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ปราโมทย์  ไม้กลดั 
อดีตอธิบดีกรมชลประทาน 
กรรมการมูลนิธิชัยพฒันา 

ตามรอยพระยุคลบาท 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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ตามรอยพระยุคลบาท 

พระปฐมบรมราชโองการ...พระราชปณิธานการทรงงาน 

 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพือ่ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

 พระปฐมบรมราชโองการนี ้ส่ือพระราชปณธิานสู่การทรงงานอนัยิง่ใหญ่ 

 สะท้อนถึงพระราชหฤทยัทีท่รงผูกพนักบัพสกนิกรอย่างลกึซ้ึง 

 ทรงประกาศว่า จะทรงปกครอง ปกป้อง ท างานและดูแลประชาชน โดยใช้ 

“ธรรม” เป็นหลกั 

 “ธรรม” คอื ความจริง ความด ีความถูกต้อง ส่ิงทีด่งีาม 

 เพือ่ประโยชน์และความสุขของประชาชน 



ตามรอยพระยุคคลบาทท างานดูแลประชาชน  
โดยยดึหลกัราชธรรม 10 ประการ-ทศพธิราชธรรม 

1. ทาน : การให้ - ทรงเป็นผู้ให้,พระราชทรัพย์,โครงการ ,ความรู้                         
        อภัยทาน 

2. ศีล : รักษากาย วาจา ให้สะอาด - ทรงท าแต่สิ่งดงีาม กายสุจริต, 
              วาจาสุจริต 

3. ปริจาคะ : สละประโยชน์ส่วนตน – สละความสุขสบาย,ร่างกาย, 
       เวลา 

4. อาชชวะ : ซ่ือตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน – ซื่อตรง ซื่อสัตย์ด้วย 
            ประการทัง้ปวง 

5. มัททวะ : อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ – ทรงอ่อนโยนกับผู้คนทุกระดบั 
       ไม่ถือพระองค์ 
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ตามรอยพระยุคคลบาทท างานดูแลประชาชน 

โดยยดึหลกัราชธรรม 10 ประการ-ทศพธิราชธรรม 
 

6. ตปะ : การข่มกเิลสและก าจัดความช่ัว- ทรงก าจัดกเิลส โลภ โกรธ หลง 
     ไม่ให้เกดิกับพระองค์ 

7. อักโกธะ : ระงับความโกรธ-ไม่เคยทรงกริว้ผู้ใดเลย 

8. อวหิงิสา : ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนตลอดถงึ สัตว์ให้ตกทุกข์ได้ยาก-มีพระ
          เมตตากรุณากับผู้คนและสรรพสัตว์ 

9. ขันต ิ: อดทนต่อสิ่งที่ควรอดทนทัง้ปวง - อดทนต่อความยากล าบากและ
       ทุกขเวทนา 

10. อวโิรธนะ : ปฏบัิตตินไม่ให้ผิดจากการที่ถูกที่ตรง แน่วแน่ในความถูกต้อง 
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ตามรอยพระยุคลบาท 

การพฒันาตามแนวพระราชด าริ 
 ทรงก าหนดการพฒันา เพือ่ให้เกดิความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ตลอดจน

การแก้ปัญหาต่างๆให้บรรเทาหรือหมดไป แบ่งเป็น 2 ด้าน 

  - การพฒันาด้านวตัถุและกจิกรรม 

        เป็นรูปธรรม 

  - การพฒันาด้านจิตใจ และศีลธรรมจรรยา 

        เป็นนามธรรม 

 การพฒันาทั้งสองด้าน ต้องเกีย่วเกาะเกือ้หนุน อาศัยซ่ึงกนัและกนั 
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 ทรงงานพัฒนาด้วยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ควบคู่กัน     
มกีารศึกษาวเิคราะห์จนได้ค าตอบแต่ละด้านเสมอ 

แล้วจึงด าเนินการตามแผนต่อไป 

• รู้สภาพปัญหา  

• รู้สาเหตุของปัญหา  

• รู้เป้าหมายของการแก้ปัญหา  

• รู้วธีิการแก้ปัญหา 

ตามรอยพระยุคลบาท 
หลกัและวธีิการทรงงานพฒันา 
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 หลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการบริหารและทรงงาน

แก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนมาโดยตลอด 

 มีพระราชด ารัสพระราชทานให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดเป็นหลักในการบริหารและ

แก้ปัญหาวกิฤตต่าง ๆ  

 ต้องเข้าใจ และเข้าถึง ในปัญหาและปัจจัยที่เกีย่วข้องให้ถ่องแท้เสมอ มิใช่มุ่งเน้น

ทีว่ธีิการแก้ปัญหา (พฒันา) แต่เพยีงอย่างเดยีว 

ผู้เกี่ยวข้องควรน้อมน าปรัชญา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อันลึกซ้ึง มาปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมให้ครบถ้วน 

ตามรอยพระยุคลบาท 

“เข้าใจ เข้าถึง พฒันา”...หลกัปฏิบัติในการบริหารและทรงงาน (1) 
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ตามรอยพระยุคลบาท 

“เข้าใจ เข้าถึง พฒันา”...หลกัปฏิบัติในการบริหารและทรงงาน (2) 

• เร่ิมแรกคือ เข้าใจ : ต้องรู้ถึงเร่ืองราวของปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงท าให้เกิด
ปัญหา อย่างกระจ่างในทุกด้านทุกประเด็น วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์และความ
เช่ือของท้องถิ่น สภาพทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และอืน่ ๆ  
 

•  ขั้นที่สองคือ เข้าถึง การสร้างความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง วิเคราะห์ให้เข้าถึงรายละเอียดใน
ทุกด้านทุกประเด็น เพื่อจะได้รู้ซ้ึงถึงชีวิต จิตใจ และความต้องการในการแก้ปัญหา การ
แก้ปัญหาทุกขั้นตอนที่ชุมชนมีความเห็นพ้อง หากด าเนินการแบบเข้าถึงอย่างจริงใจจะเกิด
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนา สามารถก าหนดรูปแบบ และแผนการด าเนินงานได้
อย่างสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง สภาพปัญหา และสังคม 
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•   ขั้นสุดท้ายคือ พัฒนา : การด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
เสริมสร้างท าให้เจริญ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น ด้วย
มาตรการที่ถูกต้องตามหลักวิชา  และจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างไร 
เพื่อให้ผลของการพัฒนาที่ท าน้ันเกิดประโยชน์สูงสุด ทุกคนในชุมชน
สามารถด าเนินชีวติได้อย่างมีความสุข 

 

ตามรอยพระยุคลบาท 

“เข้าใจ เข้าถึง พฒันา”...หลกัปฏิบัตใินการบริหารและทรงงาน (3) 



  ทรงให้ความส าคญัต่อการใช้หลกัวชิาการ วิจัย การศึกษาข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และพฒันาคน โดยเร่ิมแรกจะทรงสร้างความรู้ความเข้าใจกบั
คนในพืน้ที่ ต่อหลักการและประโยชน์ในการพัฒนาที่ทรงด าริ รวมทั้ง
ทรงสอนข้าราชการให้ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา คือให้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงสภาพภูมิสังคมของคนในพืน้ที่ว่า มีปัญหาอะไร
และมีความต้องการอะไร 

