
ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
“...เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง
มหาชนชาวสยาม...”

ปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่พสกนิกรตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

๒๔๙๓ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการทรงงานหนักเพื่อความสุข

และความร่มเย็นของคนไทยทั้งชาติ ตลอดเส้นทางการเสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงเยีย่มเยยีนราษฎรทัว่ประเทศ ท�าให้พระองค์

ทรงทราบว่าปัญหาพืน้ฐานของเกษตรกรไทยในแต่ละภมิูภาคของ

ประเทศมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไปตามสภาพทางภมูศิาสตร์ 

ทั้งปัญหาการขาดแคลนน�้า ปัญหาเรื่องที่ท�ากิน และปัญหาความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึง

พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ขึน้ เพือ่ให้เป็นแหล่งรวบรวมสรรพ

วชิาการทางด้านเกษตรกรรม เป็นเสมอืน ‘พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิี่

มีชีวิต’ โดยมีกิจกรรมด้านการศึกษาพัฒนาที่ต่อเนื่อง และขยาย

ผลทีเ่ป็นความส�าเรจ็สูเ่กษตรกรและชมุชนในภมูภิาคนัน้อย่างต่อ

เนื่องตลอดเวลา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เกิดขึ้น

ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปัจจุบันมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น ๖ ศูนย์ 



๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน4

ได้แก่

๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิจงัหวัดฉะเชิงเทรา พระราชทานพระราชด�าร ิเมือ่วนั

ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 

๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

๓. ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวัน

ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕

๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวัน

ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

๖. ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี พระราชทานพระราชด�าริ เมื่อวันที่ 

๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

๒ ๕ ๒ ๒ ๒ ๕ ๒ ๔ ๒ ๕ ๒ ๕
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เป็น 

“ต้นแบบ” ของระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop  

Service) ซึง่เกดิขึน้จากความร่วมมอืร่วมใจกันของหน่วยงานภาค

รฐัและเอกชน ประกอบกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนและชมุชน

ท้องถิ่น ในการสานต่อแนวพระราชด�าริเพื่อการพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ร่วมกันบนผืนแผ่นดินไทยได้

อย่างมีความสุข

คณะผูจั้ดท�าหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า หนงัสอื ๖ ศนูย์ศกึษาการ

พฒันาต้นแบบ เรยีนรูศ้าสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน เล่มนี ้จะเป็น 

แหล่งข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ต่อประชาชนทกุคนท่ีสนใจในศาสตร์ของ

พระราชา ได้ใช้เรียนรู้ ศึกษา และร่วมสืบสานงานในโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อเทิด 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน

 ส�ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊คส์

๒ ๕ ๒ ๕ ๒ ๕ ๒ ๕ ๒ ๕ ๒ ๖
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สำรบัญ
บทน�ำ	 	 ๑๒
บทที่	๑	แนวพระรำชด�ำริและหลักกำรทรงงำน	 ๑๘ 

๒๓ หลักการทรงงาน ๒๔

บทที่	๒	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน	 ๓๖
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดฉะเชิงเทรำ
 ความเป็นมา ๔๐

 วัตถุประสงค์ ๔๑

 พื้นที่ด�าเนินการ ๔๒

 แนวพระราชด�าริในการพัฒนา ๔๓

 การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ ๖๐

 ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ๘๒

 สรุปภาพรวม ๙๑

บทที่	๓	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน	 ๙๔
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดจันทบุรี
 ความเป็นมา ๙๘

 วัตถุประสงค์ ๑๐๐

 พื้นที่ด�าเนินการ ๑๐๑

 แนวพระราชด�าริในการพัฒนา ๑๐๕
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 การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ ๑๐๙

 ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ๑๓๑

 สรุปภาพรวม ๑๔๕

บทที่	๔		ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง	 ๑๔๘
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดนรำธิวำส
 ความเป็นมา ๑๕๒

