แนวทาง
การสร้างวงจรของระบบนิเวศด้วยการปกปักอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
“… ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบัน
ป่าชายเลนของประเทศไทยเรากาลังถูกบุกรุกและถูกทาลายลงไป โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควร
หาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์
ค่ อ นข้ า งยาก เพราะต้ อ งอาศั ย ระบบน้ าขึ้ น น้ าลงในการเติ บ โตด้ ว ย จึ ง ขอให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อง

๓๔๔
คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลอง
ขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…”
๘.๒ ข้อเสนอการปฏิรูป แนวทางดาเนินการและมาตรการเสริม
๑) แนวทางการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเพื่อการฟื้นฟู
และเพิ่มพืนที่ป่าของประเทศ
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยอยู่ในสภาวะวิกฤต พื้นที่ป่าไม้ลดลง
อย่างต่อเนื่องในอัตรารวดเร็ว คงเหลืออยู่เพียงประมาณ ๑๐๒ ล้านไร่หรือเท่ากับประมาณร้อยละ ๓๑ ของ
เนื้อที่ประเทศ และแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้สามารถหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดิน
ป่าไม้ได้ในระดับหนึ่ง แต่การฟื้นฟูป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีนั้น ยังไม่ได้มีมาตรการเร่งรัดใดที่ปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้
หน่วยงานหลักและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้น้อมนาศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีหลักการแนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดาริใ นพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกตามหลักการฟื้นฟูสภาพด้วยวัฏธรรมชาติ
โดยได้พระราชทานพระราชดาริหลายวิธีการ อาทิเช่น “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” “ปลูกป่าในที่
สูง” “ปลูกป่าต้นน้าลาธาร” “การปลูกป่าทดแทน” ทั้งในพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก การปลูกป่าทดแทนตามไหล่
เขา การปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้าบนยอดเขาและเนินสูง “การปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง”
พระราชดาริ “ป่าเปียก” ทฤษฎีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรน้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟ”
พระราชด าริ “ภู เ ขาป่ า ” ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาฟื้ น ฟู ป่ า โดยใช้ ค วามรู้ เ บื้ อ งต้ น ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักดาเนินการ
แนวพระราชดาริ ทฤษฎีการพัฒ นาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออานวย
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ : Check Dam ฝายชะลอความชุ่มชื้น
ทฤษฎีการอนุรักษ์และพัฒนา “ป่าชายเลน” อันเนื่องมาจากพระราชดาริ : แนวทางการ
สร้างวงจรของระบบนิเวศด้วยการปกปักษ์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน
ทั้ ง นี้ เห็ นสมควรให้ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม เป็ นหน่ วยงานหลั ก
ในการกาหนดกรอบแผนงาน/โครงการ ขยายผลให้ครอบคลุมทุกผืนป่า ทั้งป่าสงวนแห่งชาติ ๑,๒๒๑ แห่ง ป่า
อนุรักษ์ ๑๔๘ แห่ง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และภาค
ประชาสังคมด้วย
๒) มาตรการเสริมด้านกฎหมายป่าไม้
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี ๘ ฉบับ แต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ
ใดหรือบทบัญญัติใดที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ รัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บารุงรักษาและใช้
ประโยชน์เอื้ออานวยให้มีการส่งเสริมเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงสมควรเร่งรัดผลักดันการตรา
กฎหมายสาคัญ โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริและศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหลักเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ ๓ ฉบับ ดังนี้

๓๔๕
(๑) ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...
กฎหมายฉบับนี้เป็นมิติใหม่ในการพัฒนากฎหมายป่าไม้ให้คนอยู่ร่วมกับป่า โดยมีกติกาที่
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนที่ จ ะให้ ชุ ม ชนอยู่ ร่ ว มกั บ ป่ า ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู จั ด การ
บารุงรักษาและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเกื้อกูลธรรมชาติ ไม่บุกรุกแผ้วถางป่าอีกต่อไป
อีกทั้งเป็นการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศ
(๒) ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ. ... และ ๓) ร่างพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …
การปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายทั้ ง ๒ ฉบับนี้ เพื่ออนุวัติ การให้ เป็ นไปตามบทบั ญญั ติ ของ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย ในการส่ งเสริมให้ ป ระชาชนและชุมชนท้ อ งถิ่ น ได้ มีส่ ว นร่ว มกั บ รั ฐ
ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู การจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยได้น้อมนาหลักการแห่งศาสตร์พระราชาว่าด้วยป่า
ไม้และสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าและการ
แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นทีป่ ่าอนุรักษ์ของประเทศ
๓) การจั ด พิมพ์หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ อิเ ล็ค ทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ เกี่ยวกับ “ศาสตร์
พระราชา”
เพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แ ห่ ง ศาสตร์ พ ระราชาของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่รับรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาคมโลก
๔) การจั ด ตั งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต “Living Natural Museum” เกี่ ย วกั บ
ศาสตร์พระราชาในการสร้างน้า เพิ่มป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยให้ระดมสมองจากทุกภาคส่วนร่วมกัน
ออกแบบการสร้างพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีความเคลื่อนไหว น่าสนใจ สามารถเข้าชม ศึกษาค้นคว้า พัฒนา
ความรู้เพิ่มเติม สามารถนาไปปฏิบัติและพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างให้เกิดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนา
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
๘.๓ เพื่อการปฏิรู ปการด าเนิน การด้า นการรั บมือ กับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ
ของไทยและแนวทางการดาเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่า
พระราชดารั ส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๓๒ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้
“เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดคิดขึ้น หรือควรพูดว่าได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่ง ซึ่งเขาเดือดร้อน
กันทั่วโลก คือ ความเดือดร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้รู้ แล้วคนที่รู้ บางทีก็โวยวาย ทาให้
เกิดความวุ่นวายขึ้นมาก ปัญหานี้ เคยได้พูดถึงที่อื่นมาแล้ว เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งกาลัง
วุ่น วายกัน มากทั้งผู้ ใหญ่ทั้งผู้ น้ อย ทั้งผู้ ที่อยู่ในทวีปยุโ รป อเมริกา เอเซีย ก็พูดกันทั้งนั้น คือปัญหาว่า
สิ่งแวดล้อมจะทาให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงไป
บางคนเขาบอกว่า ฝรั่งมาชี้หน้าและพูดว่า “นี่ บางกอกนี่ก็จะอยู่ใต้ทะเล ภายในไม่กี่ปีน้าก็
จะท่วม” ความจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่า กรุงเทพฯ น้าท่วม แต่เขาบอกว่า น้าจะท่วมจากทะเล เพราะว่าสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทาให้เหมือนเป็นตู้กระจกครอบ แล้วโลก
นี้ก็จะร้อนขึ้น เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้นมีหวังว่าน้าแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้าในทะเลนั้นจะพองขึ้น เพราะ