  การพฒันาทรงเร่ิมต้นจาก “การพึง่ตนเอง” ให้ได้ก่อน 
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การพฒันาตามแนวพระราชด าริทรงยดึ “คน” เป็นตัวตั้ง เป็นเป้าหมาย 
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ตามรอยพระยุคบาทปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 “เศรษฐกิจพอเพยีง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงช้ีถึง
แนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ...ตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัว ชุมชน 
หน่วยงาน จนถึงระดบัรัฐ 
 ทั้งด้านเศรษฐกิจ และที่ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ ต้องด าเนินไปตาม
แนวทางสายกลางยึดหลัก  “ความพอเพียง” หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมทั้ง
ต้องมีระบบภูมิคุมกันที่ดี ต่อการอาจมีผลกระทบใด ๆ เกิดขึ้น ก็จะด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงไม่ล่ม
สลาย 
 การด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวงัในการน าวชิาการต่าง ๆมาวางแผนและด าเนินการให้เหมาะสมกับเร่ืองน้ัน ๆ  
 พร้อมกันนี้ก็ต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจของผู้คน ให้มีความส านึกในคุณธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ขยนัและอดทน ประกอบด้วย 
 เหล่านี ้เป็นสาระส าคญัหรือแก่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงที่คนไทยทั้งหลายสมควร
เข้าใจและตระหนักถึงพร้อมกับสร้าง “ศรัทธา” ให้เกดิกบัตัวตนอย่างแท้จริง 
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พระราชปณธิานสู่ความพอเพยีง...ทรงเร่ิมมานานกว่า 40 ปี 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 ทรงช้ีว่า การด าเนินชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ใครก็ตาม และรวมไปถึงการพัฒนาที่จะน าความม่ันคงมาสู่สังคมและบ้านเมืองจ าเป็นต้องมีพืน้ฐาน
ตั้ งอยู่บน “ความพอเพียง” คือพออยู่พอกิน ทั้ งระดับบุคคล ชุมชน ทุกสังคม และรวมไปถึง
ระดบัประเทศให้ทั่วถึงเป็นเบือ้งต้นก่อนเสมอ 

 “...คนอื่นจะว่าอย่างไรกช่็างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีส่ิง
ท่ีสมัยใหม่ แต่เราพอมีพอกนิ ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ 
และท างานต้ังจิตอธิษฐาน ต้ังปณิธานในทางน้ี ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกนิ ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรือง
อย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกนิมีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่
พอกินน้ีได้ เรากจ็ะยอดยิ่งยวดได้...” 

 พระราชด ารัสพระราชทานเมือ่ 4 ธันวาคม 2517 

 พระราชด ารัสที่ทรงเน้น “ความพออยู่พอกิน” นี้ นับเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งที่มาของ 
“เศรษฐกจิพอเพยีง” ที่ทุกคนสามารถน าไปใช้ได้กบัทุกเร่ืองและทุกสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ห่วงและ 2 เงื่อนไข 

พอ 
ประมาณ 

มี 
เหตุผล 

มีภูมคุ้ิมกัน 
ที่ดี 

เงื่อนไขความรู้ 

เงื่อนไขคุณธรรม 

รอบรู้ รู้รอบ 

รอบคอบ 

ระมัดระวัง 

ซื่อสัตย์สุจริต 

ขยัน อดทน 

เกือ้กูล แบ่งปัน 

+ 

สรุปปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (1) 
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 เป็นทั้งหลักคิดและแนวทางปฏิบัติตนของแต่ละบุคคล  และขององค์กรในทุก
ระดบั 

 ค านึงถึง 3 หลกัการ : - 

  -  ความพอประมาณตามศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม    

             ตามความเป็นจริง 

  -  ความมเีหตุผลบนพืน้ฐานความถูกต้อง 

  -  การมภูีมคุ้ิมกนัที่ดใีนตวัเอง  คอืไม่ประมาทในการด าเนินชีวติ   

 การที่จะคิด  พูด  ท าอย่างพอเพียง  จ าเป็นต้องใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ  
รอบรู้  รอบคอบ  ควบคู่กบัคุณธรรมเป็นพืน้ฐานของจิตใจและการด าเนินชีวติ 

สรุปปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (2) 
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 ทรงสอนแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  ให้ศึกษาและเรียนรู้เข้าใจ 

  - ไม่ใช่สอนให้เอาเงนิเป็นตวัตั้ง หรือเร่ืองตัวเลขทางเศรษฐกจิ 

  - ไม่ใช่การชวนกนัถอยหลงักลบัไปในยุคโบราณทีข่าดแคลนอตัคดัขัดสน 

  - ไม่ใช่สอนให้คนหยุดพัฒนา  หยุดกระตือรือร้น  หรือหยุดรับความรู้และ
เทคโนโลย ี

  - ไม่ใช่สอนให้คนรอคอยแบมอื ขอรับแต่การสงเคราะห์ช่วยเหลอืเร่ือยไป 

  - ทรงสอนให้คนไทยด าเนินชีวิตอย่างพอดี  พอประมาณ สมดุล  ไม่สุดโต่ง  และ
สร้างภูมคุ้ิมกนัภัยทีอ่าจเกดิแก่ตน  แก่ครอบครัว  แก่งาน  และแก่สังคม 