 วัตถุประสงค์ ๑๕๓

 พื้นที่ด�าเนินการ ๑๕๔

 แนวพระราชด�าริในการพัฒนา ๑๕๕

 การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ ๑๘๕

 ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ๑๙๔

 สรุปภาพรวม ๒๐๔

บทที่	๕	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน	 ๒๑๐
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดสกลนคร
 ความเป็นมา ๒๑๔

 วัตถุประสงค์ ๒๑๖

 พื้นที่ด�าเนินการ ๒๑๖

 แนวพระราชด�าริในการพัฒนา ๒๑๗

 การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ ๒๓๙

 ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ๒๕๔

 สรุปภาพรวม ๒๖๘
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บทที่	๖	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้	 ๒๗๒
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเชียงใหม่
 ความเป็นมา ๒๗๖

 วัตถุประสงค์ ๒๗๗

 พื้นที่ด�าเนินการ ๒๗๘

 แนวพระราชด�าริในการพัฒนา ๒๘๒

 การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ ๓๐๒

 ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ๓๐๔

 สรุปภาพรวม ๓๓๐

บทที่	๗		ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย	 ๓๓๔
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเพชรบุรี
 ความเป็นมา ๓๓๘

 วัตถุประสงค์ ๓๓๙

 พื้นที่ด�าเนินการ ๓๔๐

 แนวพระราชด�าริในการพัฒนา ๓๔๑

 การด�าเนินงานในกิจกรรมที่ส�าคัญ ๓๗๔

 ผลส�าเร็จที่โดดเด่น ๓๙๑

 สรุปภาพรวม ๓๙๕

ข้อมูลอ้ำงอิง	 ๓๙๘
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๖ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำต้นแบบ 
เรียนรู้ศำสตร์พระรำชำอย่ำงยั่งยืน

“...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึงว่า ทุกสิ่งทุก

อย่างทุกด้านของประชาชนที่จะหาเล้ียงชีพในท้องที่จะท�า

อย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ ที่จะสามารถหาดูวิธี

การจะท�ามาหากินให้มีประสิทธิภาพ...”

“...ด้านหนึง่กเ็ป็นจดุประสงค์ของศนูย์ศกึษาฯ กเ็ป็นสถานที ่

ส�าหรับค้นคว้าวิจัยในท้องท่ี เพราะว่าแต่ละท้องที่สภาพ 

ฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆ กัน ก็มีลักษณะ

แตกต่างกันมากเหมือนกัน...”

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	

จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

จังหวัดนรำธิวำส

๒
๕
๒
๒

๒
๕
๒
๔

๒
๕
๒
๕
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“...กรม กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้

สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกันประสานงานกัน 

ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ท่ีรวบรวมก�าลังทั้งหมด

ของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านการเกษตรหรือด้าน

สงัคม ทัง้ในด้านหางานการส่งเสรมิการศกึษามาอยูด้่วยกนั 

ก็หมายความว่า ประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลาย 

ก็สามารถท่ีจะมาดู ส่วนเจ้าหน้าท่ีจะให้ความอนุเคราะห์

แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกัน ในท่ีเดียวกันเหมือนกัน ซึ่ง

เป็นสองด้านก็หมายถึงว่า ที่ส�าคัญปลายทาง คือประชาชน 

จะได้รับประโยชน์ และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้

ประโยชน์...”

พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย	
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	
จังหวัดเพชรบุรี

๒
๕
๒
๕

๒
๕
๒
๕

๒
๕
๒
๖
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“...กำรพัฒนำจะต้องเป็นไปตำมภูมิประเทศทำงภูมิศำสตร์

ในสังคมวิทยำ ภูมิประเทศตำมสังคมวิทยำ คือนิสัยใจคอ

ของคนเรำจะไปบงัคบัให้คนคดิอย่ำงอืน่ไม่ได้ เรำต้องแนะน�ำ 

เรำต้องเข้ำไปช่วยคน โดยที่จะคิดให้เขำเข้ำกับเรำไม่ได้ 

แต่ถ้ำเรำเข้ำไปแล้ว เรำเข้ำไปดูว่ำเขำต้องกำรอะไรจริงๆ 

แล้วก็อธิบำยให้เขำเข้ำใจหลักกำรของกำรพัฒนำนี้ก็จะเกิด

ประโยชน์อย่ำงยิ่ง...”

พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

วางรากฐานการพัฒนา โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ คือ ความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร ซึ่งจะต้องพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

ก่อน เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองและจะต้องสอดคล้อง

กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและ

ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมความรู้ เทคนิค วิชาการอันทันสมัย เรียบ

ง่าย ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ ค�านึงถึงสภาพแวดล้อม

ทางด้านภูมิศาสตร์และสังคมวิทยาของแต่ละท้องถิ่นที่มีความ 

แตกต่างกันด้วยเสมอ ดังพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระ 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความตอนหนึ่งว่า

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์
ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอ
ของคนเราจะไปบงัคบัให้คนคดิอย่างอืน่ไม่ได้ เราต้องแนะน�า 
เราต้องเข้าไปช่วยคน โดยท่ีจะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่
ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้ว
ก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง...”

ด้วยหลักการดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดลุยเดช ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้จดัตัง้ ศนูย์ศกึษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ 

จ�านวน ๖ ศูนย์ ท�าหน้าที่เสมือน ‘พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต’ 

ที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการ
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แก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน�้า ดิน ป่าไม้ 

และพลังงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แต่ละแห่งล้วนมีลักษณะ

ปัญหา “เฉพาะ” แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีพระบรมราช

วินิจฉัยเก่ียวกับสภาพปัญหาของแต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนาไว้

อย่างชัดเจน สรุปได้ดังนี้

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราปัญหาจากการ

ตัดป่าแล้วปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และมันส�าปะหลัง ซึ่งท�าให้

ดินจืดและกลายเป็นทราย ในฤดูแล้งจะมีการชะล้างเน่ืองจากลม

พัด ในฤดูฝนจะมีการชะล้างเนื่องจากน�้าเซาะ

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนือ่งมาจากพระ

ราชด�าริ อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ปัญหาดินเค็มเพราะน�้า

ทะเลขึ้นถึง และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปัญหาพื้นที่เป็นป่าพรุเก่า 

ดนิประกอบด้วยพชืท่ีทับถมมาเป็นเวลานานผสมกับน�า้ทะเล มีผล

ท�าให้ดนิท่ีมแีร่ก�ามะถนั เมือ่สัมผสักบัอากาศกก็ลายเป็นออกไซด์ 

และเมื่อผสมกับน�้าก็กลายเป็นกรดก�ามะถัน 

• ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ปัญหาการตัดไม้ ท�าลายป่า ท�าให้

ขาดน�้าในหน้าแล้ง ส่วนฤดูฝนน�้าไหลแรงจึงชะล้างหน้าดิน ดิน

ผิวบางลงและเกิดเกลือในดิน 

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาจากการ

ท�าลายป่า ในฤดูฝนจะมีการชะล้างหน้าดิน เนื่องจากน�้าเซาะจน
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เหลือแต่หิน กรวด

• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าร ิจังหวัดเพชรบุรี ปัญหาการตัดไม้และการปลูกพืชไร่ จน

ดินจืดกลายเป็นทราย เมื่อถูกลมและน�้าชะล้างไปหมด จนเหลือ

แต่ดินดานไร้ประโยชน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้น โดยมีแนวคิดที่ส�าคัญคือ

เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนา (Research & Development) และน�า

ผลการศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จมาเป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ

ในลักษณะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ส�าหรับให้ผู้ที่สนใจเข้า