๓๔๖
สิ่งของที่ร้อนขึ้นย่อมมีการพองขึ้น ปริมาตรก็มากขึ้น เมื่อน้าพองขึ้นก็จะทาให้ที่ที่ต่า เช่น กรุงเทพฯ ถูกน้า
ทะเลท่วม อันนี้ก็เป็นเรื่องเขาว่า ก็เลยสนใจว่าเรื่องเป็นอย่างไร จึ งได้ข้อมูลว่าสิ่งที่ทาให้ คาร์บอน (ในรูป
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์) ในอากาศ เพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไม้ ซึ่งตาม
ตัวเลขจานวนคาร์บอนในอากาศนี้... ไม่ทราบว่าท่านจะจดจาได้หรือไม่ เพราะว่าพูดไปอย่างนี้อาจจดจาไม่ได้
แต่บอกได้ว่าในอากาศนี้มีสารคาร์บอนมีคาร์บอนอยู่เดี๋ยวนี้จานวน ๗๐๐ พันลานตัน โดยประมาณ (๗๐๐
พันล้านก็คือ เจ็ดแสนล้านนั่นเอง แต่เมื่อนับเป็นจานวน พันล้าน ซึ่งฝรั่งเรียกว่า “บิลเลี่ยน” จึงพูดไป ๗๐๐
พันล้าน)
คราวนี้การเผาเชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ถ่านหิน น้ามัน เชื้อเพลิงอะไร ๆ ต่าง ๆ เหล่านี้ทั้งหมดทา
ให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศจานวน ๕ พันล้านตันต่อปีแล้วก็ยังมีการเผาทาลายป่าอีก ๑.๕ พันล้านตัน รวม
แล้วเป็น ๖.๕ พันล้านตัน ถ้าขึ้น ๆ ไปอย่างนี้ก็เท่ากับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ของจานวนที่มีอยู่แล้วในอากาศ
ถ้าไม่มีอะไรที่จะทาให้จานวนของสารนี้ในอากาศลดลง ก็จะทาให้สารนี้กลายเป็นเหมือนตู้กระจกครอบ ทา
ใหโลกนี้ร้อนขึ้น ก็เกิดเรื่องยุ่งตามที่ได้กล่าวแล้ว
พูดกันว่าต้นไม้ทาให้จานวนคาร์บอนมีน้อยลงได้ ก็เป็นความจริง ต้นไม้ทั่วโลกในปัจจุบันนี้กิน
คาร์บอนได้ในอัตรา ๑๑๐ พันล้านตัน (แสนหนึ่งหมื่นล้านตัน) ต่อปี ก็เป็นอันว่าถ้าเปนเช่นนั้นก็สบายใจได้
แต่ว่าถ้าเราดูต่อไปอีก ต้น ไม้นั้ น เองมัน คายคาร์บอนออกมาในอัตราปีละ ๕๕ พันล้ านตัน (ห้ าหมื่นห้า
พันล้านตัน) ก็เหลือกาไรเพียงครึ่งเดียว ในครึ่งนี้ยังมีดินหรือสิ่งที่กาลังสลายตัวต่าง ๆ ที่จะส่งคาร์บอนขึ้นไป
ในอากาศอีก ๕๔.๕ พันล้านตัน (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านตัน) ลงท้ายก็จะได้กาไรเหลือเพียงห้าร้อยล้านตัน
ฉะนั้นถ้าดูแล้ว ยังขาดทุนอีก ๖ พันล้านตัน มีอีกอย่างหนึ่งก็คือทะเล ทะเลนั้น เขาจะส่งคาร์บอนไดอ๊อก
ไซด์ขึ้นไปบนฟ้า ๙๐ พันล้านตัน (เก้าหมื่นล้านตัน) แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ดูดคาร์บอนจากอากาศมา ๙๓
พันล้านตัน (เก้าหมื่นสามพันล้านตัน) ที่เขาส่งออกไปนั้น เก้าสิบ ที่เขาดูดลงมา เก้าสิบสาม หมายความว่า
เขาทากาไรให้ ๓ พันล้าน ถ้าบวกทั้งหมด เป็นอันว่ายังมีการเพิ่มคาร์บอนในอากาศ ๓ พันล้านตัน ทุกปี ๆ
อันนี้ทาให้นักวิชาการเขาเดือดร้อน วิธีแก้ไขก็คือต้องเผาน้อยลงและต้องปลูกต้นไม้มากขึ้น
นี้ก็เป็นตัวเลข ท่านทั้งหลายฟังแล้ว ก็คงปวดหัว แต่คงหาผู้ที่จะเขียนตัว เลขเหล่ านี้ให้ ไ ด้ก็
เป็นอันว่าปัญหามันมีจริง ว่าเราจะประสบความเดือดร้อน ความเดือดร้อนก็จะมีในรูปน้าท่วมอย่างที่ เขาว่า
แต่ข้อนี้ก็ยังไม่แน่ใจนัก เพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะทาให้น้านั้นระเหยมากขึ้น เมื่อน้าระเหยมากขึ้น ก็
จะทาให้อุณหภูมิลดลงมา ถ้าหากอยากจะขู่ท่านทั้งหลายว่าสถานการณ์แย่มาก ก็พูดว่ากรุงเทพฯ น้าท่วม
แน่สภาพของคนจะแย่จะสูญพันธุ์ไป ในไม่ช้าไม่นาน แต่ว่ าถ้าหากอยากจะปลอบใจ หรืออยากจะหาทาง
แก้ไข ก็ปลอบใจได้ว่าอุณหภูมิสูงขึ้น ทาให้น้าระเหย น้าระเหยทาให้เย็นลง อากาศก็เย็นลง แล้วปัญหาอื่น
ๆ ก็ไม่ยุ่ง เพราะว่าถ้าระเหยไปมากน้าก็ไม่ท่วม ก็เป็นอันว่ายังไม่หมดหวัง
ทั้งหมดนี้ ถ้าหากแต่ละคนที่เป็นผู้ชอบศึกษา และชอบออกความเห็น ชอบมาขู่ชาวบ้าน หรือ
ผู้ปกครองประเทศ ก็ต้องเป็นคนมีความรู้ก่อน คือผู้ที่จะมาขู่ต้องมีความรู้ ผู้ที่รับฟังการขู่ ก็ต้องมีความรู้
เพื่อที่จะไม่ให้ความหนั กใจในระดับโลก ความหนักใจในเรื่องจะเป็นหรือตายนี้ กลายมาเป็นความรู้สึ ก
หวาดกลัว หรือเกิดความยุ่งยากยุ่งเหยิงถึงขั้นที่จะปะทะกันเลยอย่างเช่นที่จะบอกว่าถ้าไม่ฟังก็จะเดินขบวน
จะมาขัดขวางการจราจร อะไรต่าง ๆ อย่างนี้มันอันตรายมาก เพราะว่าถ้าเราเอาอะไรแม้ที่มีความจริง น่า
หนักใจจริง แต่ว่านามาก่อสิ่งที่น่าหนักใจ และสิ้นเปลือง เราก็อยู่ไม่ได้ โลกก็อยู่ไม่ได้
อาจเป็นข้อนี้เองที่ทาให้ เกิดนึกมาพูดเรื่องคาร์บอน เรื่องจะร้อนจะเย็น น้าจะท่วมไม่ท่ว ม
เพราะว่าถ้าหากว่าเรามาศึกษาอย่ างใจเย็นอย่างมีเหตุผลแล้ว ก็จะหาทางแก้ไขได้ หรืออย่างน้อยก็ให้