  - ทรงสอนให้คนไทยมคุีณธรรมจริยธรรม 

 ทีส่ าคญัพระองค์ท่านทรงปฏิบัตใิห้คนไทยดูเป็นตัวอย่างมาโดยตลอด 

สรุปปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (3) 



การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏิบัติ(1) 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาไม่ใช่สูตรส าเร็จ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่เรา
น าไปใช้ในการจัดการ หรือด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ให้เกดิความเหมาะสมและเกดิประโยชน์ 

 จึงต้องใช้วจิารณญานในการน าไปใช้ด้วยตัวเอง 

 ส่ิงที่ส าคัญ คือ การปรับใช้ให้พอเหมาะพอดีอย่างเป็นเหตุผลกับกิจกรรมหรือวัฒนธรรม
ของสังคมแต่ละแห่งด้วยความไม่ประมาท 

 การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง เราควรต้องยดึหลักการ :- 

•  เร่ิมต้นด้วยการศึกษาแก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างมกีารวเิคราะห์ 

• ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางสายกลาง ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และต้องมรีะบบภูมคุ้ิมกนัที่ด ี

• การปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ สติปัญญา  และความรอบคอบ 

• การปฏิบัติในทุกขั้นตอนต้องมคีวามส านึกในจริยธรรมคุณธรรมที่ด ี

 16 



การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏิบัติ (2) 

 ทุกคนสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัปฏิบัติใน
การด าเนินชีวติได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจนหรือเกษตรกร 

 โดยต้อง “ระเบิดจากข้างใน” จากการเกิดจิตส านึก มีความศรัทธา
เช่ือม่ัน เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 

 แล้วขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และระดับประเทศชาติต่อไป 
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 การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาพฒันาภาคเกษตร
โดยเกษตรกร  ขอน าเสนอตัวอย่าง :- 

       ทีส่ าคญั ได้แก่ “ เกษตรทฤษฎใีหม่ ”  
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การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏิบัติ (3) 



 ขั้นที่หน่ึง : การจัดการพืน้ทีเ่กษตรกรรมระดับครอบครัว ให้พออยู่พอกนิ 
สมควรแก่อตัภาพ ในระดับที่ประหยดั ไม่อดอยาก และเลีย้งตนเองได้ 

 ขั้นทีส่อง : รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่วมแรงในการผลติ จัดการตลาด 
พฒันาสวสัดิการของชุมชนในรูปแบบต่างๆ สร้างความสามัคคภีายใน
ชุมชน และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกภายนอก 

 ขั้นทีส่าม : ติดต่อประสานงานกบัภายนอก เพือ่จัดหาทุนหรือแหล่งเงิน 
เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพฒันา
คุณภาพชีวติ 
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    แนวพระราชด าริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” (1) 

เกษตรทฤษฎใีหม่ มีแนวพระราชด าริให้ด าเนินการ 3 ขั้นตอน 



พระราชด าริเกี่ยวกับแบบจ าลอง “ทฤษฎีใหม่” 

แนวพระราชด าริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” (2) 



แปลง“เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่วัดมงคลชัยพัฒนา 
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หลกัและปรัชญาในการบริหารและจัดการโครงการ (1) 

ทรงเน้นการสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ราษฎรมีการด ารงชีวิตที่ดี
ขึ้น...สงเคราะห์เกษตรกรและกลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
เกีย่วกบัการท ามาหากนิ 