มาศึกษาดูงานจากการปฏิบัติจริง เป็นตัวอย่างของการบริหาร

งานแบบบูรณาการในลักษณะรวมศูนย์ ในการผสานความร่วม

มือร่วมใจกันของหน่วยงานราชการในการท�างานเพื่อบริการ

ประชาชน และเป็นระบบการบรกิารเบด็เสร็จทีป่ระชาชนสามารถ

เข้ามาเรียนรู้และขอรับบริการได้ในที่เดียวกัน
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“...วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็คือ การ

พัฒนาที่ท�ากินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น โดย

การพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน�า้ ตลอดจนฟื้นฟูป่าและใช้

หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยง

สัตว์ โดยใช้เงินจากการบรจิาค จากผู้มีจิตศรทัธาเป็นทุนใน

การพัฒนา ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาจะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่

เกษตรกรทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสามารถมาเย่ียม

ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพ่ือเป็นการศึกษา

หาความรู้ นอกจากนัน้ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นศูนย์กลางการพัฒนา

พื้นที่รอบๆ บริเวณโครงการให้มีความเจริญขึ้น เมื่อราษฎร

เริม่มสีภาพความเป็นอยูท่ี่ดข้ึีนก็อาจพจิารณาจดัตัง้โรงสีข้าว

ส�าหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่ม ตลอดจนจัดตั้งธนาคารข้าวของ

แต่ละหมู่บ้าน เพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตนเองในที่สุด...”

     

พระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แนวพระรำชด�ำริและหลักกำรทรงงำน
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงมุง่หวงัให้ศนูย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็น ต้นแบบของความ

ส�าเร็จ ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ และ 

ช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 

คือ

• เป็นสถานที่ส�าหรับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย 

เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท�าหน้าที่เสมือน 

“ต้นแบบ” ของความส�าเรจ็ ทีจ่ะเป็นแนวทางและตวัอย่างของผล

ส�าเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

• แลกเปลี่ยนส่ือสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติและ

ประชาชน ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยต่างๆ ที่ได้รับผล

ส�าเร็จแล้ว ศูนย์ศึกษาฯ จะเป็นแหล่งผสมผสานทางวิชาการและ

การปฏิบัติเพื่อน�าความรู้สู่ราษฎร รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาทดลอง

ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด

ประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่าง ๓ กลุ่ม คือ นัก

วิชาการ เจ้าหน้าที่ซึ่งท�าหน้าที่พัฒนาส่งเสริม และราษฎร

• การพัฒนาแบบผสมผสาน ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ แต่ละ

แห่งจะเป็นแบบจ�าลองและตวัอย่างของการพฒันาในพืน้ท่ีลกัษณะ

หนึง่ๆ ซึง่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ที ่โดยพยายามใช้ความ

รู้ให้มากสาขาที่สุด แต่ละสาขาจะเป็นประโยชน์เก้ือหนุนกับการ

พฒันาสาขาอืน่ๆ เป็นการผสมผสานกนัทัง้ด้านความรู้ การด�าเนนิ

งาน และการบริหารอย่างเป็นระบบ

• การประสานงานระหว่างส่วนราชการ เป็นการประสาน

งาน ประสานแผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วน
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ราชการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• เป็นศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) เป็น

ศูนย์รวมของการศึกษา ทดลอง และสาธิต ที่ได้รับผลส�าเร็จ ทั้ง

ด้านการเกษตร แหล่งน�้า ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนา

ด้านสังคม ศลิปาชพี ในลกัษณะของ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีมี่ชวีติ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาดูงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันน�า

ไปสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาอย่างสมบูรณ์สูงสุด แต่ละศูนย์

ศกึษาฯ จะมสีภาพภมูศิาสตร์ทีเ่ป็นตัวแทนของแต่ละภมิูภาค ซึง่มี

สภาพปัญหาทีแ่ตกต่างกนั โดยท�าการศกึษา วจิยั และหาแนวทาง

การพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนั้นให้มี

สภาพสมบูรณ์สามารถท�าการเกษตรได้

เมื่อผลการศึกษา วิจัย ได้รับผลส�าเร็จแล้ว ศูนย์ศึกษาฯ 

จะท�าการขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆ ศูนย์ฯ ท่ีเรียกว่า 

“หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” เป็นหมู่บ้านเป้าหมายอันดับแรก โดยการ

ส่งเสริมในทุกๆ ด้าน อาทิ การเพาะปลูก การขยายพันธุ์พืช การ

เลี้ยงสัตว์ การประมง ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้ามารับการอบรม

จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน หรือ

เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาฯ ได้เอง 

เมื่อส่งเสริมให้กับหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จนได้รับผลข้ันหน่ึงแล้วจะ

ขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่แห่งอื่นต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการ

ด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพแล้วไปสู่พืน้ทีแ่ห่งอืน่ ในลกัษณะของ 

“ศนูย์สาขา” เพือ่ท�าการศึกษาเป็นการเฉพาะเรือ่งในพืน้ทีน่ัน้ โดย

มวีตัถปุระสงค์หลกัในการจดัตัง้ศนูย์สาขา เช่นเดียวกับศนูย์ศกึษา

การพัฒนาฯ คือ เพื่อท�าการศึกษา ทดลอง เกี่ยวกับการประกอบ
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อาชีพตามสภาพพื้นที่นั้นๆ แล้วน�าผลการศึกษาไปส่งเสริมให้

เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

โครงสร้ำงกำรบริหำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีการ

ด�าเนินงานแบบบูรณาการ โดยลักษณะโครงสร้างองค์กรดังนี้

๑. คณะกรรมการบรหิาร โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนั

เนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีนายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี 

เป็นประธาน มีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีรอง

เลขาธิการ กปร. เป็นเลขานุการ

๒. คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ 

องคมนตรี เป็นประธาน มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ เป็น

อนุกรรมการ และมีผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผลการ

พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ส�านักงาน กปร. เป็นเลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการจัดท�าแนวทางด้านการบริหารจัดการ 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดย

มี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน มีอธิบดีกรม

ที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ และมีที่ปรึกษาฯ ส�านักงาน กปร. 

เป็นเลขานุการ

๔. คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผล 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดย

มีเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน มีผู้แทนกรมที่เกี่ยวข้องเป็น

อนุกรรมการ และมีที่ปรึกษาฯ ส�านักงาน กปร. เป็นเลขานุการ
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๕. คณะอนุกรรมการด�าเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่

ศูนย์ตัง้อยูเ่ป็นประธาน มส่ีวนราชการทีเ่กีย่วข้องเป็นอนกุรรมการ 

และมีผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นเลขานุการ

“...ศูนย์ศึกษาการพัฒนาท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่รอบๆ 

บริเวณโครงการให้มีความเจริญขึ้น...”
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การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ในระยะที่ผ่านมา มีแผน

แม่บทเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน ก�ากับดูแล และติดตาม

ประเมินผล โดยได้แต่งต้ังคณะท�างานจัดท�าแผนแม่บทศูนย์

ศึกษาฯ ขึ้น เพื่อยกร่างแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ ในภาพรวมระยะ

เวลา ๕ ปี

๒๓ หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช มจีดุมุง่หมายและเป้าหมายหลักคือ การพฒันาคนให้พอ

อยูพ่อกินและพ่ึงตนเองได้ โดยทรงยึดหลักการด�าเนนิงานบนทาง

สายกลางเป็นขัน้เป็นตอนบนพืน้ฐานของความสมดุลพอดี มีความ

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมตามวถิแีห่งธรรมชาตอิย่างเรยีบง่าย

และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง โดยมีหลักการทรงงานท่ีใช้เป็น 

กรอบในการด�าเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ดังนี้

 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 การท่ีจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น  

  จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ  

ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้น จากเอกสาร แผนที่ สอบถามเจ้าหน้าที่ 

นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อที่จะ

พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตาม

ที่ประชาชนต้องการ
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 ระเบิดจากข้างใน