๓๔๗
พยายามแก้ไขมันจะดีกว่า ที่จ ะมาขัดแย้ งกัน แล้วเมื่อขัดแย้งกัน ก็มักก่อเกิ ดปัญหาใหม่ คือปัญหาการ
เดินขบวนที การประท้วงที การจราจรวุ่นวาย เป็นต้น แล้วก็ทาให้ผู้ที่รับผิดชอบปวดหัว เลยไม่ต้องคิดแก้ไข
อะไรต้องมาคิดแก้ไขแต่สิ่งวุ่นวายที่มีขึ้นมาใหม่โดยใช่เหตุ เรียกว่าเสียแรงเปล่า ๆ แล้วเมื่อเสียแรงเปล่าๆ นี้
มันก็เรียกว่าสิ้นพลังงาน เมื่อสิ้นพลังงานแล้ว คนเราก็หายใจเอาคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกไปมากขึ้น มากกว่า
คนที่ใจเย็ น ๆ ก็ทาให้ ปั ญหาที่เราเป็ น ห่ว งแต่เดิมเพิ่มขึ้น ฉะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพราะเห็ นว่าในที่นี้มีผู้ที่
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่พูดนี้ก็เกี่ยวข้องกับทุกสาขา เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของโลก
มนุษย์ ข้อต่างๆ เหล่านี้ก็เกี่ยวพันกันพาดพิงไปถึงปัญหาอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
วันก่อนนี้เราพูดถึงปั ญหาว่าเมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้ งไม่มีน้าเหลื อ จะต้องไปซื้อน้ าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งก็อาจเป็นได้ แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้าคานวณดูน้าในประเทศไทยที่ไหลเวียน
นั้นยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดีถ้าบริหารให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ มีตัวเลขแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ไปแยกแยะ
ตัวเลขเหมือนที่ได้แยกแยะตัวเลขของคาร์บอน น้านั้นน่ะ ในโลกมีมากแล้วที่ใช้จริง ๆ มันเป็นเศษหนึ่งส่วน
หมื่นของน้าที่มีอยู่อาจไม่ถึง ก็ต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้า น้านี้จะต้องใช้ให้ดี คือน้า
นั้นมีคุณ อย่างที่เราใช้น้าสาหรับบริโภคน้าสาหรับการเกษตร น้าสาหรับอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ต้องใช้น้าที่
ดี หมายความว่าน้าที่สะอาด
น้ ามีมากในโลก เป็ น น้ าทะเลเป็นส่ ว นใหญ่ ซึ่งจะใช้อย่างนี้ไม่ได้ แล้ ว นอกจากนั้นเดี๋ย วนี้
ที่กาลังมีมากขึ้น ก็คือน้าเน่า จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้าเน่า น้าเน่าจะมีอยู่เสมอ แต่อย่าให้น้าเน่านั้นเป็น
โทษมากเกินไป ฉะนั้นนี่เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ถ้าไม่จัดการโดยเร็วเราก็จะนอนอยู่ใน
น้าเน่า น้าดีจะไม่มีใช้ แม้จะไปซื้อน้าจากต่างประเทศมาก็กลายเป็นน้าเน่าหมดเพราะว่าเอามาใช้โดยไม่ได้
ระมัดระวัง
ถ้าเรามีน้าแล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน้าที่เสียอย่างดีอีกข้อหนึ่ง ก็ อยู่ได้
เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทย “ยังให้” ใช้คาว่า “ยังให้” ก็หมายความว่ายังเหมาะแก่การอยู่กิน ใน
ประเทศนี้ไม่ใช่ไม่เหมาะ ประเทศไทยนี้เป็นที่เหมาะสมมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ไม่ทาให้
ประเทศไทย ซึ่งเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทราย ก็ป้องกันได้ทาได้
พู ดกั นว่ า ถ้ าหากไปท าโครงการไฟฟ้ าพลั งน้ าก็ จะไปท าลายป่ า ท าให้ เสี ยหายกั บเรื่ องของ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผู้ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็พูดอย่างนั้น อันนี้เป็นความจริง ถ้าไปทาลายป่าแล้ว สิ่งที่ตามมา
ก็คือสนามกอล์ฟ หรือการท่องเที่ยว หรือการลักลอบตัดป่า เป็นต้น ดังนี้ข้อเสียมันเพิ่มขึ้นได้จริง แต่ว่าถ้า
หากไปทาในที่ที่เหมาะสม คานวณได้ว่าผลเสียในการตัดไม้ส่วนหนึ่งจะคุมกับผลได้ คือเช่นที่บอกว่าตัด
ต้นไม้นั้น ทาให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศเป็นจานวนเท่านั้น ๆ ทาให้เกิดความระเหยของน้าเท่านั้น ๆ เราก็
จะต้องมาเลือกดูว่าจะรักษาป่าไว้หรือจะต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เมือ่ ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เราจะต้องใช้อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างมีผู้เสนอให้ไปซื้อถ่านหินจาก
ออสเตรเลีย มาสร้างโรงไฟฟ้าใช้ไอน้า คือ ใช้ถ่านหินมาเผาเพื่อที่จะทาความร้อนและขับเทอร์ไบน์ให้เป็น
ไฟฟ้า คานวณดูที่เราจะต้องซื้อถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียมา ก็เสียเงินทองเท่าไหร่ มาเผาแล้วจะ
ออกมาเป็นคาร์บอน เวลามาเผาสาหรับหมุนกังหันจะต้องเกิดคาร์บอนขึ้นไปเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับที่จะ
เสียพลังการกาจัดคาร์บอนจากต้นไม้สัก ๓-๔ ต้น นั้นน่ะ มันคุ้มหรือเปล่าถ้าทาไฟฟ้าด้วยพลังน้าที่ไม่ต้องตัด
ตนไม้ เพียงแต่ตัดต้นหญ้าก็คงไม่เสียหาย
พูดอย่างนี้ก็อาจฉงนว่าจะทาที่ไหน ไปคิดเอาเอง ว่าที่ไหนทาได้มันมีที่ที่จะทาได้รวมทั้งน้าที่จะ
กักเอาไว้ป ล่ อยออกมาทาไฟฟ้าและปล่อยออกมาทาการเพาะปลูกในที่ที่อย่างน้อย ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่ง

๓๔๘
ปัจจุบันนี้รกร้างว่างเปล่า เพราะว่าไม่มีน้า เมื่อรกร้างว่างเปล่าอย่างนั้น ก็ทาใหเสียเศรษฐกิจไปแยะ จะต้อง
สงเคราะห์ชาวนา ชาวสวน ที่เป็นเจ้าของที่เหล่านั้น ลงท้ายพวกนั้นก็จะต้องขายที่ กลายเป็นทาให้ราคาของ
ที่ ดิ น แพงขึ้ น ก็ เ ป็ น ปั ญ หาอี ก ต่ อ ไป แล้ ว ผู้ ซื้ อ ที่ ดิ น นั้ น ก็ จ ะอยากไปประกอบอุ ต สาหกรรมที่ นั่ น เมื่ อ มี
อุตสาหกรรมที่นั่นก็จะต้องมีน้า ก็จะต้องขุดน้าบาดาล หรือต้องทาโครงการนาน้ามา เสียเงินเป็นหลายร้อย
ล้าน เป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ฉะนั้นถ้าหากวาที่ดินเหล่านั้น จะมาใช้สาหรับการเกษตรได้โดยเหมือนว่าได้
เปล่า รู้สึกว่าควรจะทา แต่ถ้าไปทา ก็จะมีผู้ที่คัดค้านว่าในการทาต้องไปตัดต้นไม้ ในข้อนี้ถ้าพิจารณาแล้ว ที่
เขาคัดค้านไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะเหตใดุ เขาก็ต้องคิดดูเหมือนกันว่าเราต้องการไฟฟ้า แล้วเราเผาถ่านหิน ก็
จะเสียหายไปเท่าใด เปรียบเทียบกับการต้ดต้นไม้ไม่กี่ต้น
พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็งง วันนี้มีแต่งง เพราะวันนี้ไปถึงสิ่งแวดล้อมขั้นโลก แต่ก่อนนี้เคยพูด
ถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลก ก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามี ความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะ
ประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคง เป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เรา
จึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น ทั้งนี้ก็เชื่อว่า เป็นความดีของประเทศไทยถ้ามีความดีแล้วต้องรักษา
ความดี ที่ไหนที่ไมมีความดีก็จะต้องสร้างความดี ที่ไหนที่มีความเลวก็จะต้องระงับความเลว ที่ไหนที่มีความ
ดีแล้ว ก็ต้องรักษาความดีอันนี้เป็นหลัก แต่ว่าถ้าเรามีความดีอยู่แล้ว แล้วก็ทาลายความดีนั้น มันเป็นสิ่งที่น่า
เสียดาย ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เลว – มันก็เลวอยู่ในตัว – แต่น่าเสียดาย ถ้าเรามีของดีแล้ว เราต้องรักษา
และส่งเสริมความดีในของดีนั้นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
การดาเนินการเพื่อการปฏิรูปการดาเนินการด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทยและแนวทางการดาเนินงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่า ได้นาพระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่ งเน้น ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งมีเงื่อนไขพื้นฐาน คือ ความรู้ และคุณธรรมที่นาไปสู่การ
ดาเนินชีวิตที่สมดุล ยั่งยืน สามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม มาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เพื่อไม่ให้โลกร้อนขึ้น โดยข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปฯ เป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ การดาเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และต่อยอดนโยบายและแผนการ
พัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นแผนที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ ที่สนับสนุนการปรับรูปแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนาไปสู่
การดาเนินงานได้จริงและสามารถติดตามประเมินผลได้ รวมถึงถ่ายทอดแนวปฏิบัติสู่แผนการปรับตัวใน
ระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ ควบคู่ ไ ปกั บ สร้ า งความตระหนั ก รู้ ข องภาคประชาชนต่ อ การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุน
สินค้าบริการ และวิถีชีวิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่า
๘.๔ ศาสตร์พระราชาและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง คือสิ่งที่มีอยู่ห รือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเล
และชายฝั่ ง และบริ เ วณพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ าที่ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ทะเลหรื อ อิ ท ธิ พ ลของน้ าทะเลเข้ า ถึ ง เช่ น
ป่าชายเลน และป่าชายหาด ซึ่งป่าชายเลนเป็นทรัพยากรชายฝั่งที่มีคุณค่าเอื้อประโยชน์คู่สังคมไทยมาช้า
นาน ประโยชน์ของป่าชายเลนมีมากมายทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ปัจจุบันพบว่า ป่าชายเลน

๓๔๙
ยังถูกบุกรุกทาลายและสร้างความเสื่อมโทรมในหลายพื้นที่กระจายอยู่ทั่วไป อันเนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ ประกอบด้วย การนาทรัพยากรภายในป่าชายเลนมาใช้มากจนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะ
ผลิตขึ้นทดแทนได้ ทาให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิ เวศป่าชายเลนโดยตรง และระบบนิเวศประเภท
อื่นๆที่เกี่ยวข้องบริเวณชายฝั่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้ยังส่งผลให้ชนิดและปริมาณสัตว์น้าและแนวป้องกันคลื่นลมและแนว
ป้องกันการพังทลายของพื้นที่บริเวณชายฝั่งลดลง มลพิษและตะกอนไหลลงสู่ชายฝั่งทะเลและแม่น้าเป็น
ปริ ม าณมากขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลกระทบโดยตรงต่ อ ชุม ชนบริ เ วณป่ า ชายเลนและเศรษฐกิ จ ของประเทศ
เป็นอย่างมาก จึงน้อมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาป่าชายเลนของประเทศไทย เพื่อเป็นการสนอง
พระราชดาริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน
พั ฒ นาอ่ า วคุ้ ง กระเบน อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณอ่ า วคุ้ ง กระเบน
ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีโครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลน ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี และโครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการฟื้นฟูป่าชายเลน อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ด้วย
เมื่ อ พิ จ ารณาตามภารกิ จ แล้ ว กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็ นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ แต่เนื่องจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ และมีอัตรากาลังน้อย ในขณะที่มีภารกิจล้นมือ
ดังนั้น จึงควรปรับโครงสร้างและเพิ่มอัตรากาลังให้มากขึ้นเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว
นอกจากนั้น ภาคประชาชนยังน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตประจาวันและการ
ด ารงชี พ เช่ น การจั ด ตั้ ง ธนาคารปู ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง คื อ เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา ท าให้ ใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
๘.๕ ศาสตร์พระราชาและข้อเสนอแนะด้านทรัพยากรป่าไม้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระทัยและ
ทรงตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นทุน
ของการดาเนินชีวิตของราษฎรโดยตรง จากการที่พระองค์ทรงเสด็จ พระราชดาเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทาให้ทรงพบว่าประเทศไทยกาลังประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรป่า
ไม้เสื่อมโทรมซึ่งทวีความรุนแรงจนน่าวิตก อันมีสาเหตุมาจากการลักลอบตัดไม้ทาลายป่า การบุกรุกพื้นที่ป่า
ไม้เพื่อเข้าครอบครองที่ดิน และไฟไหม้ป่า เป็นต้น ส่ งผลกระทบทาให้ เกิดปัญหาด้านอื่นๆ ตามมาอีก
มากมาย ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทาน
แนวทางพระราชดาริด้านป่าไม้ เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทาลายป่าและส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในรูปแบบต่าง
ๆ โดยการปลูกจิตสานึกให้ราษฎรเห็นความสาคัญของป่าไม้ ช่วยกันอนุรักษ์ ดูแล รักษา และใช้ประโยชน์
อย่างถูกวิธี เพื่อให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
เพื่อเป็นการสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ จึ ง น้ อมน า

๓๕๐
แนวพระราชดาริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการในการปฏิรูป เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจั ด ระเบี ย บการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ป่ า ไม้ แ ละการเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ของประเทศ ได้ แ ก่ ผลั ก ดั น ร่ า ง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดย เสนอออกมาตรการแก้ไขปัญหา
ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้น้อมนาแนวพระราชดาริตา่ ง ๆ เช่น

๑. ภูมิสังคม “… การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิ
ประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา เพื่อจะให้เหมาะสมทุกประการ…”
๒. การปลูกป่าในใจคน “เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้น
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง...”
๓. ปลูกป่าทดแทน “...การปลูกป่าทดแทนจะต้องทาอย่างมีแผน โดยการดาเนินการ
ไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง...”
๔. การปลูกป่าในพื้นที่ถูกบุกรุก “...พื้นที่เสื่อมโทรมหรือพื้นที่ต้นน้าลาธารที่ถูกบุกรุก
แผ้วถางจนเป็นภูเขาหัวโล้นแล้วจาเป็นต้องปลูกป่าทดแทนเร่งด่วนนั้น ควรจะทดลองปลูกต้นไม้ชนิด โตเร็ว
คลุมร่องน้าเสียก่อน เพื่อทาให้ความชุ่มชื้น ซึ่งจะทาให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่า”
๕. การปลู ก ป่ า ๓ อย่ า ง ได้ ป ระโยชน์ ๔ อย่ า ง “การปลู ก ป่ า ถ้ า จะให้ ร าษฎรมี
ประโยชน์ ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง แต่มีประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ
และอนุรักษ์ดินและน้า”
๖. การรักษาป่า “...เดี๋ยวนี้ เนื่องจากป่าไม้ถูกทาลายมากก็อยากให้ทุกท่านสนับสนุน
การรักษาป่า ไม่ใช่เพื่อรักษาสัตว์ป่าอย่างเดียว แต่เพื่อป่าจะได้เป็นที่เก็บน้า น้าฝน ป่าจะได้เก็บน้าไว้ใต้ดิน

๓๕๑
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที่เรียกว่ามีพืชต่างๆ นาๆ ซึ่งใช้เป็นยาสมุนไพร อะไรก็ได้ที่เราจะค้นคว้าได้และเป็นที่
พึ่งของพืชเศรษฐกิจต่างๆ...”
๗. ปลูกต้นไม้ขึ้นเร็วผสมกับต้นไม้ที่ขึ้นช้า “...ปัญหาสาคัญก็คือ เรื่องป่าไม้ เรื่อง
ต้นไม้ตลอดตั้งแต่ภาคเหนือ มาถึงภาคกลางแล้วในภาคใต้ก็มีปัญหาเป็นแห่งๆ ที่แสดงให้เห็นมาในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ เพราะว่าป่าไม้ถูกทาลาย ป่าไม้มีหลายชนิด โดยเฉพาะ ๒ ชนิด ป่าไม้ที่ขึ้นเร็ว โตเร็ว
ทาลายเร็ว แล้วก็มีต้นไม้ที่ขึ้นช้าแล้วถูกทาลาย ก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ไข ต้นไม้ที่ช่วยในเรื่องของน้าท่วมนี่ก็จะ
ขึ้นช้าปลูกยาก แต่หลักการที่จะต้องทาก็คือ จะต้องปลูกต้นไม้ขึ้นเร็วผสมกับต้นไม้ที่ขึ้นช้า แล้วก็ช่วยในการ
ป้องกันน้าท่วม ก็ต้องปลูกต้นไม้ที่เร็วนั้น ไม้แข็ง แล้วขึ้นช้า แต่ว่าเมื่อขึ้นช้าก็ป้องกันยากที่จะไม่ถูกทาลาย
ถ้าถูกทาลาย ปลูกแทนยาก แล้วก็ต้นไม้ที่ไม้แข็งย่อมขึ้นช้า อันนี้ก็จะต้องหาวิธีที่จะป้องกันมิให้มีการทาลาย
แล้วก็ให้มีการลงโทษหนัก เพื่อที่จะไม่ให้ถูกทาลาย...”
๘. การให้คนเข้ามามีส่วนร่วม “...การไปช่วยเหลือประชาชนนั้น ต้องรู้จักประชาชน
ต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไร ต้องอาศัยความรู้ในการช่วยเหลือ...” ๘
๙. คนอยู่กับป่า (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่) “...คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมี
จิตสานึก…” “...ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้อยู่อย่างมีความสุข ให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง
กลมกลืนและเกื้อกูลกัน โดยคนเป็นผู้ดูแลรักษาป่า ในลักษณะของ “บ้านเล็กในป่าใหญ่”...”
๘.๖ ศาสตร์พระราชาด้านสาธารณสุข
ในด้านสาธารณสุขซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน พระราชกรณียกิจหลาย
ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดาเนินไปเพื่อสุขภาวะ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน อันจะนาไปสู่สุขภาพที่สมบูรณ์ และปราศจากโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ
ที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้ คือ
- โครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ : ป่าไม้และการฟื้นฟูป่าทรัพยากรน้า ฯลฯ
- ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถ้าปฏิบัติให้เกิดผลจะนามาซึ่งความเพียงพอในทุกด้านของ
การดารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะนามาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชน
การใช้วิชาการและเทคโนโลยีผสมผสานกับวิถีการดารงชีวิตของประชาชนในการควบคุมโรค
ทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ เช่น โรคเรื้อน โรคคอพอกจากการขาดสารไอโอดีน

๓๕๒

๙. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ทรงมี พ ระราชด ารั ส
พระราชทานแก่สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดอาคารที่ทาการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๑๔
มีใจความสาคัญตอนหนึ่งว่า "งานสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะงานหนังสื อพิมพ์ เริ่มขึ้นในประเทศของเราช้า
นานแล้ว และมีประวัติการณ์อันน่าสนใจมาแต่ต้น นักหนังสือพิมพ์ไทย ทุกรุ่นทุกสมัย พยายามที่จะทา
หน้ าที่บ ริ การประชาชน เพื่อให้ ป ระชาชนยอมรับนับถือผลงานที่ประจักษ์แล้ ว ควรจะเป็นกาลั งใจให้
แต่ละคนทางานและทาตัวให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ควรกับความยกย่องนับถือของมหาชน ทั้งควร
กับ หลั กการและจรรยาอัน สู งในอาชีพของนักหนังสื อพิมพ์ นักหนังสื อพิมพ์เป็นผู้ เสนอข่าวสารความรู้
ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อื่น ทุกเรื่องทุกสิ่ง ที่ท่านนาลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้
โดยรวดเร็ ว และกว้ า งขวางอย่ า งไม่ มี ข อบเขต จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จั ก ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความตั้งใจ
ด้วยความพิจารณาที่รอบคอบ ด้วยความสุจริตยุติธรรม และด้วยความสานึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษ
อยู่เป็นนิตย์”
ในคราวเสด็จงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่า ณ พิพิธภัณฑ์เมโทรโปลิตัน กรุงวอชิงตันดีซี ระหว่าง
การเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๑๐ (ตามเวลาในประเทศไทย)
ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและราชดารัส เรื่องการมีสิทธิเสรีภาพ และการเสนอข้อมูล ข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารมวลชนไว้ ดังนี้ “ผู้มีหน้าที่สื่อข่าวก็ดี หรือมีหน้าที่ประสานความเข้าใจระหว่าง
คนหลายชาติ ห ลายชั้ น ก็ ดี ควรส านึ ก อยู่ เ สมอว่ า งานของเขาเป็ น งานส าคั ญ และมี เ กี ย รติ สู ง
เพราะหมายถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้แก่โลก การแพร่ข่าวโดยขาดความ
ระมัดระวังหรื อแม้แต่คาพูดง่ าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถทาลายงานที่ผู้ มีความปรารถนาดีทั้งหลาย
พยายามสร้างไว้ด้วยความยากลาบากเป็นเวลาแรมปี หากจะแก้ตัวว่าการพูดพล่อย ๆ เพียงสองสามคานี้
เป็นเรื่องเล็กไม่น่าจะเก็บมาถือเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ไม่ถูก เหมือนฟองอากาศนิดเดียวถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือด
ก็จะสามารถปลิดชีวิตคนได้ทั้งคน และน้าตาลหวานๆก้อนเล็กนิดเดียว ถ้าใส่ลงไปในถังน้ามันรถ ก็จะทาให้
เครื่องจักรดี ๆ ของรถเสียได้โดยสิ้นเชิง”
นอกจากนั้ น พระองค์ ยั ง ได้ มี พ ระราชด ารั ส เรื่ อ ง “การใช้ เ สรี ภ าพเพื่ อ ความปรองดอง
สมานฉันท์” เนื่องในวันนักข่าว ๕ มีนาคม ๒๕๒๐ ไว้ว่า “การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้
จาเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขามีอยู่เท่า
เทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทาให้มี
ความยุ่งยาก จะทาให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง”
จากพระราชด ารั ส ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และทรงเข้าพระทัย ในบริบทด้านการสื่อสารมวลชนอย่าง
ดียิ่ง พระองค์ทรงเห็นว่า "งานสื่อสารมวลชน” นั้น มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างสันติ
สุขให้เกิดขึ้นในสังคมของคนหมู่มาก บ่อยครั้งที่เห็นพระองค์เสด็จพระราชดาเนินไปในที่ต่าง ๆ จะทรงใช้
วิทยุสื่อสารเพื่อการติดต่อสั่งการ เพื่ อให้การบาบัดทุกข์และบารุงสุขแก่พสกนิกรในพื้นที่เหล่านั้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการใช้และพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ทรงมีสถานีวิทยุส่วนพระองค์ในพระราชวัง ชื่อสถานีวิทยุ อ.ส. (ย่อมาจากคาว่า
อัมพรสถาน) และทรงจั ดตั้งการเรีย นการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อให้

๓๕๓
นักเรียนในชนบทห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงในวิทยาการใหม่ ๆ และด้วยพระปรีชาของพระองค์
ที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ด้านวิทยุสื่อสารด้วยทรงสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์วัย โดยมี
รั บ สั่ งแก่ผู้ ถวายงานว่า “การรั บ วิทยุ ก็ดี การส่ งวิทยุก็ดี ถ้าไม่มีส ายอากาศหรื อสายอากาศไม่ดี จะใช้
เครื่องส่งกาลังสูงเพียงใด เครื่องรับจะดีเพียงใด ก็ไม่สามารถช่วยให้การสื่อสารทางวิทยุมีประสิทธิภาพสูง
ได้” จึงทรงมีพระราชดาริให้ออกแบบและสร้างสายอากาศในย่านความถี่สูงมาก เพื่อใช้เป็นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาปรับ ปรุงการใช้งานของเครื่องวิทยุให้ มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น แทนการนาเครื่องวิทยุต่าง ๆ
ไปปรั บ ปรุ งแก้ไขซึ่งเป็ น การยุ่ งยากซับ ซ้ อนกว่า โดยในการพัฒ นาสายอากาศดัง กล่ าว ได้ทรงกาหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้ และคุณสมบัติทางเทคนิคด้วยพระองค์เอง พร้อมทั้งพระราชทานคาแนะนาต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนต่อมาเกิดเป็นสายอากาศ สุธี ๑ สุธี ๒ สุธี ๓ และสุธี ๔ ซึ่งได้ใช้กันต่อมาอย่าง
แพร่หลาย
๙.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน
จากพระอัจ ฉริ ย ภาพของพระองค์ และการให้ ความส าคัญต่องานด้านการสื่ อสารมวลชน
ดังกล่าว คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นว่า การจะนาศาสตร์พระราชาไปใช้หรือเป็นแนวทางในการช่วยปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านการสื่อสารมวลชนนั้น ควรจะเป็นไปในแนวทาง ดังนี้
๙.๑.๑ ส่งเสริมและยกมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชน ให้ปฏิบัติงานตาม “หลักการและ
จรรยาอันสูงในอาชีพ” ตามกระแสพระราชดารัส กล่าวคือ ทาหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตาม
หลักการของสื่อมวลชนที่ดี โดยใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนควบคู่กับความรับผิดชอบ เนื่องจากหากสื่อมวลชน
มุ่งแต่จะใช้สิทธิเสรีภาพทาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารโดยขาดความระมัดระวังและความรับผิดชอบแล้ว ก็
เปรียบเสมือน “ฟองอากาศในเส้นเลือด” ที่อาจจะทาให้ “สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง”
ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชนเอง จึงต้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากลไกเพื่อยกระดับ มาตรฐานทางจริยธรรมของสื่ อมวลชน รวมทั้งในฐานะเป็นผู้ ใช้สื่ อเอง
เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปเพื่อการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งการใช้สื่อให้
เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการสร้างกลไก การสร้างความตระหนักรู้
ทั้งนี้เพื่อให้การมีมาตรฐานกลางทางจริยธรรมประสบผลสาเร็จ
๙.๑.๒ ส่ งเสริ มและพัฒ นาบทบาทด้า นการสื่ อสารมวลชนเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญหาของประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง สร้างความแตกแยกของคนในชาติ เนื่องจากปัจจุบันการ
ใช้ช่องทางทางวิทยุโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การตั้งข้อถกเถียงเพื่อหาทางออกของปัญหา
ทางสังคม รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่กลางหรือเปิดเผยต่อสาธารณะมีลด
น้อยลง และไม่ได้รับความสนใจจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ จึงเป็นเหตุให้ประชาชนไม่มีพื้นที่แสดงออก จึงนา
ประเด็นข้อถกเถียงไปแสดงออกทางอินเตอร์เน็ต หรือโซเซียลมีเดียต่าง ๆ จนทาให้เกิดวิวาทะที่รุนแรง เกิด
การแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีช่องทางการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออก โดยสื่อควรมีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง (Reconciliation) ดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับ
สั งคม โดยสร้ างการยอมรั บ ถึงความแตกต่างของคนในชาติ เพราะด้ว ยลั กษณะของสั งคมไทยมี ค วาม
แตกต่างหลายด้าน เช่น ความแตกต่างในถิ่นกาเนิด ศาสนา และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น จึงควรสร้าง
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การเคารพสิทธิและความแตกต่างเหล่านั้นให้กับประชาชนในชาติและเยาวชน

๓๕๔
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแสดงออกทางอัตลักษณ์เชิงเดี่ยว ซึ่งจะเป็นปัญหานาพาไปสู่การใช้ความ
รุนแรง และการสร้างความแตกแยกให้กับผู้คน อันเนื่องมาจากการมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
๙.๑.๓ เนื่องจากภูมิทัศน์ ของสื่ อมวลชนในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่า ง
รวดเร็ว ผู้ทาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไม่ได้จากัดอยู่แค่เพียงผู้ที่ป ระกอบอาชีพสื่อมวลชนอาชีพเท่านั้น
แต่ประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ก็สามารถที่จะทาการสื่อสารกับคนจานวนมากได้ ซึ่งคนจานวนมากอาจ
กระทาการโดยขาดความรอบคอบระมัด ระวัง ถึ งผลที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ดังนั้นการที่จ ะใช้สื่ อ มวลชนได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ไม่เป็น “ฟองอากาศในเส้น
เลื อด” นั้ น จึ งจ าเป็ น จะต้องมี “ความรู้เท่าทันสื่ อ ” (Media Literacy) โดยเฉพาะ “ความรู้เท่าทันสื่ อ
ดิจิ ทัล ” (Digital Literacy) เพื่อให้ การใช้สื่ อนั้นไม่เกิดโทษกับ ทั้งตนเองและสั ง คม ไม่กระทบต่อความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศชาติ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นจะต้องพัฒนากลไกที่จะ
ส่ ง เสริ ม ความรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ และความรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ดิ จิ ทั ล ให้ กั บ ประชาชนทุ ก เพศทุ ก วั ย อย่ า งเร่ ง ด่ ว น
โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นอนาคตที่สาคัญของชาติ และอาจยังมีประสบการณ์ ความสามารถในการยั้งคิด
และการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้สื่อ ที่ไม่มากพอ จึงอาจเสี่ยงต่อการใช้สื่ออย่างขาดความรับผิดชอบ
ได้ แต่หากเยาวชนได้รับคาแนะนาและการส่งเสริม ก็จะสามารถใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดพลัง
อันยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน
๙.๑.๔ หน่วยงานราชการในแต่ละท้องถิ่นมีความสาคัญต่อการส่งเสริมให้ศาสตร์ของพระราชา
บรรลุผลสาเร็จ จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐเอง ผสมผสานกับกระบวนการสื่อสารในสังคม
ให้มีประสิทธิภาพด้วยการปฏิรูปสื่อภาคประชาชน ให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงโครงสร้างหรือเทคโนโลยีสื่อ
สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร วิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งการสร้างความ
เข้าใจผ่านการสื่อสารประเภทอื่น ๆ เช่น จากผู้ที่มีความสาคัญต่อชุมชน อาทิ ผู้นาชุมชน แพทย์ องค์การ
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระและครูอาจารย์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ ประสาน
ความร่ ว มมื อ มี ค วามเข้ า ใจ จนน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในสั ง คม (Mobilization)
ด้วยการใช้สื่อชุมชนเป็นสื่อกลางในการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
๙.๑.๕ การใช้สื่ อเพื่อเป็ น เครื่องมือสาคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติและทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ “ศาสตร์พระราชา” ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้
มีความเข้าใจและสามารถนาศาสตร์ของพระราชามาประยุกต์ใช้ได้ เพราะศาสตร์พระราชานั้นถือ เป็น
ศาสตร์ชาวบ้าน เป็นทั้งศาสตร์สากล และศาสตร์ทางสังคม ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่น
รวมทั้งการส่งเสริมและจรรโลงจิตใจของประชาชนให้ใส่ใจและให้ความสาคัญกับคุณธรรมจริยธรรม การทา
หน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต่ า ง ๆ ตามพระราชด ารั ส ต่ า ง ๆ
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เคยพระราชทานให้ไว้

๓๕๕

๑๐. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ศาสตร์ พระราชาเกิ ดสื บเนื่ องมาจากพระราชด าริ และพระราชกรณี ยกิ จของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชี้นาและทรงปฏิบัติต่อเนื่องยาวนาน ๗๐ ปี จนเห็น
ผลเป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เป็นศาสตร์ที่ผ่านการทดลอง ปฏิบัติ เรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ขยายผลเห็นเป็นรูปธรรม
นับเป็นโชคดีของคนไทยที่มีองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงนาทางปัญญาและการ
ปฏิบัติ ทรงคิดค้นศาสตร์พระราชา พระราชทานให้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยทั้งแผ่นดิน
การขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป ด้านสั งคม ชุมชน กลุ่ มเป้าหมายเฉพาะต่าง ๆ สวัส ดิการสั งคม
และอื่น ๆ สามารถนาแนวทางของศาสตร์พระราชามาใช้เป็นหลักในการปฏิรูปได้ทั้งสิ้น เนื่องจากการปฏิรูป
ในด้านนี้เกี่ยวข้องกับวิธีคิด วิถีการดารงชีวิต และระบบการจัดการทางสังคมที่มีหลายมิติ สัมพันธ์เชื่อมโยง
กัน จึงต้องอาศัยศาสตร์ พระราชามาเป็นหลักในการดาเนินงาน ได้แก่ หลักการระเบิดจากข้างใน หลักการ
แก้ปัญหาจากจุดเล็ก หลักการทางานตามลาดับชั้น หลักการคิดและทางานแบบองค์รวม หลักการมีส่วนร่วม
หลักการยึดประโยชน์ส่วนรวม หลักการพึ่งตนเอง ความพออยู่พอกิน หลักความเพียร หลักการรู้-รัก-สามัคคี
ฯลฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมิใช่เรื่องหลักการทามาหากิน
ของชาวไร่ชาวนา เกษตรกร แต่หมายถึงหลักการดาเนินชีวิตและการทางานของทุกคนทุกองค์กร รวมไปถึง
การพัฒนาและการปฏิรูปที่เน้นความพอดี พอประมาณ สมเหตุสมผล ใช้วิชาการ สร้างภูมิคุ้มกัน (กันไว้ก่อน
แก้) และการมีคุณธรรมเป็นเครื่องกากับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสังคมที่ผ่านมา ได้น้อมนาหลักการทรงงานตามศาสตร์พระราชามา
ปรับใช้และสมควรนาไปใช้และขยายผลการดาเนินงานทุกสาขา ทุกระดับอย่างเต็มที่ โดยการเข้าถึง เข้าใจ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อาทิ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความยากจนบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
พระองค์ ท่ านได้ ทรงเสด็ จเยี่ ยมพื้ นที่ ต่ าง ๆ ของจั งหวั ดภาคเหนื อเห็ นวิ ถี ชี วิ ตการด ารงชี พ
ของชาวไทยภูเขา ซึ่งยึดแบบดั้งเดิมเป็นไปตามธรรมชาติ พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ว่าจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง
ในอนาคต เพราะชีวิตชาวเขาไทยทั่วไปแล้วค่อนข้างยากจน ทาเกษตรเลื่อนลอย ตัดโค่นทาลายป่าไม้และเผาป่า
อันเป็นต้นน้าแม่น้าสาคัญ ๆ สุขภาพอนามัย การศึกษาถูกละเลย และที่สาคัญยึดถือการปลูกฝิ่นเป็นแหล่งรายได้
หลัก จากฝิ่นจะแปรรูปเป็นมอร์ฟีน เป็นเฮโรอีน ซึ่งฝิ่นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงต่อประเทศและสังคมโลกที่ต้องเข้า
ไปดูแล พระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพความเป็นจริง และเข้าใจในความทุกข์ยากของราษฎร
และปั ญหาการปลู กฝิ่ น จึ งได้ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ตั้ ง โครงการหลวงขึ้ น เป็ น โครงการส่ ว นพระองค์เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ และเป็นที่ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน รัฐบาลไทยและรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์กรภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ โครงการพัฒนา
บนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน การทาไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา
การแก้ไขปั ญหาการปลู กฝิ่ น และยาเสพติดบนที่สู งภาคเหนือได้ส าเร็จ อันเป็นต้นแบบไปสู่ การพัฒ นา
อย่างยั่งยืนไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้า ป่าไม้ ที่ดิน ไปสู่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
เป็นที่ยอมรับของพสกนิกรไทย ต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ

๓๕๖
ศาสตร์ พระราชาในเรื่องนี้ ต้องยอมรับในพระวิสั ยทัศน์และพระปรีชาสามารถ ความเป็น
อัจฉริยะ มีความวิริยะอุตสาหะ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาบนพื้นที่สูงภาคเหนือสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทุกประการ ตั้งแต่
๑) พระเมตตา ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
๒) ช่วยชาวเขาลดการทาลายทรัพยากรของชาติ อันเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร
๓) การกาจัดพื้นที่การปลูกฝิ่น
๔) การใช้พื้นที่ดินให้ถูกต้อง แยกเป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกทากิน
๕) ช่วยให้มีผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเป็นที่ประจักษ์ทุกวันนี้
ความสาเร็จโครงการส่วนพระองค์ หลักทางวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่
๑) งานวิจัย
๒) การพัฒนา
๓) งานการตลาด เป็นในลักษณะครบวงจร
การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านแรงงาน ซึ่งดั้งเดิมสังคมไทยเป็นเกษตรกรรม จนปรับเปลี่ยน
นามาสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณค่า มีผลิตภาพสูง ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศทุกด้านในอนาคตที่สามารเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้าและความไม่
เป็นธรรม
จากในอดีตและปั จ จุ บั น ที่ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ ยงหลาย
ประการ นับตั้งแต่ปัญหาวิกฤตทางการเมือง ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งตัวเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับเงิน
ดอลลาร์ ปัญหาน้ามันราคาแพง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่า ในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจในขณะนี้ ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนการประกอบการเพื่อรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและรักษากิจการธุรกิจให้ดารงอยู่ จนนาไปสู่การปรับลดจานวนพนักงานและลดสวัสดิการ ในที่สุดผู้ใช้
แรงงานจะต้องได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
การน้อมนาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็น
หลักในการดาเนินชีวิตและการทางานแก่พสกนิกรของพระองค์ตามหลักการทรงงาน ที่สามารถนามา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มีความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน คือ หลักการพึ่งพาตนเอง หลักพออยู่
พอกิน หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน หลักการทางานอย่างมีความสุข หลัก
ความเพียร หลักรู้ รัก สามัคคี
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง จะเป็ นรากฐานสาคัญนามาสู่
ความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยการสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตของคนงาน ต้องผ่าน “การสร้างวินัยการออม”ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับแรงงานทุกคน โดยการ
ฝึกให้มีการจัดทา “บัญชีครัวเรือน” ทาให้รู้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น เลิกฟุ่มเฟือย ห่างไกลอบายมุข
หารายได้เสริ มให้ เพีย งพอกับ รายจ่ ายที่ ไม่จ าเป็น โดยมีการออมไว้ส าหรับ ใช้จ่ายยามฉุก เฉิน เจ็ บ ป่ ว ย
หรือยามชรา
ทรงพระราชทานด้านสหกรณ์ ออมทรั พย์ ในสถานประกอบการ นับเป็นภารกิจที่มี คุ ณค่ า
เพราะไม่เพียงจะช่วยสร้างวินัยการออม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานทุกคนมีโอกาสได้รับประโยชน์
ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความไม่ประมาทต่อการดาเนินชีวิตในอนาคตของผู้ใช้แรงงาน ทั้งในด้านการ

๓๕๗
คุ้ มครองสวั สดิ การต่ าง ๆ ด้ า นสุ ข ภาพและความมั่ น คงในชี วิ ต ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต อั น จะน ามาซึ่ ง
ประสิทธิภาพการทางานตอบแทนสู่สถานประกอบการและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
สรุปหลักคิดสาระสาคัญเพื่อเสริมเป็นแนวทางขยายผลปฏิบัติของภาคสังคม
๑. “ศาสตร์พระราชา”เสริมประกอบด้วย พระบรมราโชวาท พระราชดารัส พระราชกระแส
๒. คาสอนของพ่อ เติมต่อ ขยายในรายละเอียดมากขึ้น เพื่อการปฏิบัติให้ง่าย เป็นผลต่อการ
ปฏิบัติ
๓. ธรรมาภิบาล
๔. Collaborative Concept รับฟังความคิดเห็นจากข้างล่างให้มากที่สุด
๕. เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ของสังคมและประเทศไทย (Smart Citizen)

๓๕๘

๑๑. คณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้า นกี ฬ า ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
๑๑.๑ ข้ อเสนอการขั บเคลื่ อนสื บสานศาสตร์ พระราชาด้ านกี ฬา ศิ ลปะ วั ฒนธรรม
การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม
คณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกี ฬ า ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ขอเสนอการนาศาสตร์พระราชาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูป
ประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ดังนี้
๑๑.๑.๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น้อมนาพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”
มากาหนดนโยบายปฏิรปู การกีฬาในทุกมิติ อาทิ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การผลักดัน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
การใช้ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสนั บสนุนการลดความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง
นโยบายนี้ล้วนอยู่ในแผนการปฏิรูปการกีฬาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
กีฬาฯ ทั้งสิ้น
๑๑.๑.๒ จากพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ในวงการพลศึกษาและการกีฬา จึงได้นาเอา
เรื่อง กีฬา มาทาคน ให้เป็นคน สร้างคนให้รู้จักวินัย รู้จักระเบียบ กฎ กติกา มารยาท สอนให้อยู่
ร่วมกับสังคมได้ด้วยความเรียบร้อย เมื่อมีความผิด ต้องมีการตักเตือน มีทั้งใบเหลือง ใบแดง ตรงกับ
คาที่ว่า “เป็นนักกีฬา ต้องเคารพกฎกติกา เป็นปวงประชา ต้องเคารพกฎหมาย” ถ้าคนเราไม่เคยรู้จัก
เคารพ กฎ กติกา มาก่อน แล้วอยู่ๆ จะให้มาเคารพกฎหมายเลย คงเป็นเรื่องยาก นั่นคือ การหล่อหลอม
คนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข มีความสามัคคีปรองดอง ด้วยกฎ และกติกาของกีฬา
๑๑.๑.๓ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นยุทธศาสตร์ที่พระราชทานแก่หน่วยต่าง ๆ
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า เหมาะแก่การนามาใช้พัฒนาการ
กีฬาของประเทศ ดังเช่น แนวความคิดที่จะสร้างทีมฟุตบอลไทยให้ไปแข่งในฟุตบอลโลกนั้น ควรเริ่ม
จากการ “เข้าใจ” ก่อนว่าฟุตบอลโลกนั้น คือการแข่งขันระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทีมที่จะเข้า
แข่งขันได้จะต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างไร เช่น ด้านนักกีฬาต้องมีทักษะสูงสุด ร่างกายต้อง
แข็งแรงและสูงใหญ่ เป็นต้น เมื่อเข้าใจอย่างนี้ ก็ไปดูนักกีฬาของเราบ้างคือ “เข้าถึง” ก็จะรู้ว่านักกีฬา
ของเรามีข้อด้อยอย่างไร จึงต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งเรียกว่า “พัฒนา” นั่นเอง เมื่อปรับปรุงแล้วก็จะมี
ความพร้อมในด้านนักกีฬา และเมื่อส่วนอื่นๆ เช่น งบประมาณ ส่วนสนับสนุน ส่วนฝึก และทุกอย่าง
พร้อม เราก็จะประสบความสาเร็จในการเข้าแข่งขันฟุตบอลโลก
๑๑.๑.๔ น้ อมน าพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “การกีฬามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งสาหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิต
ของบ้านเมือง” คณะกรรมาธิการจึงได้จัดทาโครงการ “โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการกีฬา การพัฒนาองค์ความรู้ และการบริหารจัดการการกีฬา” ตลอดจนใช้ประโยชน์
ของการกีฬาในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างสันติสุขให้แก่ประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน

๓๕๙

ทั่ว ไปได้ออกกาลังกายและเล่น กีฬาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ประเทศมีพลเมืองที่เข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจ ที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
๑๑.๑.๕ นา “หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระปรีชาสามารถในการเป็นกษัตริย์
นักกีฬาในทุกมิติ เพื่อให้ ประชาชนและนักกีฬาได้เรียนรู้ และนาไปเป็นแบบอย่างในการเล่นกีฬา
และการดารงชีวิต อาทิ ความเพียร ความซื่อสัตย์เคารพในกติกา การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และการรู้จักประหยัด เป็นต้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
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