ทรงเสริมงานทีรั่ฐท าอยู่แล้วให้ดียิง่ขึน้...ช่วยรัฐบาล 

ทรงด าริขึน้ใหม่...เสริมกบัแผนพฒันาของรัฐบาล 

ทรงท าเป็นตัวอย่าง 

 เน้นการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาในถ่ินทุรกันดาร “ซ่อนเร้นและ
แร้นแค้น” 
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• เน้นให้ราษฎรยนือยู่ได้ด้วยตวัเองพึง่ตนเองได้ 

• ยากจนแร้นแค้นให้พอมีพอกนิ 

• พอมีพอกนิ  ยกฐานะให้มีกนิมีใช้ 

• โครงการมีลักษณะเรียบง่ายใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่ราษฎรทั่วไปสามารถ
ด าเนินการได้ มีความสัมพนัธ์ครบวงจร ราษฎรมีส่วนร่วม 

• ทรงพจิารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกจิ  ภูมสัิงคม  และส่ิงแวดล้อม 

  ทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ เน้นความคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน 

• ทรงหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้คนกลุ่มหน่ึงโดยสร้างผลประโยชน์
ให้แก่คนอกีกลุ่มหน่ึง 

• ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

หลกัและปรัชญาในการบริหารและจัดการโครงการ (2) 
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พระอจัฉริยภาพในการทรงงาน 

 

 ทรงเป็นนักวิชาการ.. ทรงใช้วิชาการเชิงช่าง วิศวกรรมหลายสาขา 
สภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อม น ามาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 

 ทรงเป็นนักคิด นักวิเคราะห์  ที่ทรงเข้าใจในทุกสถานการณ์ สภาพ
ปัญหา ธรรมชาติและภูมิสังคม อย่างลกึซ้ึง 

 ทรงเป็นผู้น าและนักบริหารที่ ทุ่มเทท างาน แก้ปัญหาเ ร่ืองน ้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ส่ือมโทรมเพือ่ประชาชนมาตลอดเวลายาวนาน 

 ทรงเป็นนักปฏิบัติทีเ่ข้าใจชัดเจนในวิธีการและเทคนิคที่ใช้ท างาน 
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 พระราชกรณยีกจินานัปการเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า 

 ทรงทุ่มเท ตรากตร าท างาน เพือ่อาณาประชาราษฎร์ 

 ทรงห่วงใยทุกข์สุขของประชาชน เสดจ็ฯ เยีย่มไพร่ฟ้าข้าแผ่นดนิ  เพือ่สัมผสั

สภาพปัญหาอย่างแท้จริง 

 เสดจ็ฯ รับทราบ  รับฟัง สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยพระองค์เอง 

 เมือ่เกดิวกิฤตการณ์ จะทรงปัดเป่าจนส้ินไป 

 ทรงขยนั ทรงพระเกษมส าราญในการท างาน โดยไม่ทรงเบื่อหน่าย 

การทุ่มเททรงงาน 



พระบรมราโชวาท และพระราชด ารัส คัดตัดตอนน าเสนอเป็นตัวอย่าง       
เพื่อเป็นแนวทางในการเดนิตามรอยพระยุคลบาท   
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“...การด าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  
จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้
ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความย้ังคิด น าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ 
ก็เท่ากับเป็นบุคคลทีเ่ป็นภัยแก่สังคมมนุษย์ ...” 

 

พระบรมราโชวาท 

ในพธีิพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

18 กันยายน 2504 
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 “... คนทีไ่ม่มีความสุจริต คนทีไ่ม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่
มีวันทีจ่ะสร้างสรรค์ประโยชน์สวนรวมทีส่ าคญัอันใดได้ ผู้ทีม่ีความ
สุจริตและความมุ่งมั่นเท่าน้ัน จึงจะท างานส าคญัยิง่ใหญ่ทีเ่ป็น
คณุประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ...” 