 พระองค์ทรงมุ่งเน้นเร่ือง การพัฒนาคนต้องสร้าง 

  ความเข้มแขง็ให้คนในชมุชน ทีเ่ราเข้าไปพฒันาให้มี

สภาพพร้อมที่จะรับเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก 

มใิช่การน�าเอาความเจรญิหรอืบคุคลจากสงัคมภายนอกเข้าไปหา

ชุมชน หมู่บ้าน ที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

  ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหา 

ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหา

ของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

ที่คนมักจะมองข้าม 

ดังพระราชด�ารัสที่ว่า 

“…ถ้าปวดหวักคิ็ดอะไรไม่ออก…เป็นอย่างนัน้ต้องแก้ไขการ

ปวดหวัน้ีก่อน...มนัไม่ได้เป็นการแก้อาการจรงิ แต่ต้องแก้ปวดหัว

ก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...แบบ Macro นี้เขาจะท�า

แบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย…อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนี้

มนัผตุรงนัน้ ผตุรงนีไ้ม่คุม้ทีจ่ะไปซ่อม…เอาตกลงรือ้บ้านนี ้ระเบดิ

เลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่ วิธีท�าต้องค่อยๆ ท�าจะไประเบิด

หมดไม่ได้...”
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 ท�าตามล�าดับขั้น

 “…การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับข้ัน  

  ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ

ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์

ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคง

พร้อม พอสมควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ

เจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�าดับต่อไป หากมุ่งแต่

จะทุม่เทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกจิให้รวดเรว็แต่ประการเดยีว 

โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับภาวะของประเทศและของ

ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย กจ็ะเกดิความไม่สมดลุในเรือ่งต่างๆ 

ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่

อารยประเทศก�าลงัประสบปัญหาทางเศรษฐกจิอย่างรนุแรงในเวลา

นี้…”

“...การช่วยเหลือสนบัสนนุประชาชนในการประกอบอาชพี

และตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพ้ืนฐานนั้นเป็นส่ิง

ส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่ง

ตนเองย่อมสามารถที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้า ร ะ ดั บ ที่ สู ง

ในต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักท่ีจะส่งเสริมความเจริญให้

ค่อยเป็นค่อยไปตามล�าดับ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและ

ประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้

บรรลุผลส�าเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”

 ภูมิสังคม

 “…การพัฒนาจะต ้องเป ็นไปตามภูมิประเทศ 

  ทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร ์
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ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิด

อย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะน�า เราเข้าไปช่วยโดยท่ีจะคิดให้เขา

เข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการ

อะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็

จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง…”

 องค์รวม

 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่าง 

  ครบวงจร ในการท่ีจะพระราชทานพระราชด�ารเิกีย่ว

กบัโครงการใดโครงการหนึง่นัน้ จะทรงมองเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึน้

และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่นกรณีของ “ทฤษฎีใหม่” 

ทีพ่ระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการประกอบ

อาชีพ นับเป็นแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม 

ตั้งแต่การถือครองที่ดิน โดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ  

๑๐ – ๑๕ ไร่ เพื่อการบริหารจัดการที่ดิน และแหล่งน�้าอันเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานท่ีส�าคัญในการประกอบอาชพีการท�าการเกษตรแบบ

ผสมผสาน เมื่อมีน�้าในการท�าเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น 

และหากมผีลผลติเพิม่มากข้ึน เกษตรกรจะต้องรูจ้กัวธิกีารจดัการ

และการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่ม รวมพลังชุมชนให้มีความเข้ม

แข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้

อย่างครบวงจร นั่นคือ ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ ๒ และ ๓

 

 ไม่ติดต�ารา

 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 

  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีลักษณะของ
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การพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต�ารา” ไม่

ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย

 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

 ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย 

  และประหยัด ราษฎรสามารถท�าได้เอง หาได้ใน 

ท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา

“...ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตาม

ธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ...”