พระบรมราโชวาท 

ในพธีิพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 กรกฎาคม 2522 
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“...การบ าเพ็ญประโยชน์จะต้องท าที่ตัวเองก่อน ด้วยการประพฤติดี  เป็น
ต้นว่า  รักษาระเบียบวินัย  รักษาความสัตย์สุจริต  ขยันหม่ันเพียร  
ปฏิบัติกิจการงานด้วยความเข้มแข็งหนักแน่นให้จนติดเป็นนิสัย ผล
ของการท าดีที่เป็นประโยชน์ ก็จะงอกงามขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติอย่างเต็ม
เป่ียม  แล้วจะสะท้อนออกถึงผู้อ่ืน พลอยให้ผู้อ่ืนและส่วนรวมได้รับ
ผลดีด้วย...” 

พระบรมราโชวาท 
ในพธีิปฏญิาณตนและสวนสนามเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

1 กรกฎาคม  2527 
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“...เม่ือท างาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน  งานจึงจะส าเร็จได้รับ
ประโยชน์ครบถ้วน  ท้ังประโยชน์ของงาน และประโยชน์ของผู้ท า  ถ้า
ท างานเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนๆ เช่น เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว แม้จะได้ผล
มากมายเพียงใด งานกไ็ม่ส าเร็จ แต่ท าให้เสียท้ังงาน เสียท้ังคน...” 

 

พระบรมราโชวาท 

เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2532 

พระต าหนักภูพงิคราชนิเวศน์ 

9 มีนาคม 2532 

 

30 



“...ในการปฏิบัติราชการน้ัน ขอให้ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่  อย่านึกถึงบ าเหน็จ
รางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการท าหน้าที่ได้สมบูรณ์  
เป็นท้ังรางวัลและผลประโยชน์อย่างประเสริฐ จะท าให้บ้านเมืองไทย
ของเราอยู่เยน็เป็นสุขและม่ันคง...” 

 
พระบรมราโชวาท 

เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2533 
พระต าหนักจติรลดารโหฐาน 

19  มีนาคม 2533 

 31 
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พระราชกรณยีกจิด้านการพฒันา : ทรงทุ่มเทแก้ไขปัญหาพืน้ฐานของเกษตรกร 

  ทรงให้ความส าคญัอย่างยิง่ยวด  ในเร่ืองการแก้ไขปัญหาพืน้ฐานของเกษตรกร  
ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของแผ่นดนิ 
 ปัญหาของเกษตรกรไทย มหีลากหลายเป็นต้นว่า  

– ปัญหาการขาดแคลนน า้ 

– ปัญหาอุทกภัย น า้ท่วมพืน้ทีเ่กษตรและชุมชนเมอืง 

– ปัญหาเร่ืองทีด่นิท ากนิ 

– ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร  เช่น ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม  ปัญหาน า้เสีย 

– ปัญหาดินเส่ือมโทรม  ดนิเปร้ียว  ดนิเคม็ 

– ปัญหาความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการท าเกษตรกรรมของชาวนาชาวไร่  

  เหล่านีเ้ป็นเร่ืองหลักที่ทรงห่วงใย  ซ่ึงแต่ละแห่งในแต่ละภูมิภาคก็มีปัญหาแตกต่างกันไป  หนักบ้าง
เบาบ้างตามสภาพทางภูมสัิงคมทีแ่ตกต่างกนั 

 



พระราชกรณียกจิด้านการพฒันา : เพือ่แก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทย 

พระราชกรณียกจิเพือ่แก้ปัญหาพืน้ฐานของเกษตรไทยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 ด้านการจัดการทรัพยากรน า้ 
 ด้านการป่าไม้และอนุรักษ์ต้นน า้ล าธาร 

 ด้านการพฒันาทีด่นิ 

 ด้านการปลูกพชืและระบบการเกษตร 

 ด้านการปศุสัตว์ 

 ด้านการประมง 

 ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม 

 ด้านการสหกรณ์ 33 



พระราชกรณยีกจิการพฒันาแต่ละด้าน 

มีรายละเอยีดมากไม่ขอกล่าวถงึ ณ ที่นี ้ 

34 



35 

ตัวอย่างภาพการทรงงานแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ 
จากแนวพระราชด าริ  สู่การปฏบิัตต่ิางๆ 



แผนที่นีแ้สดงรายละเอียดสภาพภมูปิระเทศ  แหล่งน า้  การตัง้ถิ่นฐานของผู้คน 
และโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ซึ่งทรงใช้เป็นหลักในการพจิารณาโครงการแหล่งน า้ 

แผนที่แผ่นใหญ่พเิศษ คือแผนที่มาตราส่วน 
1:50,000 น ามาแปะต่อกันหลายแผ่น 



ทรงน าแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ไปกับพระองค์ทุกครัง้เพื่อประกอบการพจิารณาวางโครงการ 



ในภาพ... ทรงเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเม่ือเดือนมกราคม  
พ.ศ.2532 เพื่อทรงหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์อุทกภยัภาคใต้ 

บางครัง้ทางใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทยีมร่วมกับแผนที่มาตราส่วน 
1:50,000 เพื่อประกอบการพจิารณาแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น า้ เช่นกรณีเกิดอุทกภยั 



ลายพระหตัถ์...                         
ทรงก าหนดที่ตัง้โครงการฝายและ
เข่ือนเกบ็กักน า้ที่ จ.แม่ฮ่องสอน 
พระราชทานแก่กรมชลประทาน 



ลายพระหตัถ์...                         
ทรงก าหนดที่ตัง้ฝายและเข่ือนเกบ็
กักน า้ที่นิคมสุคริิน จ.นราธิวาส 



เสด็จฯไปในท้องถิ่นกันดารห่างไกลความเจริญทุกที่  ไม่ทรงรังเกียจที่จะประทับลงกับพืน้ดิน  ด้วย
ความที่พระราชหฤทัยจดจ่ออยู่ แต่กับงาน คือ ทรงหาข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับราษฎรในเร่ืองน า้ 



ตามภาพ... เป็นการทรงงานเพื่อหาที่สร้าง “อ่างเกบ็น า้ห้วยเคลิม้  บริเวณเชิงเขาภพูาน  จ.สกลนคร 

ทรงซักถามข้อมูลจากราษฎรอย่างใกล้ชิด  เพื่อประกอบพระราชด าริ 
ในการพจิารณาสร้างโครงการ “อ่างเกบ็น า้” ให้เหมาะสม 



ทรงรับฟังข้อคดิเหน็ทางวิชาการและการพจิารณาทุกด้านเกี่ยวกับความเหมาะสม 
จากการกราบบงัคมทลูของเจ้าหน้าที่ 



ไม่มีถนนกท็รงพระด าเนินเดนิไปยงัจุดหมาย 

44 

 



ไม่มีถนนต้องทรงพระด าเนินไปตามคนันา 
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ทรงงานในทุกสภาพพืน้ทีท่ีม่ีปัญหา 
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ทรงงานในทุกโอกาสและสถานที.่.ในพระอุโบสถวดัที ่  
อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
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เสดจ็ไปตามเส้นทางทุรกนัดาร..หาน า้ให้นิคมสุคริิน   

จ.นราธิวาส 
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ทรงงานท่ามกลางสายฝน 
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ทรงงานถึงค ่ามืด... 
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พระเสโทชุ่มโชคฉลองพระองค์กท็รงงานด้วยพระทยัใส่ 
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ทรงงานแก้ไขปัญหาน า้เสียที่บึงมักกะสัน 
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กงัหันน า้ชัยพฒันา..เคร่ืองบ าบัดน า้เสียประเภทไทยท า
ไทยใช้...ทรงออกแบบต้นแบบพระราชทาน 
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เขือ่นป่าสักชลสิทธ์ิ  จ.ลพบุรี  เขือ่นดนิถมบดอดัแน่นขนาดใหญ่  
ความจุอ่างเกบ็น า้ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร 



ประตูระบายน า้อุทกวภิาชประสิทธ์ิ จ.นครศรีธรรมราช
..ปิดปากแม่น า้ปากพนัง เพือ่กกัน า้จืด 
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เขือ่นขุนด่านปราการชล จ.นครนายก สูง 95 เมตร
...เขื่อนคอนกรีตบดอดัแน่น 
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สวัสด ี