 ท�าให้ง่าย Simplicity

 ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของ 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ท�าให้การคิดค้นดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนา

เป็นไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และที่ส�าคัญคือสอดคล้อง

กับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ใช้กฎแห่ง

ธรรมชาติเป็นแนวทาง ฉะนั้น ค�าว่า “ท�าให้ง่าย” จึงเป็นหลักคิด

ส�าคญัทีส่ดุของการพฒันาประเทศในรปูแบบของโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ

 การมีส่วนร่วม

  “…ส�าคัญที่สุดจะต้องหัดท�าใจให้กว้าง- 

  ขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น  
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แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการ

รู ้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือการระดมสติปัญญาและ

ประสบการณ์อันหลากหลาย มาอ�านวยประโยชน์ในการปฏิบัติ

บริหารงานให้ประสบความส�าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง….”

 ประโยชน์ส่วนรวม

  “...การปฏบิตังิานทุกอย่างของข้าราชการ  

  มผีลเกีย่วเนือ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของ

บ้านเมอืงและประชาชนทุกคน เพราะฉะนัน้จงึจ�าเป็นทีข้่าราชการ

ทุกคนจะต้องท�าหน้าที่ทุกๆ ประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็ม

ก�าลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อผลการปฏิบัติราชการ

ทุกอย่างจักได้บรรลุความส�าเร็จอย่างสูง และบังเกิดประโยชน์

อย่างดีที่สุดแก่ตนเอง แก่หน้าที่ และแก่แผ่นดิน...”

 บริการรวมที่จุดเดียว

 ทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ รัก 

  สามัคคี และการร่วมมือร่วมแรงใจกัน 

ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะ

ต่างคนต่างท�าและยึดติดกับการเป็นเจ้าของเป็นส�าคัญ ให้แปร

เปลี่ยนเป็นการร่วมมือกันโดยไม่มีเจ้าของ และสามารถอ�านวย

ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ดังเห็นได้จากแนวพระราชด�าริ

ในการด�าเนินบริหารของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ ที่มีอยู่ทั้ง ๖ ศูนย์ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับ

เป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารที่เป็นการ ‘บริการรวมที่จุดเดียว’ 

และ ‘การบริการแบบเบ็ดเสร็จ’ หรือ ‘One Stop Service’ ที่เกิด

ขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
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 ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให ้

  ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมอง

อย่างละเอยีดถงึปัญหาธรรมชาต ิหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ 

จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่า

เสือ่มโทรม “การปลกูป่า โดยไม่ต้องปลกู” ปล่อยให้ธรรมชาตช่ิวย

ในการฟ้ืนฟธูรรมชาต ิทรงเข้าใจธรรมชาตแิละมนษุย์อย่างเกือ้กลู

กัน ท�าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน จะน�าไปสู่การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 ใช้อธรรมปราบอธรรม

 แนวปฏิบัติที่ส�าคัญในการแก้ปัญหาและ 

  ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงสภาวะทีไ่ม่ปกตใิห้

เข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การน�าน�้าดีขับไล่น�้าเสีย หรือเจือจาง

น�้าเสียให้กลับเป็นน�้าดี ตามจังหวะการข้ึนลงตามธรรมชาติของ

น�้า การบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติ ให้ดูด

ซับส่ิงสกปรกปนเป้ือนในน�า้ ดังพระราชด�ารสัว่า “ใช้อธรรมปราบ

อธรรม”

 ปลูกป่าในใจคน

 พระราชด�ารัสตอนหนึ่งความว่า 

 “….เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลง 

ในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน 

แผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง…”
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 ขาดทุนคือก�าไร

 “ขาดทนุ คือ ก�าไร (Our loss is our gain)  

  การเสีย คือ การได้ ประเทศชาติก็จะ

ก้าวหน้า และการท่ีคนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงิน

ไม่ได้”

“ถ้าเราท�าอะไรที่เราเสีย แต่ในท่ีสุดท่ีเราเสียหายนั้น 

เป็นการได้ทางอ้อม ประชาชนจะได้รับผล ราษฎรกินดี อยู่ดี 

ราษฎรได้ก�าไรไป”

 พึ่งตนเอง

 การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริเพื่อ 

  แก้ปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้า เพือ่ให้มคีวามแขง็แรงทีจ่ะมีแนวคดิในการด�ารง

ชวีติต่อไป และขัน้ตอนต่อไปกค็อืการพฒันาให้ประชาชนสามารถ

อยู่ในสงัคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึง่ตนเองได้ในทีส่ดุ 

ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า

“…การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ

และตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่ง

ส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่ง

ตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

ได้โดยแน่นอน…”
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 พออยู่พอกิน

 การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลาย 

  ประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิต ได้เร่ิม

จากการเสด็จฯ ไปเย่ียมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์

เอง จากน้ันได้พระราชทานความช่วยเหลือให้มีความอยู่ดีกินดี

มีชีวิตอยู่ในขั้น ‘พออยู่พอกิน’ ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีด

สมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป ดังพระราชด�ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“…ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้ก�าไร จะได้ผล

ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...”

 เศรษฐกิจพอเพียง

 ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

  มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด�ารัส

แก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นแนวทางการด�ารงชีวิต

และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ด�าเนินไปในทางสาย

กลาง มคีวามพอเพยีง และมคีวามพร้อมท่ีจะจัดการต่อผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ 

และระมัดระวัง ในการวางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด�าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อ

ให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลก “โลกาภิวัตน์” โลกาภิวัตน์ที่มีการ

แข่งขันสูง
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 ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

 ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะม ี

  ความรู้น้อย ก็ย่อมท�าประโยชน์ให้แก ่

ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มี

ความบริสุทธิ์ใจ

 ท�างานอย่างมีความสุข

 ทรงใช้หลกัสงัฆทาน คือ ให้เพือ่ให้ ไม่ได้ 

  ให้เพื่อคิดหวังอะไรตอบแทน พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเกษมส�าราญ

และทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่ง

ครั้งหนึ่งว่า 

“...ท�างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความ

สุขร่วมกัน ในการท�าประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”

 ความเพียร ดุจดังพระมหาชนก

 “...คนเราท�าอะไรต้องมีความเพียร แม้ 

  ไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายน�้า และมีค�าตอบอยู่

ว่ามปีระโยชน์อย่างไร เพราะถ้าหากไม่เพยีรทีจ่ะว่ายน�า้เป็นเวลา 

๗ วัน ๗ คืน ก็จะไม่พบเทวดา คนอื่นไม่มีความเพียรที่จะว่ายน�้า

ก็จมเป็นอาหารของปลา ของเต่า เพราะฉะนั้นความเพียร แม้จะ

ไม่ทราบว่าจะถึงฝั่งเมื่อไหร่ ก็ต้องเพียรว่ายน�้าต่อไป...”
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 รู้ รัก สามัคคี

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล 

  อดุลยเดช มีพระราชด�ารัสในเรื่อง “รู้ 

รัก สามัคคี” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นค�าสามค�าที่มีค่าและมีความ

หมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
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รู ้: การทีเ่ราจะลงมอืท�าสิง่ใด 

นั้น จะต้องรู ้เสียก่อน รู ้ถึงปัจจัย

ทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการ

แก้ปัญหา

รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้

ครบด้วยกระบวนความแล้ว จะต้อง

มีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไป

ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ

สามัคคี : การท่ีจะลงมือ

ปฏิบัตินั้น ควรค�านึงเสมอว่า เราจะ

ท�างานคนเดียวไม่ได้ ต้องท�างาน

ร ่วมมือร ่วมใจเป็นองค์กร เป ็น 

หมูค่ณะ จงึจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหา 

ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงปลูก

ต้นประดูป่่า ณ ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เม่ือวันท่ี ๑๕ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓




