พระมหากษัตริยนักพัฒนา
เพื่อประโยชนสุขสูปวงประชา

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“...คำว่า “พัฒนา” ก็หมายถึงทำให้มั่นคง ทำให้ก้าวหน้า
การพัฒนาประเทศก็ทำให้บ้านเมืองมั่นคงมีความเจริญ
ความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เท่ากับ
ตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความปลอดภัย
มีความเจริญ มีความสุข
ฉะนั้น จึงเข้าใจได้ว่า การพัฒนาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดี
เพราะว่าจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
และความพอใจของแต่ละบุคคลในประเทศ...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่
คณะที่ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น
ณ ศาลาผกาภิรมย์
๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓
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คำนำ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
ให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่
ให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและตนเองต่อไป
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการ
พัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน จากผล
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวติ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น
๖ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกีย่ วกับหลักการ
ทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และประสบการณ์
ที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเชิญลงพิมพ์ในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้
ยังประกอบด้วยบทสัมภาษณ์ของผูถ้ วายงานใกล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศ และมีสว่ นร่วม
ในการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ส่วนที่ ๒ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ห้องทดลองในพระราชวัง ซึ่งเป็นเสมือน
ห้ อ งทดลองของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงใช้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และทดลอง ในเรื่ อ งต่ า งๆ
อย่างรอบคอบ จนมัน่ พระทัยว่าเป็นแนวทางทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสภาพแวดล้อม
ในแต่ละท้องถิน่ ก่อนทีจ่ ะพระราชทานแนวพระราชดำริเพือ่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ตลอดจนบทสัมภาษณ์
ผู้อำนวยการโครงการฯ
ส่วนที่ ๓ แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ และการน้อมนำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานแนวพระราชดำริ ใ นการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและ
ความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ มากมายเหลือคณานับ ตลอดจนทรงตรากตรำพระวรกาย
เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งสำนักงานฯ ได้อัญเชิญมานำเสนอ
โดยสังเขปรวม ๑๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
การพัฒนาชนบท เกษตรกรรม การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้ พลังงาน การคมนาคม
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่
รวมทั้งบทสัมภาษณ์ของผู้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้บังเกิดผล

ส่ ว นที่ ๔ ประโยชน์ สุ ข สู่ ป วงประชา ประกอบด้ ว ยบทสั ม ภาษณ์ ข องผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแนวพระราชดำริ ซึ่งได้ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยาก และ
สร้างความผาสุกแก่พสกนิกร ทุกท่านต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยได้นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างใน ๙ ด้าน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาพลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาจราจร การนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดิน
การขยายโอกาสทางการศึกษา การสงเคราะห์ประชาชนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ส่ ว นที่ ๕ พระเกี ย รติ คุ ณ เกริ ก ไกร จากการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงงาน
อย่ า งหนั ก ตลอดมา หน่ ว ยงานและองค์ ก รต่ า งๆ จึ ง ต่ า งพร้ อ มใจกั น ถวายพระราชสมั ญ ญานาม
ในหลากหลายด้ า น อั น แสดงถึ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพและพระปรี ช าสามารถในศาสตร์ ด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ
เทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี ตลอดจนความซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้
นอกจากนี้ แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ในโลก
พระเกียรติคุณจึงแผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ หน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศได้ขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลทางด้านการพัฒนาเป็นจำนวนมาก
ส่วนที่ ๖ บทสรุป พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ตลอดเวลา ๖๕ ปี
แห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงน้ำพระทัยและพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีท่ รงงานอย่างหนักและเหนือ่ ยยาก ทรงนำพาการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าภายใต้รม่ พระบารมี
และทรงดูแลราษฎรประดุจพ่อดูแลลูก เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยาก โดยไม่ทรงเลือกว่า
เขาเหล่านั้นเป็นใคร สมดังพระราชปณิธานที่พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ทัง้ นี้ สำนักงานฯ ได้รบั ความกรุณาจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ในการเป็นประธานทีป่ รึกษาการจัดทำหนังสือเล่มนี้ และให้คำแนะนำทีเ่ ป็นประโยชน์ สำนักงานฯ
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง
และสำนั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ ได้ ใ ห้
ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลและภาพพระราชกรณียกิจ สำนักงานฯ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
			
			

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ธันวาคม ๒๕๕๔

ส า ร บั ญ
หน้า
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คำนำ
ส่วนที่ ๑ : ภาพรวมหลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๑

๑. หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๔

๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
		 พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศ
		 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๕

๓. พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
		 หาที่เปรียบมิได้
		 บทสัมภาษณ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๕๐

๔. กลไกการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
		 เพื่อการพัฒนาประเทศ
		 บทสัมภาษณ์ ดร.เสนาะ อูนากูล

๕๗

๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
		 บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

๖๖

ส่วนที่ ๒ : โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ห้องทดลองในพระราชวัง

๘๑

๑. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
๒. บทสัมภาษณ์ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

๘๓
๙๐

หน้า
ส่วนที่ ๓ : แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ และการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ
๑. แนวพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๙๔
๙๗

๒. แนวพระราชดำริด้านการศึกษา
		 บทสัมภาษณ์ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
		 บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

๑๐๑
๑๐๕
๑๑๐

๓. แนวพระราชดำริด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
		 บทสัมภาษณ์ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย

๑๑๗
๑๒๑

๔. แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรรม

๑๒๙

๕. แนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ

๑๓๓

๖. แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำ

๑๓๕

๗. แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรดิน

๑๕๓

๘. แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้

๑๕๖

๙. แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบท

๑๕๘

๑๐. แนวพระราชดำริด้านการคมนาคม

๑๖๐

๑๑. แนวพระราชดำริด้านพลังงาน

๑๖๔

๑๒. แนวพระราชดำริการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
		 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑๖๘

หน้า
๑๓. แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗๔

๑๔. แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

๑๗๙

ส่วนที่ ๔ : ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

๑๘๑

บทสัมภาษณ์หน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ
มาปฏิบัติและได้รับประโยชน์สุข เพื่อเป็นตัวอย่าง ๙ ด้าน ดังนี้
๑. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘๔

๒. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่

๑๙๙

๓.
		
		
		
		

การบริหารจัดการน้ำ
๓.๑ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
๓.๒ “ฝนหลวง”... สายฝนสู่ปวงประชาในถิ่นทุรกันดาร
๓.๓ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม... บรรเทาความเดือดร้อนพสกนิกร
๓.๔ การบำบัดน้ำเสีย... คืนคุณภาพน้ำสู่ประชาชน

๒๐๒
๒๐๒
๒๑๐
๒๑๓
๒๒๔

๔. การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อชาวไทย

๒๒๘

๕. การแก้ไขปัญหาจราจร

๒๓๓

๖. หญ้าแฝก... หญ้ามหัศจรรย์

๒๔๐

๗. การขยายโอกาสทางการศึกษา
		 ๗.๑ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม... ขยายโอกาสทางการศึกษา
			 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
		 ๗.๒ โรงเรียนพระดาบส... พัฒนาอาชีพให้เป็นคนเก่งและดี

๒๔๕
๒๔๖
๒๕๖

หน้า
๘. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ... สงเคราะห์ประชาชน
		 ผู้ประสบภัยและด้อยโอกาส
๙. การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา... สงเคราะห์ผู้ยากไร้และเดือดร้อน

๒๖๐
๒๗๑

ส่วนที่ ๕ : พระเกียรติคุณเกริกไกร

๒๗๖

ส่วนที่ ๖ : บทสรุป : พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่

๒๘๙

บรรณานุกรม					

๓๐๐

รายนามที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

๓๐๔

“...การพัฒนาประเทศจะบรรลุผลตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบกันหลายอย่าง.
อย่างแรกต้องมีคนดี คือมีปัญญา มีความรับผิดชอบ
มีความวิริยะอุตสาหะ เป็นผู้ปฏิบัติ.
อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดี เป็นเครื่องใช้ประกอบการ.
อย่างที่สาม ต้องมีการวางแผนที่ดี ให้พอเหมาะพอควร
กับฐานะเศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยู่
โดยคำนึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์ของประเทศ
และประชาชนเป็นหลักปฏิบัติ...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

๑

ภาพรวมหลักการทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

ส่วนที่ ๑

ภาพรวมหลักการทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดเวลากว่าหกทศวรรษแห่งการครองราชย์ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนทั้งชาติ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเสียสละประโยชน์สุข
ส่วนพระองค์เพื่อพสกนิกรชาวไทย สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติในปี
๒๔๘๙ แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่พสกนิกร ไม่วา่ จะเชือ้ ชาติและศาสนาใด หรืออยูห่ า่ งไกลสักเพียงใด ก็มทิ รงย่อท้อ ทรงเข้าไปช่วยเหลือ
ราษฎรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ก็ทรงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหา
ได้อย่างแยบยล
การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลาง
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง
และยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคม
ที่คำนึงถึงความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และการพึ่งตนเอง โดยรู้จักประมาณตน และดำเนินการ
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” และการ “รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ดำเนินการ
ตามแนวพระราชดำริมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ดำเนินการได้อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่ชุมชนและ
สังคมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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ทั้ ง นี้ สำนั ก งานฯ ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์เกีย่ วกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนา
ประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประสบการณ์ที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ช่วยให้สามารถเข้าใจหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของผูถ้ วายงานใกล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาทในการพัฒนา
ประเทศ ๒ ท่าน ได้แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และ ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
มุง่ มัน่ และตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิน่ ทุรกันดารทัว่ ทุกหย่อมหญ้าของประเทศ เพือ่ ทรงเยีย่ มเยียน
และรับทราบปัญหาของประชาชน และพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า รวมทั้งหาทางให้เขาเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะต่อไป
รวมทัง้ นำเสนอบทสัมภาษณ์ ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ริเริ่มให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ หรือสำนักงาน กปร. ขึน้ ภายในสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อปี ๒๕๒๔ เพื่อเป็นกลไกประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
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หลักการทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การทรงงานของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ วั เป็นการดำเนินงานในลักษณะ
ทางสายกลางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดย
ทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นตัวตั้ง และ
ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการ
มีสว่ นร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจน
ภู มิ สั ง คมที่ ค ำนึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งกั น
ในแต่ละพื้นที่และการพึ่งตนเอง โดยรู้จัก
ประมาณตนและดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับขัน้ ” อย่างบูรณาการ ซึง่ อาศัย
ความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการ “รู้ รัก สามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบท
ที่ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม
มีเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ดำเนินการได้อย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน อันนำไปสูช่ มุ ชน
และสังคมที่เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
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“หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง
๒๓ หลักการ ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมนำมาปฏิบัติในวาระและโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้

ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การที่จะพระราชทานโครงการใด
โครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จาก
เอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้ า หน้ า ที่
นักวิชาการ และราษฎรในพืน้ ทีใ่ ห้ได้รายละเอียด
ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วตรงตามความต้องการ
ของประชาชน

ระเบิดจากข้างใน
พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน โดยตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน
แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหา
ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
		
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไข
ปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro)
ก่ อ นเสมอ แต่ ก ารแก้ ปั ญ หาของพระองค์
จะเริ่มจากจุดเล็กๆ (Micro) คือ การแก้ไข
ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ที่ ค นมั ก จะมองข้ า ม
ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน... มันไม่ได้
เป็นการแก้อาการจริง แต่ตอ้ งแก้ปวดหัวก่อน เพือ่ ทีจ่ ะให้อยูใ่ นสภาพทีค่ ดิ ได้... แบบ (Macro) นี้ เขาจะทำ
แบบรือ้ ทัง้ หมด ฉันไม่เห็นด้วย...อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนีม้ นั ผุตรงนัน้ ผุตรงนี้ ไม่คมุ้ ทีจ่ ะไปซ่อม...
เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีทำต้องค่อยๆ ทำ จะไประเบิดหมดไม่ได้...”
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ทำตามลำดับขั้น
ในการทรงงานพระองค์ จ ะทรงเริ่ ม ต้ น
จากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่
สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว
ก็จะสามารถทำประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ ต่อไปได้ จากนัน้
จะเป็นเรือ่ งสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานและสิง่ จำเป็น
ในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การให้ความรูท้ างวิชาการและเทคโนโลยีทเี่ รียบง่าย
เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระบรม
ราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขัน้ ต้องสร้างพืน้ ฐานคือความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ เมือ่ ได้พนื้ ฐานทีม่ นั่ คงพร้อมพอสมควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจ
ให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน
โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้
ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานี้
การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตัง้ ตัวให้มคี วามพอกิน พอใช้
ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริม
ความเจริญให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”

ภูมิสังคม
การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมปิ ระเทศของบริเวณนัน้ ว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน
ดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า
“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมปิ ระเทศทางภูมศิ าสตร์ และภูมปิ ระเทศทางสังคมศาสตร์
ในสังคมวิทยา คือ นิสยั ใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอืน่ คิดอย่างอืน่ ไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไป
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ช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ
แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

องค์รวม
ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือ
มองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชดำริ
เกีย่ วกับโครงการหนึง่ นัน้ จะทรงมองเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้
และแนวทางแก้ ไขอย่ า งเชื่ อ มโยง ดั ง เช่ น กรณี ข อง
“ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็น
แนวทางในการประกอบอาชี พ แนวทางหนึ่ ง ที่ พ ระองค์
ทรงมองอย่างองค์รวม ตัง้ แต่การถือครองทีด่ นิ โดยเฉลีย่ ของ
ประชาชนคนไทย ประมาณ ๑๐-๑๕ ไร่ การบริหารจัดการ
ที่ดินและแหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ำในการทำเกษตรแล้วจะส่งผลให้
ผลผลิตดีขนึ้ และหากมีผลผลิตเพิม่ มากขึน้ เกษตรกรจะต้อง
รู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวม
พลั ง ชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง เพื่ อ พร้ อ มที่ จ ะออกสู่
การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือ ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓

ไม่ติดตำรา
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของการพัฒนา
ที่อนุโลม และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ
“ไม่ติดตำรา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของคนไทย

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในเรือ่ งของความประหยัดนีป้ ระชาชนชาวไทยทราบกันดีวา่
เรื่ อ งส่ ว นพระองค์ ก็ ท รงประหยั ด มากดั ง ที่ เราเคยเห็ น ว่ า หลอด
ยาสีพระทนต์ นั้ น ทรงใช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า อย่ า งไร หรื อ ฉลองพระองค์
แต่ ล ะองค์ ท รงใช้ อ ยู่ เ ป็ น เวลานาน ดั ง ที่ น ายสุ เ มธ ตั น ติ เวชกุ ล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าว่า
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“...กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ บอกว่าปีหนึ่งพระองค์เบิกดินสอ
๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ใช้จนกระทั่งกุด ใครอย่าไปทิ้งของท่านนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอย่าง
เป็นต้นแบบทุกอย่าง ทุกอย่างนี้มีค่าสำหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวัง
จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...”
ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความ
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ
มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...ให้ ป ลู ก ป่ า โดยไม่ ต้ อ งปลู ก โดยปล่ อ ยให้ ขึ้ น เองตามธรรมชาติ จะได้ ป ระหยั ด
งบประมาณ...”

ทำให้ง่าย
ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทำให้การคิดค้น
ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริดำเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจน
สภาพทางสังคมของชุมชนนัน้ ๆ ทรงโปรดทีจ่ ะทำสิง่ ทีย่ ากให้กลายเป็นง่าย ทำสิง่ ทีส่ ลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
อันเป็นการแก้ปญ
ั หาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนัน่ เอง แต่การทำสิง่ ยากให้กลายเป็นง่ายนัน้
เป็นของยาก ฉะนั้นคำว่า “ทำให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็นหลักคิดสำคัญที่สุดของการพัฒนา
ประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การมีส่วนร่วม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเป็ น นั ก ประชาธิ ป ไตย จึ ง ทรงนำ
“ประชาพิ จ ารณ์ ” มาใช้ ใ นการบริ ห าร
เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน
หรือเจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ ได้มาร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะต้องคำนึงถึง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนหรื อ ความ
ต้องการของสาธารณชน ดังพระราชดำรัส
ความตอนหนึ่งว่า
“...สำคั ญ ที่ สุ ด จะต้ อ งหั ด
ทำใจให้กว้างขวางหนักแน่น รูจ้ กั รับฟังความคิดเห็น แม้กระทัง่ ความวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ นื่ อย่างฉลาด
เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย
มาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...”
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ประโยชน์ส่วนรวม
		 การปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดำริ
ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระราชดำรัส
ความตอนหนึ่งว่า
		 “...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
อันนี้ฟังจนเบื่ออาจจะรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่า
ขอให้คดิ ถึงประโยชน์สว่ นรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยูเ่ รือ่ ยแล้ว
ส่ ว นตั ว จะได้ อ ะไร ขอให้ คิ ด ว่ า คนที่ ใ ห้ เ พื่ อ ส่ ว นรวมนั้ น มิ ไ ด้
ให้ ส่ ว นรวมแต่ อ ย่ า งเดี ย ว เป็ น การให้ เ พื่ อ ตั ว เองสามารถที่ จ ะ
มีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”
พระบรมราโชวาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๑๔

บริการรวมที่จุดเดียว
การบริการรวมทีจ่ ดุ เดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มา
ขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการ
ประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...กรม กองต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต ประชาชนทุ ก ด้ า นได้ ส ามารถแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะ
มีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลัง
ทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริม
การศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู
ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกัน ซึ่งเป็น
สองด้าน ก็หมายถึงว่า ทีส่ ำคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รบั ประโยชน์ และต้นทางของผูเ้ ป็นเจ้าหน้าที่
จะให้ประโยชน์...”

ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชดิ กับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียด
ถึงปัญหาธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหา
ป่าเสือ่ มโทรม ได้พระราชทานพระราชดำริ การปลูกป่า โดยไม่ตอ้ งปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติชว่ ยในการฟืน้ ฟู
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ธรรมชาติ หรือแม้กระทัง่ การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟนื
นอกจากได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย เห็นได้ว่าทรงเข้าใจ
ธรรมชาติ และมนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน ทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนำความจริ ง ในเรื่ อ งความเป็ น ไป
แห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็น
หลักการ แนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบ
ที่เป็นปกติ เช่น การนำน้ำดี ขับไล่น้ำเสีย หรือเจือ
จางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี ตามจังหวะการขึ้นลง
ตามธรรมชาติของน้ำ การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยใช้
ผั ก ตบชวาซึ่ ง มี ต ามธรรมชาติ ใ ห้ ดู ด ซึ ม สิ่ ง สกปรก
ปนเปื้อนในน้ำ ดังพระราชดำรัสความว่า “ใช้อธรรมปราบอธรรม”

ปลูกป่าในใจคน
เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทำให้ต้องมีการบริโภค
และใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งสิ้ น เปลื อ ง เพื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองและสร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่
สิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา
จะต้องปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านัน้ ก็จะพากัน
ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”

ขาดทุนคือกำไร
“...ขาดทุน คือ กำไร Our loss is our gain...การเสีย
คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คน
อยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”
จากพระราชดำรัสดังกล่าว คือ หลักการในพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ มี ต่ อ พสกนิ ก รไทย “การให้ ” และ
“การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
เป็นรูปธรรมชัดเจนได้ ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่ได้เข้าเฝ้าฯ
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า
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“...ประเทศต่ า งๆ
ในโลก ในระยะ ๓ ปี มานี้ คนที่
ก่ อ ตั้ ง ประเทศที่ มี ห ลั ก ทฤษฎี
ในอุ ด มคติ ที่ ใ ช้ ใ นการปกครอง
ประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว
เมื อ งไทยของเราจะสลายลงไป
หรือ เมืองไทยนับว่าอยูไ่ ด้มาอย่างดี
เมื่อประมาณ ๑๐ วันก่อน มีชาว
ต่างประเทศมาขอพบ เพือ่ ขอโอวาท
เกี่ ย วกั บ การปกครองประเทศ
ว่าจะทำอย่างไร จึงได้แนะนำว่า
ให้ปกครองแบบคนจน แบบที่ไม่ติดตำรามากเกินไป ทำอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอด
ไม่เหมือนกับคนทีท่ ำตามวิชาการ ทีเ่ วลาปิดตำราแล้วไม่รจู้ ะทำอย่างไร ลงท้ายก็ตอ้ งเปิดหน้าแรกเริม่ ใหม่
ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตำราแบบอะลุ้มอล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุน
เป็นการได้กำไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทำอะไรที่เราเสีย
แต่ในทีส่ ดุ เราเสียนัน้ เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึง่
คือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้องใช้เงิน
เป็นร้อยพัน หมืน่ ล้าน ถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ชา้ ประชาชนจะได้รบั ผล ราษฎรอยูด่ ี
กินดี ราษฎรได้กำไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพือ่ ให้รฐั บาลได้ทำโครงการต่อไป
เพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า
และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”

การพึ่งตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดำรัสเพือ่ แก้ไขปัญหาในเบือ้ งต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึ่งตนเองได้” ในที่สุด ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตัง้ ตัวให้มคี วามพอกินพอใช้
ก่อนอื่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถ
สร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป...”

พออยู่พอกิน
การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จฯ
ไปเยี่ยมประชาชนทุกหมู่เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎร
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ด้วยพระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพ
ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่า มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ราษฎรตกอยู่
ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือ
ให้พสกนิกรมีความกินดีอยูด่ ี มีชวี ติ อยูใ่ นขัน้ “พออยูพ่ อกิน”
ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
ในการพั ฒ นานั้ น หากมองในภาพรวมของประเทศ
มิใช่งานเล็กน้อย แต่ต้องใช้ความคิดและกำลังของคนทั้งชาติ จึงจะบรรลุผลสำเร็จด้วยพระปรีชาญาณ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริในพระองค์นั้น
“เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้กำไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้
ประโยชน์ไป...”

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น ปรั ช ญา
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช
ดำรั ส ชี้ แ นะแนวทางการดำเนิ น ชี วิ ต แก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี
ตั้ ง แต่ ก่ อ นเกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ท างเศรษฐกิ จ
และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข
เพื่ อ ให้ ร อดพ้ น และสามารถดำรงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า ง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ
ความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ดังปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีถ้ งึ แนวการดำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน
ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการนำวิ ช าการต่ า งๆ มาใช้ ใ นการวางแผนและ
การดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
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เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
ประมวลและกลั่นกรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ซึง่ พระราชทานในโอกาสต่างๆ รวมทัง้ พระราชดำรัสอืน่ ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระราชดำรัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
อย่างต่อเนือ่ งตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคน
ได้ร่วมมือกันช่วยชาติ พัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้า
อย่างมาก ดังพระราชดำรัสดังนี้
“...คนที่ ไ ม่ มี ค วามสุ จ ริ ต คนที่ ไ ม่ มี ค วามมั่ น คง
ชอบแต่ มั ก ง่ า ยไม่ มี วั น จะสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์
ส่วนรวมทีส่ ำคัญอันใดได้ ผูท้ มี่ คี วามสุจริตและความมุง่ มัน่ เท่านัน้ จึงจะทำงานสำคัญยิง่ ใหญ่ทเี่ ป็นคุณ
เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...”
พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒

“...ผูท้ มี่ คี วามสุจริตและบริสทุ ธิใ์ จ แม้จะมีความรูน้ อ้ ยก็ยอ่ มทำประโยชน์ให้แก่สว่ นรวมได้
มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจ...”

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓

เป็นไป...”

“...ผู้ว่า CEO ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอัน

“...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้ว บ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมา
เพราะมีทุจริต...”

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖

ทำงานอย่างมีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีความสุขทุกคราทีจ่ ะช่วยเหลือ
ประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่า
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“...ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์
ให้กับผู้อื่น...”

ความเพียร : พระมหาชนก
จากพระราชนิ พ นธ์
“พระมหาชนก” เป็นพระราชนิพนธ์
ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนาน
ในการคิดประดิษฐ์ ทำให้เข้าใจง่าย
และปรั บ เปลี่ ย นให้ เข้ า กั บ สภาพ
สังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ
และคติ ธ รรมต่ า งๆ ได้ ส่ ง เสริ ม
ให้หนังสือเล่มนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์
ที่ ห ากคนไทยน้ อ มรั บ มาศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ และปฏิ บั ติ ต ามรอย
พ ร ะ มหาชนกกษั ต ริ ย์ ผู้ เ พี ย ร
พยายามแม้จะไม่เห็นฝัง่ ก็ยงั ว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร ปู ปลา และไม่ได้พบกับ
เทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ำไป
เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงริเริม่ ทำโครงการต่างๆ ในระยะแรก ทีไ่ ม่มี
ความพร้อมในการทำงานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้
ท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

รู้ รัก สามัคคี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นคำสามคำ ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
รู้ : การที่ เราจะลงมื อ ทำสิ่ ง ใดนั้ น จะต้ อ งรู้ เ สี ย ก่ อ น รู้ ถึ ง ปั จ จั ย ทั้ ง หมด รู้ ถึ ง ปั ญ หา
และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะ
เข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงเสมอว่า เราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงาน
ร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

หลักการทรงงานพัฒนาประเทศของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธาน
ที่ ป รึ ก ษาคณะทำงานจั ด ทำหนั ง สื อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ “พระมหากษั ต ริ ย์ นั ก พั ฒ นา
เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทีมงานจัดทำหนังสือฯ อันประกอบด้วย นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ นางเพ็ญจา อ่อนชิต นายปรเมธี วิมลศิริ นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ
นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุง่ และนางจันทร์ทพิ ย์ ปาละนันทน์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
เพื่อขอพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการ
พั ฒ นาประเทศของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และประสบการณ์ ที่ โ ดยเสด็ จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา
สำนักงานฯ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับ
พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอันทรงคุณค่ายิ่ง เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ได้ซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และดำเนินตามรอยพระยุคลบาท
โดยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหลักการ
ทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขอน้อมอัญเชิญมาดังนี้

ทรงแก้ไขปัญหาให้ประชาชน โดยใช้องค์ความรู้
เรื่องหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำรัสที่เผยแพร่เป็นที่รู้ทั่วไป หลักกว้างๆ ของพระองค์คือ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตร
ว่ามีสิ่งอะไรที่ควรปรับปรุงได้ดีกว่านี้ ทำประโยชน์ให้เจริญรุ่งเรืองได้มากขึ้นกว่านี้ หรือประชาชน
ยังมีปัญหาความทุกข์ในพื้นที่แบบนี้ จะทำอย่างไร โดยพระองค์จะทรงใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้ว หรือ
หากยังทรงไม่มคี วามรูใ้ นสิง่ ทีค่ ดิ ว่าสำคัญ พระองค์จะทรงหาความรู้ โดยทรงศึกษาและสนทนากับผูร้ ตู้ า่ งๆ
แล้วนำมาประยุกต์ปรับปรุง ด้วยความตั้งพระราชหฤทัยที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน พระองค์เอง
จะทรงลำบากเดือดร้อนอย่างไร ก็ทรงไม่สนพระทัย ถ้าทรงเห็นว่าดีแล้วก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะทำ
หากว่ามีปัญหาหรือใครว่ามา ก็ทรงต้องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาก็หลีกเลี่ยงไป
ต้องอดทน ตั้งใจ ระมัดระวัง และรอบคอบ
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงสั่งสมความรู้พื้นฐาน โดยทรงเรียนรู้จาก
การคุยกับเจ้าหน้าทีท่ ถี่ วายรายงานในเรือ่ งต่างๆ
จากนั้ น ทรงค่ อ ยๆ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ข อง
พระองค์ เ อง หลั ง จากทรงทำนานๆ ก็ ท รง
มีประสบการณ์จนทรงประเมินราคาโครงการ
ได้เลย

ทรงใช้ความรู้อย่างบูรณาการ... มิได้ทรงตั้งทฤษฎีไว้ก่อน
นอกจากนี้ ท รงนำความรู้ แ ละ
วิชาการต่างๆ มาใช้รว่ มกัน หรือทีส่ มัยนีเ้ รียกว่า
“บู ร ณาการ” ไม่ ทิ้ ง แง่ ใ ดแง่ ห นึ่ ง อย่ า งเช่ น
เรื่องอย่างนี้ในแนววิศวกรรมศาสตร์ทำได้ แต่ว่า
อาจจะไม่ เ หมาะสมในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ หรื อ
เหมาะสมดีในเชิงเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
แต่ไม่เหมาะสมกับความสุขหรือความเจริญก้าวหน้า
ของประชาชน ก็ไม่ได้
เมือ่ พระองค์เสด็จฯ ไปพบประชาชน
ที่ทุกข์ยาก ทรงช่วยได้ก็จะช่วยทันที พระองค์
ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ทฤษฎี ไว้ ก่ อ น แล้ ว ทรงทำตามทฤษฎี
อย่างทฤษฎีใหม่ หรือทฤษฎีอนื่ ๆ พระองค์ทรงเห็น
อะไรที่กระทบ หรือเห็นว่ามีปัญหา ก็ทรงหาทาง
แก้ไข และเมื่อทำไปมากๆ ก็ออกมาเป็นทฤษฎี
ฉันเห็นว่า พระองค์ไม่ได้ตงั้ ทฤษฎีโดยทีค่ ดิ ตามปรัชญาและทฤษฎีมาก่อน แล้วหาตัวอย่างเข้าไปปฏิบตั ติ าม
แต่มคี วามรูส้ กึ ว่าพระองค์ทรงมีตวั อย่างมากมายจากการเสด็จฯ ไปยังทีต่ า่ งๆ เพือ่ ทอดพระเนตรสภาพปัญหา
ที่แท้จริง

ทรงพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงเรื่อง
สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนา
มีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพ
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ในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับ
มนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ
การทำงานพัฒนาไม่ได้เป็นเรือ่ งการเสียสละ
เพียงอย่างเดียว เป็นการทำเพื่อตนเองด้วย เพราะ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเราอยู่อย่าง
สุขสบาย ในขณะที่คนอื่นทุกข์ยาก เราย่อมอยู่ไม่ได้
นักพัฒนาควรมีจิตสาธารณะ รักที่จะช่วยเหลือให้
ผู้อื่นมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงสอน
อยู่เสมอว่า งานพัฒนานั้นต้องเป็นที่ต้องการของ
บุคคลเป้าหมาย และผูร้ ว่ มงานต้องพอใจ งานพัฒนา
เป็นงานยากและกินเวลานาน ผู้ที่ทำงานพัฒนาหรือที่เรียกว่า “นักพัฒนา” จึงต้องเป็นผู้ที่อดทน เชื่อมั่น
ในคุณความดีมีใจเมตตากรุณา อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ต้องมีความรู้
กว้างขวาง เพราะงานพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ มาก ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจ และยอมรับ
นับถือผู้อื่น เพราะเป็นงานที่ไม่มีทางทำสำเร็จได้โดยลำพัง
นอกจากนี้ นั ก พั ฒ นาต้ อ งเป็ น
คนซื่อสัตย์สุจริต ถ้าคอร์รัปชั่นหรือโกงเสียเอง
แล้ ว ก็ จ ะเป็ น ที่ เ กลี ย ดชั ง ผู้ อื่ น ไม่ ไ ว้ ใ จ หรื อ
ไม่เป็นตัวอย่างทีด่ ี เมือ่ พัฒนาสำเร็จ มีความเจริญ
รุง่ เรือง ก็จะเกิดความสุขถ้วนทัว่ ทัง้ บุคคลเป้าหมาย
และนักพัฒนาเอง
ด้วยวิธีเช่นนี้ และด้วยความตั้งใจ
จะทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นตัวเองจะลำบาก
เดือดร้อน ไม่สนใจ หรือหากเห็นว่าดีแล้ว ก็ตอ้ ง
มีความตั้งใจ เข้มแข็ง และอดทนพอที่จะทำ
ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ

“ระเบิดจากข้างใน” พัฒนาให้ชาวบ้านเข้มแข็งก่อน
การพัฒนาราษฎรในพื้นที่จะทรงมีวิธีของพระองค์ คือการเสด็จฯ ไปในป่า บนเขา ตอนแรก
จะเสด็จฯ แบบยังไม่ได้มีการตัดถนนเข้าไป พระองค์ต้องเสด็จฯ เข้าไปอย่างลำบาก เพราะว่าพระองค์
ไม่ ต้ อ งการจะให้ ค นอื่ น มาเอาเปรี ย บคนข้ า งใน ในขณะที่ เขายั ง ไม่ เข้ ม แข็ ง พอ พอพั ฒ นาให้ เขา
เข้มแข็งแล้ว เขาจะออกมาเอง คือ “ระเบิดจากข้างใน”
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แต่ เ ดี๋ ย วนี้ เ วลาเขาทำการพั ฒ นา เขาจะ
ต้องการถนนก่อน และคิดว่าจะได้ผลในทีส่ ดุ ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะ
ทีเ่ มืองไทย ทีเ่ มืองจีนก็เช่นกัน และจากเอกสารของเอดีบี
หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียก็ใช้ถนนเป็นตัวชี้วัด
การพัฒนา
อย่ า งไรก็ ต าม สมั ย นี้ ก ารพั ฒ นาจะเป็ น
อีกแบบ จะให้คงแบบเดิมไว้คงไม่ได้ เราก็ต้องปรับปรุง
เช่น มีอาจารย์มาปรึกษาฉันว่า ตอนนีผ้ ลผลิตในพืน้ ทีม่ มี าก
แล้วจะตั้งโรงงานในพื้นที่ก็เห็นจะเป็นไปไม่ได้ โรงงาน
ทีเ่ ราตัง้ อยูเ่ ดิมนีด่ แี ล้ว ฉันกำลังพยายามจัดการทำถนนดีๆ
ให้ไปถึงไร่ เพื่อนำพืชผลออกมา และต่อไปก็ต้องจัดหา
รถ ๑๐ ล้อ สำหรับบรรทุกพืชผล เพื่อขนส่งไปโรงงาน
และต้องเป็นรถ ๑๐ ล้อที่แล่นได้ปลอดภัย ไม่ใช่จะยึดแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่ให้
สร้างถนนเข้าไป ต้องดูตามเหตุผล พระองค์ทรงไม่ว่า หากมีเหตุผลและความจำเป็น

ทรงเป็นต้นแบบ “ประชาพิจารณ์”
ก่อนจะเสด็จฯ ไปทรงงาน
ตามทีต่ า่ งๆ จะทอดพระเนตรจากแผนที่
ทางอากาศก่อนว่าควรจะเสด็จฯ ที่ไหน
หรื อ จะทรงแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ อ ย่ า งไร
เช่ น สามารถนำน้ ำ จากตรงนี้ ไ ปเลี้ ย ง
นาตรงโน้ น ได้ ป ระโยชน์ แ ละจะต้ อ ง
มี ร า ย จ่ า ย จ า ก ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ห รื อ
ดำเนิ น งานเท่ า ไหร่ จะได้ ผ ลกลั บ คื น
ภายในกี่ปี และที่สำคัญต้องไปคุยกับ
ชาวบ้ า นก่ อ นว่ า เขาต้ อ งการไหม
ถ้ า เขายั ง ไม่ ต้ อ งการ ยั ง ไม่ ส บายใจ
ที่จะทำ เราก็ไปทำที่อื่นก่อน นั่นคือ
ทรงทำประชาพิจารณ์ดว้ ยพระองค์เอง
ทรงทำตรงนั้นเลย
บางครัง้ มีคนกราบบังคมทูลหรือถวายความเห็น บางทีกด็ ี บางทีกแ็ ย่ คือประโยชน์เข้าทีต่ วั เขา
คนเดียว คนอืน่ ไม่ได้ พระองค์กท็ รงทำตามเขาไม่ได้ เพราะถ้าทรงทำ เขาสบายคนเดียว เพือ่ นบ้านไม่สบาย
ก็ต้องดูด้วย ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบ
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ทรงมุ่งพัฒนาทั้งคนและพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเรื่องต้องพัฒนาทั้งคนและพื้นที่ โดยจะ
ทรงพยายามให้ทั้งคนและพื้นที่ได้รับการพัฒนา พระองค์ตรัสว่า ถ้าพื้นที่ดี คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือ
คนเหล่านัน้ ทีเ่ คยลำบาก ขณะเดียวกัน จะต้องพัฒนาคนในพืน้ ทีใ่ ห้ดขี นึ้ ด้วย หากเป็นเช่นนี้ รุน่ ลูกรุน่ หลาน
ก็จะมีการศึกษาดีและมีอาชีพที่มั่นคง
พระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาโดยให้คนยากจนออกไปจากพืน้ ที่ และนำคนทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เข้าไปอยู่ในพื้นที่แทน เพราะทรงเห็นว่า หากใช้วิธีนี้คนจนที่ลำบากจะไม่ได้รับการพัฒนา

ทรงบริหารความเสี่ยง... ทดลองจนได้ผลดีก่อนพระราชทานแก่ราษฎร
ส่ ว นใหญ่ เ มื่ อ เขาเห็ น ทรง
ปฏิบัติหรือทดลองแล้วได้ผล เขาก็นำไป
ปฏิบัติ แต่บางครั้งก็มีเสียงบ่นเหมือนกัน
ว่า พระองค์ทรงทดลองอยู่นั่นเอง ทำไม
ไม่เอาจริงเสียที จริงๆ แล้วพระองค์ตรัส
เสมอว่า ถ้ายังไม่ดีจริง ไม่ให้ประชาชน
นำไปทำแล้ ว ต้ อ งรั บ ผลแห่ ง ความ
ผิดพลาดหรือรับกรรม เช่น เรานำผลไม้
แบบใหม่มาปลูกจะขึ้นหรือเปล่า จะดี
หรือเปล่าก็ไม่รู้ เราต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเสียก่อน แต่ถ้าไม่ลองของใหม่เลย ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน พระองค์จะทรงทำ
โดยต้องทดลองจนแน่ใจว่าทำได้แล้วจึงให้เขาทำ เป็นการ “บริหารความเสีย่ ง” ไม่ให้เขาเสีย่ ง คนทีไ่ ม่มี
แล้วยังมาเสี่ยงต้องรับเคราะห์กรรมอีก พระองค์จะไม่ทรงทำ
อย่างตอนเสด็จฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ ๕๐ กว่าปีมาแล้ว พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ไปเรือ่ ยๆ ไปเจอบ้านชาวเขาหลายเผ่า ทอดพระเนตรเห็นเขาปลูกฝิน่ ซึง่ ไม่ได้ทำให้เขาร่ำรวย ซ้ำยังทำให้สขุ ภาพ
เสือ่ มโทรม เพราะว่าสูบเองบ้างและขายราคาถูกให้พอ่ ค้าคนกลาง พวกค้าฝิน่ เถือ่ น สมัยก่อนนัน้ ประเทศอืน่ ๆ
เขาปราบฝิ่น โดยการเข้าไปเผาไร่ฝิ่น แต่พระองค์ตรัสเสมอว่า ถ้าเรายังไม่สามารถช่วยเหลือใครให้มี
ความกินดีอยูด่ ขี นึ้ เราจะไปทำลายวิถชี วี ติ เก่าเขาไม่ได้ และการทีจ่ ะช่วยเขา ต้องทดลองทำให้แน่ใจก่อน
ว่าดีแล้วจึงค่อยให้เขาทำ โดยพระองค์จะทรงทดลองปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ เมื่อได้ผลแล้วจึงนำ
ไปให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น คือทรงค่อยๆ ทำ
แล้วก็มีมิตรประเทศต่างๆ นำพืชผลมาให้ลองปลูกแทนฝิ่น จนโครงการควบคุมยาเสพติด
ของสหประชาชาติเขาถามว่า ทีเ่ มืองไทยใครเป็นคนทำเรือ่ งนี้ สมัยนัน้ ยังไม่มใี ครทำ มีแต่พระองค์ทรงทำอยู่
เขาอาสาว่าจะมาช่วย แต่งานทั้งหมดพวกเราคนไทยทำกันเองได้ รวมทั้งงานด้านวิชาการด้วย เพราะเรา
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มีคนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาช่วย ภาคกลางมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางเหนือมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขณะนั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อภายหลังมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกิดขึ้น จึงมาร่วมทำงาน
ถวายด้วย

ทรงรับฟังและหาทางแก้ปัญหา
ให้ประชาชน
		
เวลาจะเสด็ จ ฯ ไปไหน บางครั้ ง
คนทั้งขบวนยังไม่รู้เลยว่าจะเสด็จฯ ไปไหน
เพราะพระองค์ มี พ ระราชประสงค์ ไ ม่ ใ ห้
ประชาชนต้องลำบาก อย่างฉันตามเสด็จฯ
บางทีพระองค์ทรงแกล้ง พระราชทานแผนที่
มาให้และตรัสว่าจะเสด็จฯ ประมาณตรงนี้
จะทรงขับรถไปตามทีฉ่ นั บอกทาง ทรงให้เป็น
เนวิเกเตอร์ ฉันก็บอกเลีย้ วซ้าย เลีย้ วขวา ตรงหน้า ๓ เมตร จริงๆ ไม่ถกู พระองค์กท็ รงแกล้งขับตามทีฉ่ นั พูด
มี อ ยู่ วั น หนึ่ ง ลงไปอยู่ ก ลางนา ไม่ มี ค นเลยมี แ ต่ พ ระรู ป หนึ่ ง กำลั ง ซ่ อ มหลั ง คาโบสถ์ พระหั น มาเห็ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ปีนลงจากโบสถ์ แล้วไปที่หอกลอง ตีกลอง ที่บอก “หางเปียมาเลียใบตอง
พระตีกลองตะลุ่งตุ้งแช่” ฉันก็ได้เห็นคราวนั้น
พระตี ก ลองสั ก พั ก หนึ่ ง
ประชาชนก็มาเข้าเฝ้าฯ กันมากมาย
มาเฝ้าฯ แล้วก็เล่าถวายว่า ตรงนี้เป็น
อย่างไร มีความเดือดร้อนอะไร พระองค์
ทรงรับฟัง แล้วก็ทรงช่วยแก้ปัญหา
ตามที่เขากราบบังคมทูล พอเขามา
กราบบังคมทูล พระองค์ก็เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรทันทีแล้วก็ทรงถามและ
คุยกันว่า ตกลงเราจะทำอย่างไรกันดี
ทีจ่ ะแก้ปญั หานัน้ ๆ เช่น ปัญหาการแบ่งน้ำ
ที่แช่ป อ สมั ย นี้ เราไม่เห็นแล้วนะปอ
เขาจะแช่ปอ พอแช่ไปน้ำก็จะเน่า น้ำนั้นจะเอาไปใช้การเกษตรก็ไม่ได้ เอาให้วัวควายหรือสัตว์อื่นกิน
ก็จะป่วย คนทีท่ ำปอกับปลูกข้าวก็ตกี นั พระองค์จงึ ทรงให้แยกน้ำ เพือ่ ทำกิจกรรมข้าวและปอ อย่างโครงการ
ปากพนัง พระองค์ทรงแบ่งกิจกรรมเพื่อที่ว่าคนไหนจะทำกิจกรรมอะไร ตรงนี้เขตน้ำจืด ตรงนี้เขตน้ำเค็ม
เรียกว่า “การจัดปฏิรูปที่ดินใหม่” หรือ Land Consolidation
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พระองค์ทรงงานเพื่อให้ชีวิตของคนไทยมั่นคง
หลั กของพระองค์คือ อยากให้คนมี ค วามรู้ แม้แต่สารานุกรมก็เป็นหนึ่งในงานพัฒนา
การพระราชทานทุนการศึกษา การสร้างโรงเรียนก็ทรงสร้างไว้หลายโรงเรียน งานพัฒนาเพื่อความมั่นคง
พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อน เรื่องความมั่นคงของมนุษย์ที่สมัยนี้เรียกว่า Human Security ก็เป็นสิ่งที่
เรารูจ้ กั และเคยชินกัน ไม่ใช่วา่ พัฒนาให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงอย่างเดียว แต่เป็นการทรงงานเพือ่ ให้ชวี ติ
ของคนไทยมั่นคง มีสุขภาพดี มีความรู้ มีการศึกษาที่สามารถจะทำอะไรได้ และจะได้ฝึกหัดนักพัฒนา
รุน่ ต่อๆ ไป ให้มจี ติ ใจอยากจะทำสิง่ ดีๆ ให้แก่ประเทศชาติ และให้มคี วามรูท้ จี่ ะทำได้ มีสปิรติ มีจติ อาสา
ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ
เรื่องของการสอนคนอื่นให้ทำ พระองค์ทรงถือว่าสำคัญ ในส่วนของฉันทำหน้าที่เหมือนกับ
จับเกร็ดเล็กผสมน้อย โครงการที่มีอยู่เป็นจำนวนมากก็แบ่งกันไปดูแลรับผิดชอบเป็นภาคๆ ไป เมื่อมีคน
ขอความช่วยเหลือให้ทำอะไรในพื้นที่นั้นๆ ก็ต้องไปศึกษาก่อน เพราะบางครั้งจะมีคนที่ไม่ต้องการหรือ
คิดคนละอย่าง

ทรงเน้นให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ในการพัฒนานั้น การศึกษาเป็นปัจจัยทีส่ ำคัญที่สดุ ที่จะค้ำจุนให้ประเทศพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้
ต้องมีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา จะต้อง
ฝึกนักเรียนให้มที กั ษะ ทัง้ ในการปฏิบตั ิ และมีพลังความคิด ให้มรี ะบบแบบวิทยาศาสตร์ และต้องมีจนิ ตนาการ
ซึ่งจะนำให้เกิดความสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้การศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
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เมื่อก่อนทำโครงการต่างๆ
กั บ พระองค์ ตอนหลั ง ก็ มี ท ำเอง
ฉันพอจะทำอะไรได้กจ็ ะทำ แต่รปู แบบ
หรือสไตล์ก็จะต่างออกไป อย่างตอน
แรกๆ พอพระองค์ เ สด็ จ ฯ ไปไหน
เห็ น คนเขาอดข้ า วอดปลา พระองค์
ทรงให้ ตั้ ง “มู ล นิ ธิ ช่ ว ยนั ก เรี ย น
ที่ขาดแคลน” สมัยโน้นก็หลายสิบปี
มาแล้ว เมือ่ ก่อน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ทำ ตอนหลัง คุณหญิงอัมพร มีศุข ซึ่งท่านก็อายุประมาณ ๙๐ กว่าปีแล้ว ก็ยังทำอยู่ และก็กำลังจะฉลอง
๕๐ ปีของมูลนิธิฯ
ในระยะเริม่ ต้น ทรงให้มลู นิธฯิ จัดทำโครงการอาหารให้เด็กนักเรียน รวมทัง้ ทรงสอนให้นกั เรียน
ปลูกผัก ปลูกไม้ผล เพือ่ ให้เด็กนักเรียนมีความรูใ้ นการทำการเกษตร สามารถลงมือทำกันเองได้ ซึง่ นอกจาก
จะได้มลู ค่าเพิม่ ทางด้านสิง่ ของแล้ว ยังเป็นการรวมคนด้วย พอรูว้ า่ เราอยากได้อะไร อยากได้จอบได้เสียม
ชาวบ้านหรือคนขายจอบ ขายเสียม ขายอุปกรณ์ต่างๆ ก็มาช่วย เห็นเราทำเก้ๆ กังๆ ทำไม่ค่อยถูกเท่าไหร่
ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ก็มาร่วมช่วย ตอนหลังใครๆ ก็เข้ามาช่วย หลายๆ คนก็ได้รับประโยชน์
บางแห่ ง ต้ อ งนั่ ง มอเตอร์ ไซด์ ไ ปเป็ น ชั่ ว โมง ไปถึ ง ที่ นั่ น ไม่ มี ไ ฟฟ้ า ก็ ไ ปช่ ว ย ถ้ า ทำไฟฟ้ า
พลังน้ำไม่ได้กใ็ ช้พลังแสงอาทิตย์ การช่วยเหลือทุกอย่างสืบเนือ่ งมาจากพระองค์ ตอนนัน้ พระองค์เสด็จฯ
ไปที่ไหนก็จะทรงสร้างโรงเรียน ในชนบทและชุมชนที่อยู่ในที่ห่างไกล ต้องเริ่มการพัฒนาตั้งแต่ต้น เราต้อง
สร้างโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนชุมชนในหมูบ่ า้ น อย่างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
ตำรวจเขาคิดแล้วมาขอพระราชทานให้ช่วยทำ พระองค์เสด็จฯ ไปที่ไหนเห็นว่ายังไม่มีโรงเรียนก็ทรงสร้าง
อย่างเช่นโรงเรียนร่มเกล้า และอีกมากมาย ของโครงการหลวงก็มี โรงเรียนสำหรับเด็กยากจนในกรุงเทพฯ
ก็มี ตอนนัน้ ฉันยังเล็กจำไม่คอ่ ยแม่น จำได้วา่ พวกนิสติ จุฬาฯ ช่วยทำ แต่กอ่ นเขาเรียกว่ากองขยะถนนดินแดง
ทรงทำเรื่อยมาจนนำไปสู่การสร้างแฟลต

ทรงศึกษาสภาพแวดล้อมระหว่างเสด็จฯ
เวลาพระองค์เสด็จฯ ไปไหน ระหว่างเสด็จฯ จะทรงศึกษาไปด้วย เช่น เวลาทรงเครือ่ งบินหรือ
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรไปตลอดว่าที่ตรงนี้เป็นอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร จะปรับปรุง
หรือจะนำสิ่งที่ดีที่มีอยู่มาเสริมให้ได้ดีที่สุดอย่างไร ฉันก็ยังได้นำไปสอนนักเรียนด้วย
นอกจากนี้ พระองค์ทรงสอนอีกว่า ขณะนัง่ รถก็สามารถเรียนรูไ้ ด้มาก จากการทีร่ ถวิง่ ขึน้ ภูเขา
หรือวิ่งอยู่บนพื้นราบ พืชพันธุ์ธรรมชาติจะเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นดิน สภาพหิน และสภาพอะไรๆ
ก็เปลีย่ นไป เป็นพืน้ ทีพ่ ชื เศรษฐกิจอะไร หรือความเป็นอยูข่ องราษฎรในทีต่ า่ งๆ ว่าเป็นอย่างไร สามารถเรียนรู้
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จากธรรมชาติ ไ ด้ ทั้งนั้น ทอดพระเนตรเสร็จก็ท รงนำมาคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น โครงการ ไม่ ใช่ ว่ า พระองค์
คิดไว้ก่อนหรอก

ทรงทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข
ทีแ่ ก่งกระจานมีชาวกะหร่างอาศัยอยูม่ าก พระองค์เสด็จฯ เข้าไปเพือ่ ทรงดูแลชาวบ้านกลุม่ นีว้ า่
ควรจะเพาะปลูกอะไร ทำอย่างไรจะมีอยู่มีกิน และสามารถที่จะนำของไปขายหรือประกอบอาชีพอื่นๆ
จึงทรงให้ความรูร้ วมถึงส่งเด็กๆ แถวนัน้ เรียนหนังสือ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้เขามีชวี ติ ความเป็นอยู่
ดีขึ้น เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทรงรักษา โดยทำแบบครบวงจรในทุกๆ อย่าง พระองค์ทรงพัฒนาอย่างครบวงจร
อะไรที่จะเสริมให้ดีขึ้นได้ทรงทำทุกอย่าง
งานบางอย่ า งอาจจะคิ ด ว่ า ไม่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา อย่ า งเช่ น การแก้ ไขหรื อ ป้ อ งกั น โรค
ทูลกระหม่อมปู่ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ทรงส่งเสริมการป้องกัน
วัณโรค สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนการป้องกันอหิวาตกโรคและโรคต่างๆ รวมถึง
ป้องกันและรักษาโปลิโอ โดยให้ทำกายภาพบำบัด เรื่องวิชาความรู้พระองค์ก็ทรงทำ หลักของพระองค์คือ
ทรงทำทุกอย่างที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข
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“ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” แหล่งศึกษาและทดลองเพื่อการเรียนรู้
การทรงงานพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเลือกพื้นที่
แห่งหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่แบบเดียวกันได้ลองนำไปทำ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ทดลอง และเรียนรู้ เรียกว่า “ศูนย์ศึกษาการพัฒนา” โดยแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขและสภาพพื้นที่
แตกต่างกัน
นับเป็นการศึกษารูปแบบหนึง่ คือ
เป็ น การศึ ก ษาของคนที่ อ ยู่ ต่ า งหน่ ว ยงาน
ราชการ ต่างความรู้ ต่างความคิด มาทำงาน
ร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน จะนำความรู้ของ
ตนเองมาทำอย่ า งไร ให้ พื้ น ที่ ต รงนี้ เจริ ญ
สามารถใช้ ไ ด้ แล้ ว คนรอบข้ า งมี ค วามสุ ข
อย่างเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จั ง หวั ด นราธิ ว าส จะแก้ ปั ญ หาในท้ อ งถิ่ น
เรื่ อ งดิ น เปรี้ ย ว จะทำอย่ า งไรจึ ง จะแก้ ไข
ปัญหานี้ได้ ไม่ใช่ว่ากรมชลประทานอยู่ส่วน
ชลประทาน กรมพัฒนาที่ดินอยู่ส่วนพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้อยู่ส่วนป่าไม้ กรมปศุสัตว์อยู่ส่วนของปศุสัตว์
แต่จะมารวมกัน ทุกหน่วย ทุกคนนำความรู้และเทคนิคของตัวเองมาลงในโครงการเดียวกัน เป็นการ
ศึกษาร่วมกันในรูปแบบใหม่ เสร็จแล้วราษฎรก็มาดู นักพัฒนาก็มาศึกษา เพื่อนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้
ในที่ของตัวเอง หมู่บ้านบริวาร เขาก็จะนำไปทำ เมื่อทำได้ผล สามารถล้างหนี้สินได้ คนๆ นั้นก็จะเป็น
วิทยากรสอนคนอื่น มีน้ำใจที่จะให้ความรู้ในการช่วยคนอื่นต่อไป บางคนเมื่อเขาปลูกได้แล้วเหลือกิน
ใครมาขอเขาก็ให้
ตอนนี้เราก็คิดที่จะทำเพิ่มเติมให้ทุกศูนย์ฯ มี เช่น โรงสี และจะให้ทุกศูนย์ฯ มีการขยายผล
ให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น นอกเหนือจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านบริวาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ และนำความรูไ้ ปใช้ได้จริงๆ รวมทัง้ ทรงให้มกี ารขยายผลออกไป
เรื่อยๆ ไม่ใช่ทำแต่เฉพาะของเรา หรือหน่วยงานและวิทยากรเท่านั้น คนที่เข้ามาช่วยเหลือมีทั้งผู้นำ
ท้องถิ่น ผู้นำตามธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน และบางครั้งก็จะมีพวกเด็กๆ มีน้ำใจที่จะมาช่วยกันทำ
ถ่ายทอดและขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งตอนนี้ฉันก็รับเรื่องนี้มาทำ

หัวหิน...จุดเริ่มแห่งแนวพระราชดำริ
สมัยเด็กๆ จำความได้พระองค์กเ็ สด็จฯ เยีย่ มเยียนชาวบ้านแล้ว พีเ่ ลีย้ งเล่าว่าไปหัวหินครัง้ แรก
ตอนนัน้ ฉันอายุ ๒ เดือน จากทีป่ ระทับพระราชวังไกลกังวล พระองค์เสด็จฯ ไปเยีย่ มราษฎรแถวนัน้ เนือ่ งจาก
ชาวบ้านแถบนั้นขาดแคลนน้ำ และน้ำเค็มทำอะไรไม่ค่อยได้ พระองค์จึงทรงปรับปรุงเรื่องแหล่งน้ำให้
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โดยทรงมี พ ระราชดำริ ใ ห้ ส ร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ ำ
เขาเต่า เกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริขึ้น
จุดเริม่ แนวพระราชดำริ น่าจะเป็น
แถวหัวหิน เพราะแถวนัน้ เป็นทีท่ ขี่ าดแคลนน้ำ
จำได้วา่ พีเ่ ลีย้ งหรือว่าข้าหลวง หรือคนทีท่ ำงาน
ในวังทีว่ นั ไหนออกเวร ก็รบั สนองพระราชดำริ
ไปเป็นอาสาสมัครออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ
ไปช่วยสร้างถังน้ำ ไปทำถวายอย่างไม่เป็น
ทางการ และบริจาคเงินสร้างถังน้ำตามที่ต่างๆ
ฉั น เองยั ง ได้ ใช้ เ ป็ น แบบเรี ย น
คณิตศาสตร์ตอนเด็กพอหยุดเทอม ๓ เดือน
ทำเลขอยู่ ๒ ข้อ ข้อหนึ่ง คือถังน้ำ ๑ ใบ เดี๋ยวน้ำรั่ว เดี๋ยวเติมน้ำเข้าไป เดี๋ยวฝนตก น้ำซึม น้ำรั่วเท่าไหร่
กว่าจะคำนวณถังนี้ได้ก็หมด ๓ เดือน กับอีกข้อหนึ่ง โจทย์มีอยู่ว่า คนๆ หนึ่ง มีค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่
ต้องทำโครงการ ไปสืบราคากะปิ น้ำปลา เสื้อผ้าที่จะต้องใช้ มีลูกเท่าไหร่ ก็ทำบัญชีตัวเลข และพยายาม
บริหารชีวิตของคนๆ นี้
สมัยนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์จึงยังไม่มีเกมคอมพิวเตอร์
ก็เล่นเกมนี้ไปตลอด ๓ เดือน เหมือนบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย
ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสว่าทุกคนควรทำบัญชีครัวเรือนได้
นอกจากนี้ ทรงให้จัดตั้ง “หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร”
โดยทรงนำวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการจัดตั้งหมู่บ้านหุบกะพง
เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรมีราคาต่ำและไม่แน่นอน ซึ่งได้ผลดี
และยกระดับเป็นหมูบ่ า้ นสหกรณ์ตวั อย่างชือ่ “ศูนย์สาธิตสหกรณ์
โครงการหุบกะพง” ซึ่งเป็นโครงการเริ่มแรกเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สหกรณ์ และทรงส่งเสริมหัตถกรรม โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเริ่มงานส่งเสริมอาชีพตั้งแต่ตอนนั้น

ทรงให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาดิน
นานมาแล้ว ขณะประทับอยูท่ วี่ งั ไกลกังวล ฉันอยูด่ ว้ ย มีชาวบ้านจำไม่ได้วา่ เป็นชาวกระเหรีย่ ง
หรือกะหร่าง เขามาเข้าเฝ้าและกราบบังคมทูลว่า เขาอยากจะกราบบังคมทูลลาไปอยู่พม่า เนื่องจาก
ทางราชการมาถางป่า ตัดต้นไม้ คือสมัยก่อนเวลาจะสร้างนิคม ตั้งเขตเกษตร ก็จะทำในสิ่งที่พระองค์
เรียกว่า “ปอกเปลือก” ซึง่ คนกะเหรีย่ งหรือกะหร่างนี่ เขาหวงธรรมชาติ จึงไม่สบายใจ และกราบบังคมทูลลา
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ไปอยู่ พ ม่ า ภายหลั ง พระองค์ จึ ง มี พ ระราชดำรั ส
แก่ทุกคนว่า “เราต้องไม่ปอกเปลือกเปลือยดิน”
ให้หม่ ดินแล้วดินจะดี การห่มดินก็คอื การปลูกต้นไม้
นั่นเอง

“หญ้าแฝก” ช่วยพัฒนาดินและผลิต
เป็นสินค้าหัตถกรรม
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ทรงแนะนำให้ใช้“หญ้าแฝก” ในการพัฒนาดิน
เพราะรากของหญ้าแฝกขึ้นหนา งอกตรง ไม่แผ่ไปไกล สามารถยึดและป้องกันดินพังทลาย รักษาน้ำและ
ความชื้นได้เหมือนมีเขื่อนอยู่ใต้ดิน สามารถทำให้ดินที่แข็ง เช่น ดินลูกรังร่วนซุยได้ หญ้าแฝกมีหลายพันธุ์
ที่ ใช้ ไ ด้ ต ามความเหมาะสม ใบของหญ้ า แฝกยั ง สามารถนำมาผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า หั ต ถกรรมได้ อี ก ด้ ว ย
เป็นแรงจูงใจทำให้เกษตรกรสนใจปลูกหญ้าแฝกกัน

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยผู้ถวายฎีกา
งานพัฒนาคงเริ่มตั้งแต่ในวัง ใครไปเจออะไรเขาก็มากราบบังคมทูล หรือว่าพระองค์ทรงไป
ทอดพระเนตรเอง แล้วก็หลายๆ เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นพระราชกรณียกิจของพระองค์ เช่น เรือ่ งคดีความทางกฎหมาย
ประชาชนไทยทุกคนทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ ทีศ่ าลฎีกา ก็มสี ทิ ธิถวายฎีกา พระองค์กจ็ ะทรงให้คนไปดู โดยสืบตัง้ แต่
ศาลชั้นต้น จากสำนวนคำให้การต่างๆ จะทำให้มองเห็นเลยว่า บางคดีเกิดขึ้นเนื่องจากความยากจน
ความทุกข์ และความเดือดร้อน นอกจากจะตัดสินไปตามคดีความ ก็ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ช่วยเหลือให้เขาดีขึ้น ซึ่งพระองค์ทรงทำมาตลอด

“อ่างเก็บน้ำใต้ดิน” ป้องกันน้ำท่วมและน้ำระเหย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเล็ ง เห็ น
ว่ า น้ ำ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ที่ สุ ด ของชี วิ ต และเป็ น
ปัจจัยในการผลิตที่สำคัญ ถ้าแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้
ก็จะสามารถแก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไปได้
ภาพที่ คุ้ น ตาชาวไทยคื อ ภาพที่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ต่างๆ
มีแผนทีท่ ที่ รงต่อเองเพือ่ วางแผนสร้างเขือ่ น ฝาย ฯลฯ
การวางแผนต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง เช่น ที่ตั้ง
ของโครงการ ความสูงของพื้นที่ ทิศทางน้ำไหล ปริมาณน้ำ ลักษณะทางธรณีวิทยา ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้
สามารถบันทึกไว้ในแผนที่ได้ การสำรวจพื้นที่การออกแบบ และก่อสร้าง ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
หลายอย่าง
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โครงการชลประทานในพระราชดำริที่มีลักษณะพิเศษคือ “อ่างเก็บน้ำใต้ดิน” ซึ่งอยู่ในถ้ำ
ที่บ้านห้วยลึก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณนี้เป็นภูมิประเทศแบบคาร์สต์ หรือเป็นเขตหินปูน
จะมีถ้ำเป็นจำนวนมาก พระราชดำริที่จะเก็บน้ำไว้ในถ้ำ ซึ่งมีข้อดีคือ น้ำที่เก็บไว้ ไม่ไปท่วมที่ดินของ
เกษตรกร และน้ำจะไม่ระเหยไปมากเหมือนอยู่กลางแจ้ง ข้อที่ลำบากมากคือการสำรวจพื้นของถ้ำ
ว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะเสริมไม่ให้รั่วได้ การสำรวจต้องใช้หลายวิธีสอบเทียบกัน เช่น การวัด
ความต้านทานไฟฟ้า การใช้คลื่น
ตอนไปสำรวจ ก็หลงถ้ำ จนเกือบขาดออกซิเจนกัน พอเข้าไปสำรวจแล้ว จึงได้รู้ว่าในถ้ำมักจะ
เป็นหินปูน หินปูนพอโดนน้ำ กรดในน้ำก็จะละลายออกมา หินปูนก็จะเป็นรูพรุน จะเก็บน้ำไม่ได้ ถ้าจะให้
เก็บน้ำอยู่ก็ต้องเอาปูนมายาตรงนั้น
เขื่อนในถ้ำนี้ ต่างประเทศเขาก็ทำกัน แต่ของเขาใหญ่มาก ของเราทำโครงการเล็กๆ ก่อน
สำหรับข้อเสียคือ ราคาค่อนข้างแพง และถ้ำซึ่งเคยใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งทางธรรมชาติ อาจจะ
เข้าไปไม่ได้ ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ประโยชน์
ในด้านการป้องกันน้ำท่วม มีพระราชดำริทำ “แก้มลิง” เพื่อเก็บน้ำเมื่อมีน้ำมากไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

ทรงคิดค้นกังหันน้ำชัยพัฒนาและฝนเทียม
ในการพัฒนาเกีย่ วกับเรือ่ งน้ำนี้
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงคิ ด ค้ น
“กังหันน้ำชัยพัฒนา” มีทั้งหมด ๗ โมเดล
เป็นเครื่องช่วยเติมออกซิเจนในน้ำ เพื่อแก้
ปั ญ หาน้ ำ เน่ า โดยทรงจดสิ ท ธิ บั ต รเมื่ อ ปี
๒๕๔๕ นับเป็นเครื่องเติมอากาศเครื่องที่ ๙
ในโลกที่ จ ดสิ ท ธิ บั ต ร กั ง หั น น้ ำ ชั ย พั ฒ นา
ได้รบั รางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล และ
ได้ น ำไปใช้ ไ กลที่ สุ ด ในสวนสาธารณะ
กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
พระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรที่ต้องพบปัญหาไม่มีน้ำใช้ในการบริโภคและทำการเกษ
ตรในฤดูแล้ง จึงทรงคิดค้น “ฝนเทียม” ขึ้นเมื่อกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักกันในนาม “ฝนหลวง”
เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์และเคมี จะได้ผลในบริเวณที่ยังมีความชื้นอยู่บ้าง ใช้เครื่องบิน
พ่นสารเคมีทไี่ ม่เป็นภัยต่อสิง่ แวดล้อม ในความสูงและพิกดั ทีเ่ หมาะสม เพือ่ รวมความชืน้ ให้ตกลงมาเป็นฝน
แต่ละสภาพสิง่ แวดล้อม (สภาพทางอุตนุ ยิ ม เช่น ทิศทางลม ความเร็วลม สภาพพืน้ ที)่ ใช้สารเคมีไม่เหมือนกัน
งานที่ได้ผลคือ การทำฝนเทียมลงในอ่างเก็บน้ำ ช่วยให้ได้น้ำเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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การดับไฟป่าในพรุใช้วิธีทำฝนเทียมลงในคลองที่ไหลลงในพรุ ได้ผลดีกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์
ตักน้ำเทลงไปอย่างที่เคยใช้

ทรงช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ มี เ พื่ อ นนั ก เรี ย นมา
บอกว่า ไม่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงช่วยอะไรคนกรุงเทพฯ เลย คือจริงๆ
แล้วพระองค์ทรงช่วย อย่างเรื่องน้ำท่วม
ตั้ ง แต่ ท ำเขื่ อ นป่ า สั ก น้ ำ ก็ ไ ม่ ท่ ว มหนั ก
อย่างเก่า ทีเ่ ราต้องปีนออกทางหน้าต่าง หรือ
ปีนต้นไม้ไปทำงานแล้วใช้ไดร์โว่ก็ไม่มีแล้ว
ตอนนั้นหลานกำลังจะเกิดแล้วฉันเป็นคน
แต่งห้องให้เขาใหม่ สั่งทำม่าน ต้องเอาม่าน
ใส่ เรื อ พายมาที่ ส วนจิ ต รฯ สมั ย นั้ น ท่ ว ม
ขนาดนี้
ตอนน้ำท่วมกรุงเทพฯ พระองค์ก็เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรเอง รถพระที่นั่งไปเสียกลางทาง
พระองค์ทรงขับไปถึงซอยอ่อนนุช เพื่อทอดพระเนตรน้ำ แต่กรุงเทพฯ นี่ดูลำบากเพราะมีลักษณะ
ภูมิประเทศแบน
พระองค์ จ ะเสด็ จ ฯ
ทอดพระเนตรทั้งสถานที่จริง และ
ใช้แผนที่ประกอบ แผนที่หมายถึง
สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว จ ะ เ ป็ น ห นั ง สื อ
เป็นแผนภาพ ชาร์ต หรือเป็นอะไร
ที่มีการบันทึกไว้ ทอดพระเนตรว่า
เขาเขี ย นไว้ ถู ก หรื อ ผิ ด อย่ า งไร
แล้วทรงปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
อันนีน้ บั เป็นข้อมูลอย่างหนึง่ เรียกว่า
ข้อมูลจากเอกสาร คือ Literature
Review ทรงดูจากเอกสารที่มีอยู่
และทรงสำรวจเอง เมือ่ ทรงสำรวจ
เสร็จ ก็มาทรงมีพระราชดำริว่าควรจะทำอย่างไร
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ทรงลำบากตรากตรำเพื่อประชาชนผู้ยากไร้
เวลาเสด็จฯ ไปทีไ่ หน พระองค์จะเสด็จฯ พระราชดำเนินนำไปก่อน เราก็วงิ่ คนในขบวนก็วงิ่ กัน
กระเจิง ตามเสด็จฯ ไม่ค่อยทัน พระองค์ทรงพระราชดำเนินเก่ง อาจจะเป็นเพราะทรงเติบโตในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เพราะว่าชาวสวิสฯ เขาชอบเดินเขาเดินป่า เวลาเสด็จพระราชดำเนินก็จะทรงนำสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบางครั้งก็ต้องทรงช่วยให้เสด็จฯ ขึ้นเขา แล้วก็ทรงร้องเพลงลูกทุ่ง
อยู่บนเขา “ตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่ๆ ...”
เวลาตามเสด็จฯ จึงลำบาก จะวิ่งหนีเข้าร่ม หรือแอบไปกินอะไรอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าพระองค์
ทรงห้ามไม่ให้เรากิน ไม่ให้เราหลบแดด พระองค์ก็ทรงไม่หลบแดดไม่ได้เสวยด้วยเหมือนกัน บางครั้ง
พระองค์เองทรงประสงค์ให้คนทีต่ ามเสด็จฯ ได้รบั ประทานด้วยซ้ำ เมือ่ รับประทานเสร็จแล้ว จะได้พร้อม
ที่จะทำงาน แต่ส่วนใหญ่เจ้าภาพจะบอกว่า พวกนี้ไม่สุภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังไม่เสวย
แล้วทำไมถึงกินก่อน เป็นบาปกรรม คนเขาก็คิดอย่างนั้น พระองค์เองทรงลำบากกว่าคนอื่นเสียด้วยซ้ำ
ตากแดดก็ตากด้วยกัน เพราะฉะนั้น ฉันนี่มีวิตามินดีเยอะมากเลยกระดูกแข็งแรง

41

เวลาตามเสด็จฯ นั้น
หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงขึ้นเขา เราก็ต้องปีนเขาด้วย
พระองค์ทรงรับสั่งว่า การทำงาน
พัฒนา ร่างกายเราต้องแข็งแรง
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาสุ ข ภาพให้
แข็งแรง ฉันเคยฝึกให้แบกของเดิน
ขึ้นเขา เพราะถ้าเกษตรกรพื้นที่สูง
อยากให้เราเดินขึ้นไปดูไร่ของเขา
บนภูเขา ก็ควรพยายามไป เขาชีใ้ ห้
ไปดูอะไรก็ตอ้ งไป ถึงแม้บนยอดเขา
จะมี ก าแฟเพี ย งต้ น เดี ย วก็ ต้ อ ง
ขึ้นไป บางครั้งปีนเขาตั้งหลายลูก
เราก็ต้องไปเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกร และผูกมิตรด้วย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน พระองค์เสด็จฯ
ไปทุกที่
ที่ เ ห็ น พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ใ น
หนั ง สื อ ที่ พ ระองค์ ท รงขั บ รถพระที่ นั่ ง
ลงไปอยู่กลางน้ำ แถวจังหวัดนราธิวาส
พอเปิ ด ประตู อ อกไปเป็ น พงหนามพอดี
นอกจากลงน้ ำ แล้ ว ยั ง มี พ งหนามอยู่ ใ น
น้ ำ ด้ ว ย และพอเวลาเสด็ จ ฯ ไปถึ ง
ที่ ไ หนก็ จ ะทรงมี พ ระราชปฏิ สั น ถาร
กั บ ทุ ก คน จนมี ผู้ ใ หญ่ ท่ า นหนึ่ ง บอกว่ า
ถ้ า ขื น ทรงทั ก คนทุ ก จุ ด อย่ า งนี้ ก ว่ า จะ
ถึงวังก็ Good Morning และไปทีไรก็ Good
Morning ทุกที
นอกจากนี้ ตอนเรียนหนังสือ ไม่ได้เข้าห้องเรียนเท่าคนอื่น เพราะต้องตามเสด็จฯ อยู่บ่อยๆ
เพื่อนก็ดีมากจะอัดเทปไว้ให้ และได้นำประสบการณ์จากการตามเสด็จฯ และแนวพระราชดำริมาตอบ
อีกทั้งยังได้ความรู้จากชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญที่ตามเสด็จฯ ที่ฉันไปผูกมิตรไว้ ก็เอาตัวรอดมาได้
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ทรงเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยปัดเป่าความทุกข์
ที่ พ วกเขาเคารพพระองค์
ไม่ใช่ว่าเพราะทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัว
แต่เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือน
ญาติพี่น้อง เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทรงช่วย
ปั ด เป่ า ความทุ ก ข์ ใ ห้ แ ก่ เขาเวลาที่
เดือดร้อน มีอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังหมด
เหมือนญาติไปเยี่ยมบ้านกัน ไปถึงเขา
ก็หาอะไรที่มีอยู่ในบ้านมาต้อนรับ เช่น
กล้วย และผลไม้อื่นๆ พระสหายก็ทรงมี
ทุกภาค ไปถึงเขาเดือดร้อนก็บอกเล่า
ให้พระองค์ฟังหมดทุกเรื่อง

สำนักงาน กปร. เริ่มที่สภาพัฒน์
จะว่าไปแล้ว งานพัฒนานี้
เดิ ม ที ก็ ส ภาพั ฒ น์ นี่ แ หละที่ ท ำ เป็ น
หน่วยพิจารณาว่างบประมาณควรจะได้
เท่ าไหร่ ในการทำโครงการช่วงแรกๆ
มี ปั ญ หาเรื่ อ งงบประมาณไม่ ทั น การณ์
กั บ การพั ฒ นา เช่ น การกั ก เก็ บ น้ ำ
ที่จะมีตามฤดูกาลไว้ใช้ ไม่เช่นนั้นน้ำก็จะ
ไหลลงทะเลเสี ย เปล่ า ตอนนั้ น ทาง
ราชการก็ มี แ นวคิ ด จะทำถวาย โดย
กั น เงิ น งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง มาตั้ ง
เป็ น สำนั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. ขณะนั้นได้ฝากงานนี้ไว้
ที่สภาพัฒน์
หลักการในขณะนั้นก็คือ เมื่อพระองค์มีพระราชดำริอะไร ก็ทดลองทำก่อน ถ้าทำแล้วดี
ก็จะเขียนเป็นโครงการไปขอใช้งบปกติ เวลานีก้ ย็ งั ทำอยู่ แต่กว่าจะเข้าระบบขอใช้งบประมาณปกติกอ็ าจจะ
ล่าช้า ต้องเป็นไปตามระบบขั้นตอน
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ทรงตั้ง “มูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อช่วยเหลืออย่างครบวงจร
พระองค์ทรงเห็นว่าบางอย่างเป็นงานที่เร่งด่วน หากรองบประมาณอาจจะไม่ทันการณ์
จะทำให้การพัฒนาไม่ครบวงจร และไม่ครอบคลุมการช่วยเหลือ พระองค์จึงทรงให้ทำในรูปแบบของ
เอกชน โดยตั้งเป็น “มูลนิธิชัยพัฒนา” ขึ้นมา เดิมยังแยกงานออกจากสำนักงาน กปร. ไม่ค่อยออก ตอนนี้
ก็แยกออกมาได้แล้ว โดยทำในลักษณะขององค์กรเอกชน หรือ NGOs โดยระดมทุนจากการบริจาค
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุน แต่การลงทุนของเราทำอย่างประหยัดและรอบคอบ เพราะฉันดูแลเอง
อย่างใกล้ชดิ ทุกบาททุกสตางค์ โดยมีทปี่ รึกษาการลงทุน ก็พยายามดูวา่ เรือ่ งไหนทีส่ มควรลงทุน เพราะจะรอ
จากการบริจาคอย่างเดียวไม่พอ ระยะหลังจึงมีกิจกรรมและการลงทุนหลายอย่าง เช่น ออกงานขายของ
มีร้านกาแฟ ร้านขายเสื้อ และขายของอื่นๆ อีกหลายอย่าง

ต้องพัฒนาแบบกึ่งการกุศล กึ่งเมตตาจิต
บางครั้งแม้ว่าจะเห็นด้วยกับนักบริหารยุคใหม่ แต่ก็ต้องดึงๆ ไว้เหมือนกัน เพราะบางอย่าง
ต้องพัฒนากึ่งการกุศล กึ่งเมตตาจิตด้วย บางทีจะมุ่งเน้นพัฒนาชนิดที่ว่า พอลงทุนแล้วจะต้องได้ผล
ที่ก้าวหน้าออกมาอย่างเดียวไม่ได้ แต่ว่าต้องมีเมตตาจิต คือช่วยเหลือ เขาน่าสงสาร ซึ่งเดิมมูลนิธิชัยพัฒนา
เคร่งครัดเรื่องนี้มาก ทำแต่งานพัฒนา ตอนหลังๆ ไม่ไหว ต้องเมตตาจิตด้วย
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พระองค์ตรัสว่า ต้องระวังในการทำธุรกิจ
แม้ ว่ า จะทำเพื่ อ หารายได้ ม าช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
แต่ก็ต้องทำธุรกิจแบบมีเมตตา ต้องรักเขา รักที่จะทำ
รั ก คนที่ เราอยากจะช่ ว ย เราก็ จ ะคิ ด ออก แล้ ว เรา
ก็จะทำได้ จะยอมสละได้ทุกอย่าง
ผู้บริหารรุ่นใหม่บางครั้งเขาเคร่งครัด เขาบอก
ต้องทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ มีกำไร ถ้าอย่างนั้น
ง่ายมากเลย ขายเสือ้ ขายก๋วยเตีย๋ ว ขายไอศกรีม เดีย๋ วก็ได้
แต่การทำอย่างนี้จะไม่ถึงชาวบ้าน หรือคนที่เราต้องการ
จะช่วย บางครั้งก็ต้องติงๆ เหมือนกัน การช่วยเหลือ
ชาวบ้านก็ต้องมีเสียทิ้งน้ำไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกัน
การทีเ่ ขาติงหรือตัดงบประมาณก็ดที ำให้เราต้องรอบคอบ
ฉันสามารถตัดงบประมาณร้อยล้านสองร้อยล้านบาท
เหลือสิบเก้าล้านบาท ทีฉ่ นั ตัดงบประมาณส่วนใหญ่จะตัด
พวกก่ อ สร้ า งอะไรที่ ห รู ห ราฟุ่ ม เฟื อ ยมากเกิ น ไป
แต่อะไรที่จะให้คนจน ก็ให้เขาเถอะ

ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
สมัยนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อ ก็ยังกลับไปดูสิ่งที่ทรงงานไว้
ทีใ่ ครบอกว่าเดีย๋ วนีพ้ ระองค์ไม่เสด็จฯ แล้ว ถือว่าไม่ทำโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำรินนั้ ไม่ถกู ทีถ่ กู คือ
เราทำกันมานานจนกระทั่งรู้แล้วว่าพระองค์ทรงโปรดแบบไหน พระองค์จะทรงให้ช่วยราษฎรพ้นจาก
ความเดื อ ดร้ อ นอย่ า งไร ต้ อ งช่ ว ยคน ต้ อ งทำเท่ า ที่ จ ะทำได้ เรารู้ ว่ า หลั ก การเป็ น แบบนี้ สิ่ ง ที่ ฉั น
ได้มาจากการตามเสด็จฯ คือ การที่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็น ทำให้เราคิดได้ว่าควรจะทำอย่างไร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานทางอีเมล์ตลอดเวลา
เดี๋ยวนี้แปลกนะ เกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยกว่าแต่ก่อน ลูกเห็บใหญ่เกือบเท่าโทรศัพท์มือถือ
พอตกลงมาต้นไม้ตายหมด ต้องปลูกใหม่ ร้านส้มตำ ตู้ใส่ผักล้มครืนไปทั้งตู้ ก็ต้องเข้าไปช่วย
ตอนทีเ่ กิดเหตุการณ์สมึ านิ มีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วย มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ ซึง่ มีหน้าที่
ตรงนั้นก็เข้าไปช่วย ส่วนของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เข้าไปช่วยหลายอย่าง ตัวฉันเองคุมอยู่ ๕ ทีม ให้ไปตรวจ
ในเรื่องต่างๆ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
บางครั้งไปต่างประเทศ ไม่ต้องมีองครักษ์มาคอยรักษาความปลอดภัย ให้องครักษ์ออกไป
ดูแลช่วยเหลือคนทีป่ ระสบภัยน้ำท่วม แล้วติดตามงานทางอีเมล์ เขาจะอีเมล์มารายงาน ฉันก็อเี มล์สง่ ต่อให้
ดร.สุเมธ และคนที่เกี่ยวข้อง งานก็ยังเดินไปได้
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อย่ า งคราวที่ เรื อ น้ ำ ตาลล่ ม ฉั น อยู่ ที่ ป ระเทศอี ยิ ป ต์ มี ค นเสนอความคิ ด เห็ น ส่ ง อี เ มล์ ม า
แนะนำให้ต่อท่อเป่าลมให้น้ำตาลจมลึกลงไปกว่านี้ ชาวบ้านบางคนก็แนะนำให้ทำท่อลงไปให้ลึกกว่านี้
แล้วเป่าให้น้ำตาลขึ้นมา คงต้องถามช่างหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าทำได้หรือไม่ เพราะน้ำตาลหนักกว่าน้ำ
มีคนสนใจและแนะนำมาเรื่อยๆ
บางทีก็มีคนถวายฎีกาทางอีเมล์ อย่างเช่นตอนที่มีคนบุกรุกที่มูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าหน้าที่
ต้องปิดประตูเพื่อไม่ให้เข้ามาบุกรุก เลยมีคนถวายฎีการ้องเรียนว่าผ่านเข้าที่ของตัวเองไม่ได้ เนื่องจาก
ต้องผ่านที่ของมูลนิธิฯ ซึ่งเคยเปิดให้ชาวบ้านผ่านได้ พอฉันทราบก็เข้าไปดูแล ในที่สุดก็ตกลงกันได้ด้วยดี

การพัฒนาที่ทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่จำความได้ ฉันคุ้นอยู่กับคำ
สองคำคือ การพัฒนา (Development) กับ
การทำบุญกุศล (Charity) มีผู้ให้อรรถาธิบายว่า
ถ้าอยากช่วยแล้วบริจาคเงินหรือสิง่ ของ โดยไม่ได้
หวั ง ว่ า จะมี ผ ลกำไรอย่ า งไรเกิ ด ขึ้ น เรี ย กว่ า
“ทำบุ ญ ” แต่ ถ้ า หวั ง ว่ า สิ่ ง ที่ ด ำเนิ น การจะ
เจริญก้าวหน้าต่อไปเรียกว่า “พัฒนา”
ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น เรื่ อ ง ก ว้ า ง มี
หลายด้ า น ต้ อ งทำกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมั ก
ต้ อ งใช้ เวลานาน เช่ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
การพัฒนาสังคม การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดิน
การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาทางการแพทย์ ฯลฯ

ข้อคิดบางประการในด้านการพัฒนา
จากการมีโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินในท้องถิ่นต่างๆ ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ได้มีโอกาสทำงานพัฒนา
อย่างจริงจัง ทำให้ได้สังเกตและได้วิเคราะห์วิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่มต่างๆ หลายกลุ่ม
ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ชนบางกลุ่มอยู่ห่างไกลในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความเป็นอยู่
อย่างปกติ ขาดการบริการสาธารณะ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัย ฯลฯ ในหลายกรณีเขาขาด
แม้กระทั่งความจำเป็นระดับพื้นฐาน
จึงได้ข้อคิดบางประการที่สำคัญในด้านการพัฒนา คือ “การพัฒนาประเทศ (ปฏิรูป)
ให้ทนั สมัย” (Modernization) ต่างจาก “การสร้างประเทศตามแบบอย่างตะวันตก” (Westernization)
และ “การพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืน” อาจจะก่อปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เช่น การเพาะปลูก
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ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่เป็นพิษจำนวนมากเกินพอดี เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนและสัตว์ในบริเวณนั้น
อาจจะทำให้ดินเสีย เพาะปลูกไม่ได้มากเท่าเดิม เป็นการผลิตหรือทำการแบบที่เรียกกันว่า รวยแล้วเลิก
ส่วน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable
Development) คำศัพท์เดิมเรียกว่า “วัฒนาถาวร”
หมายถึง การพัฒนาทีบ่ คุ คลจะได้ประโยชน์ตอ่ เนือ่ ง
ในระยะยาว ไม่สูญเสียทรัพยากรมากเกินไป โดย
“การพัฒนา” (Development) จะต้องสมดุลกับ
“การอนุรักษ์” (Conservation) เช่น ในการสร้าง
เขื่ อ นกั ก เก็ บ น้ ำ ต้ อ งดู ว่ า จะเสี ย ทรั พ ยากรอื่ น ๆ
ที่ควรรักษาไว้หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

หน้าที่และวิธีการของนักพัฒนา
นั ก พั ฒ นาจะต้ อ งมี ห น้ า ที่ แ ละ
วิธีการทำงานที่เป็นกระบวนการ “หน้าที่”
คือช่วยให้บุคคล พื้นที่เป้าหมาย หรือกิจการ
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบมี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ขึ้ น
ส่วน “วิธกี ารของนักพัฒนา” มีหลายขัน้ ตอน
และหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับงานพัฒนาที่ทำ
จะขอยกตั ว อย่ า งการทำงาน
พั ฒ นาชุ ม ชนอย่ า งง่ า ยๆ ที่ เ คยปฏิ บั ติ
ก่ อ นอื่ น จะต้ อ งหาข้ อ มู ล รวบรวมปั ญ หา
สภาพทั่ ว ไปของท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน ทั้ ง ในด้ า นภู มิ ศ าสตร์ แ ละสั ง คม ซึ่ ง ควรดู ทั้ ง ข้ อ มู ล จากเอกสาร
การออกสำรวจ และข้อมูลจากบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในพื้นที่และบุคคลที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว
ทั้งนี้ การมีความรู้ด้านภูมิศาสตร์และแผนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดพื้นที่ทางการเกษตร
อุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน จะทำให้ทราบระยะทาง ลักษณะพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จะนำมาใช้เป็น
ฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน
จากนั้น จะต้องเขียนโครงการ บ่งให้เห็นชัดถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่ สภาพปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหา ช่วงเวลาปฏิบัติงาน งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้และแหล่งงบประมาณ (อาจต้องหาทุนเอง)
และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องให้ความสนใจ ไปดูและคอยแนะนำ รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ระหว่างการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานในขั้นต่อไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

47

เมื่อโครงการประสบความสำเร็จแล้ว ควรจะมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การจัดการอบรม (Training)
การจั ด การดู ง านแก่ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค คลเป้ า หมาย
ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ มี ค วามรู้ ใ นงานที่ ท ำ และความรู้ อื่ น ๆ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งดี ขึ้ น รวมทั้ ง เกิ ด ความตื่ น ตั ว ต่ อ การใฝ่ รู้
ได้ แ นวความคิ ด ใหม่ ๆ เช่ น อาจนำคนที่ เ คยทำงาน
ที่ แ ห่ ง หนึ่ ง ไปดู ง านอี ก แห่ ง และที่ ส ำคั ญ จะต้ อ งมี
การประเมินผลโครงการ (Monitoring) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างดำเนินโครงการและ
เป็นบทเรียนสำหรับการจัดทำโครงการใหม่ครั้งต่อไป

งานพัฒนาเป็นงานระยะยาว... ต้องช่วยกันทำในแต่ละช่วง
อย่ า งไรก็ ต าม งานพั ฒ นาเป็ น งาน
ระยะยาว ชั่วชีวิตคนหนึ่งก็ทำไม่เสร็จ ต้องช่วยกันทำ
ในแต่ละช่วง คนใหม่ก็ต้องฟังจากคนเก่า เช่น สมุด
แผนที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้กรมแผนที่พิมพ์ขึ้นนั้น ก็จะเห็นแผนที่กรุงเทพฯ
ตั้งแต่ที่ทำในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อจะเป็นแนวคลอง
ต่างๆ ว่าระบบที่ทำไว้นั้น สอดคล้องกับระบบของ
ธรรมชาติอย่างไร ถ้าจะทำอะไรต่อและทำตามแนวนัน้
ก็ จ ะทำให้ ง านไปในแนวเดี ย วกั น วางเป้ า หมาย
ความสำเร็จได้ ไม่มีน้ำไหลกลับขวางทาง เป็นต้น
เพราะดูจากแผนที่เก่า ก็จะเห็นได้ชัดว่าน้ำจากที่ไหน
ไปลงคลองไหน จากไหนไปต่อไหน เป็นสภาพอย่างไร
หรื อ ระบบการชลประทานในทุ่ ง รั ง สิ ต สมั ย นั้ น
ท่านวางระบบแนวคลองมาอย่างไร อันนี้ก็จะช่วยได้
ในการพัฒนา

พระองค์ทรงงานจนรู้สึกเป็นชีวิตประจำวัน
พระองค์ก็คงทรงเหนื่อยเหมือนกัน แต่ทรงไม่บ่น ทรงงาน ๓๖๕ วัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โดยจะมีเสียงวิทยุดงั มาตลอด และยังมีอปุ กรณ์สำหรับติดตามข่าวสารพัดอย่าง พระองค์กท็ รงพยายามสอน
ถ่ายทอดให้ฉัน เช่น ไฟฟ้ากี่แอมแปร์ กี่วัตต์ กี่โวลต์ พระองค์ทรงฟังคลื่นวิทยุหลายเครือข่าย ถึงทรงรู้ว่า
มีน้ำท่วม ไฟไหม้ตรงไหน มีอะไรพระองค์ก็ทรงให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ตรงนี้คงไม่เรียกว่าพัฒนา
เป็น “บรรเทาสาธารณภัย” มากกว่า
48

เดี๋ ย วนี้ก็ยังทรงทำอยู่เลย
พระองค์ทรงงานแบบนี้จนรู้สึกว่าเป็น
ชีวิตประจำวันของพระองค์ จะทรงมี
ของพระราชทานวางไว้ตามกองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนตลอด พอเกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ก็สามารถนำ
ไปมอบให้ ช าวบ้ า นได้ ทั น ที แต่ ว่ า ตอน
หลังๆ พาหนะอาจจะชำรุดไปบ้าง ก็กำลัง
ให้เขาซ่อมและทำใหม่ ขณะเดียวกันก็
พยายามหาเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
พระองค์ทรงสนพระทัยในการช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างมากและยังทรงงานอยู่ ตรงไหน
ทีพ่ ระองค์เสด็จฯ ไหว ก็จะเสด็จฯ อย่างเมือ่ เร็วๆ นี้ ก็เสด็จฯ ไปทรงเปิดคลองลัดโพธิ์ และสะพานภูมพิ ล
ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ก็ทำงานอย่างต่อเนื่อง และมาถวายรายงาน
พระองค์ก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการดำเนินงาน

แม้ประทับ ณ โรงพยาบาล... ยังทรงห่วงใยประชาชน
ขณะนี้ แม้ว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั จะประทับ ณ โรงพยาบาล
ศิริราช ก็ยังทรงงานเพื่อจะช่วยเหลือ
พสกนิกรอยูต่ ลอดเวลา ทรงมีพระราชดำริ
แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณใกล้เคียง
โรงพยาบาลศิ ริ ร าชที่ ห นาแน่ น มาก
ทัง้ ทางบกและทางน้ำ เนือ่ งจากพระองค์
ทรงทำเรื่ อ งการจราจรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มาตลอด พระองค์ จ ะทรงมอบหมาย
ให้ ต ำรวจไปดู ต ามจุ ด ต่ า งๆ คำนวณ
การเลี้ยวของรถ และสำรวจจุดจราจรที่สำคัญๆ เช่น ตามอนุสาวรีย์ สี่แยก หรือวงเวียนต่างๆ ว่าควร
จะออกแบบถนนให้มรี ปู ร่างแบบไหน ขนาดเท่าไหร่ ตรงไหนควรมีสะพาน หรือควรมีอะไร เพือ่ ให้การจราจร
เคลื่อนตัวได้อย่างลื่นไหล
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พระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... หาที่เปรียบมิได้
บทสัมภาษณ์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
“ผมขอพู ด ว่ า พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
นับไม่ได้หรอกว่ามีเท่าไหร่ บรรยายอย่างไรก็ไม่ครบถ้วน เพราะว่ามากมายเหลือเกิน
แม้แต่ทรงประชวรก็ยังทรงดำริเรื่องการจราจร ผมไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวประเทศไหน
ที่เขาทำเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเรา”
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พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวข้อความข้างต้นนี้

กับคณะผู้บริหาร และทีมงานจัดทำหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นคำกล่าวที่ไม่ต้อง
อธิบายอะไรเพิ่มเติม เพราะปวงชนชาวไทยและชาวต่างประเทศล้วนประจักษ์ชัดในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชดำริตั้งแต่
ยังดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเป็นผู้ริเริ่มให้มีคณะกรรมการ
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. โดยท่านเป็นประธาน กปร. ท่านแรก ซึง่ นับเป็น
กลไกการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนถึงปัจจุบัน ท่านได้กรุณาให้คณะผู้บริหาร
ของ สศช. เข้าพบเพื่อกราบเรียนสัมภาษณ์ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์

การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
แ ล ะ ข อ ข อ บ คุ ณ ม า ก ที่ ส ำ นั ก ง า น
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้ จั ด ทำหนั ง สื อ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ต่อการพัฒนาประเทศของเรานั้น มีการ
เผยแพร่ในวงจำกัด เด็กสมัยใหม่อาจจะ
ไม่คอ่ ยเข้าใจและทราบพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
เพราะฉะนั้นอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ผิดบ้าง ถูกบ้าง อย่างเช่น คำว่า “พระราชดำริ” คนอาจจะ
คิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการ หรือทรงบังคับให้ทำตาม พวกเราที่ทำงานถวายยืนยันได้ว่า
พระเจ้าอยู่หัวไม่เคยรับสั่งว่า กปร. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำตามที่ทรงมีพระราชดำริ
“ดำริ” แปลว่า คิดหรือไตร่ตรอง พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริคือทรงเห็นว่าทำอย่างนี้
น่ า จะดี น่ า จะเป็ น ประโยชน์ และควรจะทำหรื อ ไม่ พระองค์ ท รงไม่ เ คยบั ง คั บ ว่ า ต้ อ งทำตามที่
ทรงมีพระราชดำริ เพียงแต่เมื่อทรงมีพระราชดำริ แล้วก็ทรงมอบให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ (กปร.) หรือบุคคล และหน่วยงานใดๆ ก็ได้ อาจจะไม่ใช่ กปร. นำไปพิจารณา
ไตร่ตรองว่าจะดำเนินการหรือไม่ อย่างไร

51

เพราะฉะนั้นบทบาทของ
กปร. คื อ รั บ พระราชดำริ ม าศึ ก ษา
มาวิเคราะห์วา่ ดี หรือไม่ดอี ย่างไร แล้ว
กปร. ก็นำมาดำเนินการไปตามหน้าที่
หากจะมีคำถามว่า กปร. เกี่ยวข้องกับ
การพั ฒ นาประเทศไทยอย่ า งไรบ้ า ง
ผมคิ ด ว่ า พู ด กั น ชั่ ว โมงหนึ่ ง ก็ ไ ม่ จ บ
เนื่ อ งจากมี ม ากมายเหลื อ เกิ น แต่ ก็
พอจะสรุ ป ได้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการ
อันเนื่องจากพระราชดำริ ซึ่งล้วนแต่
เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คงต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับ ดร.เสนาะ อูนากูล เมื่อครั้ง
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ ทีร่ บั ผิดชอบงาน กปร. ด้วย เนือ่ งจากท่านเป็นผูร้ เิ ริม่ กปร. แต่กอ่ นนี้
เมื่อทรงดำริหรือทรงริเริ่มโครงการอะไร พระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานให้ กปร. และ กปร. ก็จะดูแลและ
ขอเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปดำเนินการ จนเมื่อจัดตั้ง สำนักงาน กปร. อย่างเป็นทางการและสามารถ
มีงบประมาณดำเนินการเป็นของตนเอง

บทบาทของ กปร. : ผู้ประสานงานกับทุกฝ่าย
สำหรับบทบาทของคณะกรรมการ กปร. ผมคิดว่ามี ๒-๓ เรื่องที่ควรชี้แจงให้คนทั่วไป
เข้าใจว่า บทบาทของ กปร. มีหน้าที่ในการน้อมนำพระราชดำริไปประสานกับหน่วยราชการต่างๆ
ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะลำบาก เนื่องจากต้องไปประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ แต่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
การทำงานถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ บุ ญ ทั้ ง ตั ว เรา และเป็ น บุ ญ เป็ น กุ ศ ล
ต่อประเทศชาติและประชาชน ในสมัยนั้น ผมกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. จะต้องไป
ขอทำความเข้ า ใจกั บ ราษฎร และขอความร่ ว มมื อ ว่ า จะมี โ ครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ
มาดำเนินการตรงนี้ แล้วเขาจะได้อะไรบ้างจากโครงการฯ เช่น หากทางราชการต้องใช้ที่ดินของเขาในการ
ดำเนินงาน ก็ต้องจ่ายเงินให้เขาตามเหตุและผล ไม่ใช่งานที่จะทำเสร็จภายในชั่วโมงสองชั่วโมง บางครั้ง
ต้องไปอธิบายเป็นเดือนว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร และหากมีคนคัดค้าน ไม่เห็นด้วย ก็ต้องไปพูดคุยให้เขา
เข้าใจและมั่นใจว่า นี่คือโครงการที่จะมาช่วยราษฎร ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กปร. ที่จะต้องทำ ดร.สุเมธ
สามารถพูดคุยให้ประชาชนเข้าใจได้ดี เป็นผลสำเร็จ สามารถดำเนินการได้เสมอ
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เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร... ค้นหาปัญหาของพสกนิกร
ประสบการณ์ ใ นการตามเสด็ จ ฯ
ทรงงานในพื้ น ที่ ต่ า งๆ อาจจะมี ห ลายคนที่
ไม่ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างไร แต่
ดร.สุเมธกับผมได้เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
จะทราบดี เพราะว่าต้องเดินตามเสด็จฯ ครั้งละ
หลายกิโลเมตร ผมขอยืนยันว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์ตามที่ทรงมี
พระปฐมบรมราชโองการ ความว่ า “เราจะ
ครองแผ่ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
แห่งมหาชนชาวสยาม” ทุกประการ เห็นได้
อย่ า งชั ด เจนว่ า ในการเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร
ในพื้ น ที่ ต่ า งๆ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ทรงมีความละเอียดรอบคอบมาก การเสด็จฯ ไปเยีย่ มราษฎรหรือไปเยีย่ มโครงการต่างๆ คือความปรารถนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะไปทอดพระเนตรของจริง ไม่ใช่ทรงรับทราบจากการรายงาน
เพียงอย่างเดียว
พระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ เยีย่ มราษฎรวันละหลายๆ ชัว่ โมง โดยทรงนำแผนทีแ่ ละกล้องถ่ายรูป
ติดพระวรกายไปด้วยเสมอๆ บางครั้งแผนที่ผิด พระองค์ก็ทรงชี้และรับสั่งว่าไปถามราษฎรแล้ว ราษฎร
ตอบว่าต้องอย่างนี้ ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตามที่ปรากฏในแผนที่ อย่างนี้ผิด แล้วจะรับสั่งให้นายทหารแผนที่
ที่ตามเสด็จฯ ไปด้วยทราบ และทรงแนะนำให้แก้ไขให้ถูกต้อง

ทรงช่วยราษฎรที่ทุกข์ยากที่สุดก่อน
ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ให้ทำในสิ่งที่เล็กๆ
น้อยๆ ด้วย อย่าละเลย นี่คือแนวพระราชดำริ พระองค์จึงได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรที่อยู่ไกลมากๆ
ไม่ใช่หา่ งไกลเฉยๆ ห่างไกลมากๆ ทำให้ทรงได้พบ ได้เห็นด้วยพระองค์เองว่าจะช่วยราษฎรทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
มากๆ ได้อย่างไร จากประสบการณ์ของผม พระเจ้าอยู่หัวจะทรงเริ่มช่วยราษฎรที่ประสบปัญหามากที่สุด
ก่อน เริ่มจากที่ยากลำบากที่สุดก่อน

ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นช่วยราษฎรให้มีความสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงอดทน แข็งแรง และทรงมีพระทัยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะช่วยราษฎร
ครั้งหนึ่งที่ผมเคยตามเสด็จฯ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออกประมาณ ๙ โมงเช้า เยี่ยมราษฎรถึง ๓ โมงเย็น
โดยไม่ได้เสวยหรือทรงเข้าห้องสรงเลย แสดงให้เห็นว่าถ้างานไม่เสร็จจะไม่ทรงหยุด จะทรงงานไปจนกว่า
จะทรงเห็นว่าได้ข้อมูลพอแล้ว จึงทรงหยุดพัก
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ทรงมีพระวิสัยทัศน์... ในเรื่องสำคัญที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น
คนที่ตามเสด็จฯ ต้องเตรียมตัวให้ดี
พระเจ้ า อยู่ หั ว จะทรงมี ค ำถามที่ เ ราไม่ คิ ด ว่ า
จะทรงถามคำถามอย่างนัน้ ไม่ใช่วา่ ทรงแกล้ง แต่เป็น
คำถามที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ และ
พระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ที่ท รงมี พ ระวิ สัยทั ศน์ เห็ นจุ ดอ่ อนเล็ กๆ
น้อยๆ ที่ไม่มีใครคาดคิด
ดั ง นั้ น คำถามที่ ท รงถามส่ ว นมาก
จะเป็นคำถามไม่ได้คิดว่าจะรับสั่งถาม คำถามของ
พระเจ้าอยูห่ วั มักจะลึกและเป็นรายละเอียด ถ้าเป็น
ผูใ้ หญ่บา้ นทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับราษฎรก็งา่ ยหน่อย เพราะรูข้ อ้ มูลดีอยูแ่ ล้ว แต่อย่างนายอำเภอหรือผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดอาจจะตอบคำถามไม่ได้ตรงตามทีท่ รงถามหรอก เพราะว่าเตรียมศึกษาข้อมูลมาไม่ละเอียดลึกซึง้ พอ
เป็นสิง่ ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าพระองค์ทรงถามคำถามทีเ่ รานึกไม่ถงึ ว่าจะทรงถาม ผูเ้ ฝ้าฯ รับเสด็จฯ จึงต้องเตรียมให้ดี
ด้วยความละเอียดรอบคอบ ถ้าเราตอบไม่ได้ ก็ทูลตอบว่าไม่ทราบ ก็จะไม่ทรงตำหนิอย่างใด
เวลาที่ใครทำอะไรเพียงเพื่อเอาใจอย่างฉาบฉวย พระเจ้าอยู่หัวทรงชอบใช้คำว่า “ผักชี”
นั้นก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผม ผมกับ ดร.สุเมธ ได้ตามเสด็จฯ ก็มีประสบการณ์กันคนละอย่าง
นี่ก็เป็นส่วนของผมที่ได้รับมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาแทนการสู้รบ
ตอนที่ ส ำนั ก งาน กปร.
เริ่มดำเนินงานในปี ๒๕๒๔ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ตาม
พื้นที่สู้รบต่างๆ ที่เรียกว่าพื้นที่ความ
มั่ น คง ตอนนั้ น ผมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในฐานะแม่ ทั พ ภาคที่ ๒ พระองค์
ทรงมี วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาบ้ า นเมื อ ง
ตามวิธกี ารของพระองค์ คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ที่ทรงใช้วิธีการตัดถนน
รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ โดย
ไม่ต้องใช้การสู้รบ
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วันแรกที่ผมรับเสด็จฯ ประมาณ
ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นวันที่
พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ ฯ ไปจั ง หวั ด สกลนคร
ขณะนั้ น ยั ง ไม่ มี พ ระตำหนักภูพานฯ ประทับ
ที่เขื่อนน้ำอูน ที่กรมชลประทาน (คุณรุ่งเรือง
จุลชาติ) ดูแลอยู่ คุณรุ่งเรืองดีใจมากที่ได้ถวาย
ทีป่ ระทับ ตอนนัน้ ยังไม่คอ่ ยมีโครงการสักเท่าไหร่
และผมก็ ยั ง ไม่ รู้ ละเอียดว่าโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริเป็นอย่างไร พระเจ้าอยู่หัว
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการเขือ่ นน้ำอูน ซึง่ ตอนนัน้ ได้เริม่ ดำเนินการไปมากแล้ว จึงไม่คอ่ ยมีปญ
ั หาเท่าไหร่
จากนั้นพระองค์ก็เสด็จฯ เยี่ยมโรงไฟฟ้าด้วย

น้ำพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... ยิ่งใหญ่นัก
ทีผ่ มจะเล่าต่อจากนีไ้ ม่เกีย่ วกับ
โครงการ แต่ผมอยากจะเล่าความ
ประทั บ ใจในน้ ำ พระราชหฤทั ย
ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ตอนนั้นประทับอยู่ ๓ คืนกับ ๔ วัน
คืนสุดท้ายพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน
เลี้ ย งข้ า ราชการที่ ถ วายงานและ
ทีมงานคุณรุ่งเรือง และข้าราชการ
ในพื้ น ที่ ผมได้ ก ราบพระบาท
ขอพระราชทานให้ ป ระทั บ ต่ อ อี ก
๒-๓ วั น เนื่ อ งจากยั ง มี ร าษฎร
ที่ปรารถนาจะได้เฝ้าฯ อีกจำนวนมาก
พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งตอบกับผม
ว่า “ฉันจำเป็นต้องกลับกรุงเทพฯ
แต่ถ้าแม่ทัพอยากให้ฉันมาเมื่อไหร่ก็บอกไป ฉันจะมา” นี่คือน้ำพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ผมไปเล่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟัง ทุกคนก็ไม่นึกไม่ฝันว่าพระองค์จะทรงมีพระเมตตาและ
ทรงมีพระราชดำรัสตอบแบบนี้ ผมไม่สามารถเอาอะไรมาอ้างอิงหรอก แต่ผมจำพระสุรเสียงที่ทรงรับสั่ง
กับผมมาอย่างนี้ได้ขึ้นใจ สั้นๆ แต่สร้างความปลื้มปิติเหลือเกิน
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พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น... หาที่เปรียบมิได้
หากจะกล่าวหรือบรรยายถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อ
ชาติบ้านเมืองของเรา ต้องเล่มหนามาก แม้แต่เกี่ยวกับ กปร. ก็เล่มหนาแล้ว ที่ ดร.สุเมธ เคยให้หนังสือ
ผมมาเล่มหนึ่งก็หนามาก อันนี้ที่ผมบอกว่าบางคนก็ไม่รู้ หรือรู้อย่างผิดๆ ก็มี รู้ไม่ตรงก็มี
ผมขอพู ด ว่ า พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว นั บ ไม่ ไ ด้ ห รอกว่ า
มีเท่าไหร่ บรรยายอย่างไรก็ไม่ครบถ้วน เพราะว่ามากมายเหลือเกิน แม้แต่ทรงพระประชวรก็ยังทรง
มีพระราชดำริเรื่องการจราจร ผมไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวประเทศไหนที่เขาทำเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ผมคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ทรงงานมากมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
ผมขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การที่สภาพัฒน์ได้ทำหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์
กับคนอ่านแล้ว สิ่งที่ควรจะเน้นก็คือ แท้ที่จริงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างมากมาย
มหาศาลอะไรบ้าง ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประเทศและเพื่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ยากไร้และห่างไกล
ผมคิดว่า เป็นหน้าทีส่ ำคัญส่วนหนึง่ ของ กปร. ในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้ทราบกัน
อย่างกว้างขวาง และอย่างถูกต้อง
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กลไกการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อการพัฒนาประเทศ

บทสัมภาษณ์ ดร.เสนาะ อูนากูล

อดีตรองนายกรัฐมนตรี
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทย
ทุกคน และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติของเราเป็นล้นพ้น ดังนั้น การที่ได้มีโอกาสทำงาน
ถวายพระองค์โดยตรงเช่นนี้ นับเป็นเกียรติอันสูงสุด และนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของผมและเจ้าหน้าที่
ทุกคนในสภาพัฒน์”
57

ดร.เสนาะ อูนากูล มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่ อ สนองงานตามแนวพระราชดำริ โดยขณะนั้ น
ท่ า นดำรงตำแหน่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เป็ น สมั ย ที่ ๒
ซึ่ ง สำนั ก งานฯ ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสำนั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สน.กปร.) อยู่ระยะหนึ่ง
ท่านได้กรุณาให้ผบู้ ริหารและทีมงานจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติเข้าพบ เมือ่ วันอังคารที่ ๑๙
กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพือ่ ถ่ายทอดเรือ่ งราวอันน่าภาคภูมใิ จและเป็นเกียรติของชาวสภาพัฒน์ ในการถวายงาน
สนองพระราชดำริ ขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สศช. ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๒ ซึ่งเป็นช่วง
ที่มีการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญๆ หลายโครงการ

เป็นเกียรติสูงสุดและเป็นบุญที่ได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
การทีผ่ มได้มโี อกาสร่วมงานกับ กปร. นัน้ โดยส่วนตัวแล้ว
ผมถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดและนับว่าเป็นบุญของผมที่ได้มีโอกาส
ทำงานรับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยแรกเริม่ ทีเดียว ก่อนทีจ่ ะมี กปร. คือ ก่อน พ.ศ. ๒๕๒๔
รั ฐ บาลได้ ต ระหนั ก ว่ า พระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาตามโครงการต่างๆ นั้น เป็นโครงการ
ที่ มุ่ ง พั ฒ นาเพื่ อ ความกิ น ดี อ ยู่ ดี ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในชนบทโดยตรง
โดยเฉพาะชาวชนบทที่ยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล
แต่ในทางปฎิบตั พิ บว่าการดำเนินงานของรัฐบาลเพือ่ สนองพระราชดำริ
ในโครงการต่ า งๆ นั้ น ยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบหรื อ มี ร ะเบี ย บเท่ า ที่ ค วร
การดำเนินงานจึงเป็นแบบต่างคนต่างทำ ขาดการประสานงานระหว่างกัน ขอยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยงานที่จะต้องสร้างถนนเข้าไปเพื่อบุกเบิกพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนนั้น
สามารถเบิกเงินงบประมาณได้ช้า ในขณะที่หน่วยงานที่จะต้องรอให้ถนนสร้างเสร็จแล้วจึงเข้าไปพัฒนา
ในพื้นที่นั้น กลับเบิกได้ก่อน แต่ก็ยังทำงานไม่ได้เพราะถนนยังสร้างไม่เสร็จ
เมื่อเป็นเช่นนี้ จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานจึงเกิดการติดขัดล่าช้าโดยไม่ควร และท้ายที่สุด
ประโยชน์ที่จะตกถึงแก่ประชาชนตามพระราชดำริก็พลอยช้าไปด้วย นอกจากนั้นยังพบว่า การติดตาม
ประเมินผลโครงการก็อยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ตลอดจนขาดการประเมินผลภาพรวมถึงผลกระทบ
ด้านต่างๆ ของโครงการทั้งหมด
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คิดระบบงานเพื่อสนองพระราชดำริ
ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ริเริ่มที่จะจัดระบบงานเพื่อ
สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้มอบหมายให้
ผมในฐานะเลขาธิการของสภาพัฒน์ ไปคิดจัดระบบงานขึ้นมา
ท่านนายกฯ คงจะเห็นว่า สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานกลางที่มี
หน้าที่โดยตรงในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน และ
ประสานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ของชาติอยู่แล้ว ผมได้หารือและ
มอบหมายให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้พิจารณาและยกร่างระบบขึ้นมา ซึ่งในขณะนั้น ดร.สุเมธ
ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านความมัน่ คง
ในพื้นที่ชนบทซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการอยู่
ผม และ ดร.สุเมธ ได้ปรึกษาหารือ กั บ ผู้ รู้ อี ก หลายๆ ฝ่ า ย รวมถึ ง สำนั ก ราชเลขาธิ ก าร
จนในที่สุดก็ออกมาเป็นระเบียบ เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๒๔” ซึ่งจากระเบียบดังกล่าว ทำให้เกิดการจัดตั้งองค์กรระดับชาติที่เรียกว่า
“คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือ “กปร.” ขึ้น
ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด
ตลอดจนงานศึกษา วิเคราะห์โครงการหรือประสานแผนต่างๆ ซึ่งเป็นงานหลักของสภาพัฒน์ที่ต้อง
รับผิดชอบตามปกติ ดังนั้น ในช่วงแรกสำนักงานเลขานุการ กปร. ซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการ กปร. จึงอยู่ที่สภาพัฒน์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับบทบาทของสภาพัฒน์
ในทางปฏิบัติสภาพัฒน์และสำนักงาน
เลขานุการ กปร. มีการดำเนินงานทีม่ คี วามสัมพันธ์
และสนับสนุนซึง่ กันและกัน กล่าวคือ ในขณะนัน้
เจ้าหน้าทีก่ องวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ
ของ สศช. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ กปร.
จึงเหมือนพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่
สภาพั ฒ น์ ทุ ก คนพร้ อ มทุ่ ม เทแรงกายแรงใจ
สนับสนุนงานโครงการทุกอย่างเท่าที่สติปัญญา
กำลังความสามารถมีอยู่
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สภาพัฒน์รู้แผนงานโครงการ
ของหน่วยงานต่างๆ อยู่แล้ว ว่าใคร
มีอะไร จะไปทำที่ไหน เมื่อใด ดังนั้น
ในการพิจารณาวิเคราะห์โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกครั้ง
เราจะพยายามที่ จ ะประสานให้
หน่วยงานนัน้ ๆ จัดแผนงานปกติทมี่ ี
อยู่ แ ล้ ว เข้ า ไปเสริ ม อยู่ ต ลอดเวลา
เพื่ อ ให้ โ ครงการเกิ ด ประโยชน์ แ ก่
ประชาชนมากที่ สุ ด ซึ่ ง ไม่ เ ฉพาะ
แต่ในบริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น เช่น เมื่อมีพระราชดำริให้สร้างแหล่งน้ำขึ้นมาสักแห่งหนึ่ง เมื่อมีน้ำแล้ว
กิจกรรมต่อเนื่องที่ได้รับจากน้ำนั้นจะต้องมีและต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ในกรณีนี้แหละ
ที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำกิจกรรมในระบบปกติของหน่วยงานต่างๆ เข้าไปสนับสนุนหรือเสริมให้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นประสบผลสู่ประชาชนให้มากที่สุด

สนับสนุนการดำเนินงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เริ่มตั้งแต่การรับพระราชกระแสรับสั่ง
หรือพระราชดำริ โดยจะมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึง่ จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถตรวจสอบได้ จากนั้ น
สำนักงานเลขานุการ กปร. (สน.กปร.) ซึ่งสังกัดอยู่
ในสภาพั ฒ น์ ก็ จ ะทำหน้ า ที่ ต รวจสอบในเบื้ อ งต้ น ว่ า
มีหน่วยงานใดดำเนินโครงการพ้องตามพระราชกระแส
รับสั่งหรือพระราชดำรินั้นอยู่แล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน โดยหากมีหน่วยงานดำเนิน
โครงการอยู่แล้ว สน.กปร. ก็จะสนับสนุนโครงการนั้นให้มีความสำคัญมากขึ้น และช่วยเร่งการดำเนินงาน
ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริ
สำหรับการพิจารณาเพื่อวางแผนและแนวทางการดำเนินงานขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีเป็นสำคัญ
โดยแยกได้เป็น ๓ กรณีหลักๆ คือ
กรณีแรก เป็นเรื่องชี้ชัดว่าเป็นกิจกรรมอะไรและมีหน่วยงานใดจะต้องปฏิบัติ เช่น ทรงมี
พระราชดำริเกี่ยวกับการสร้างอ่างเก็บน้ำ ก็ชัดเจนว่าจะต้องเป็นกรมชลประทานหรือ รพช. ที่จะต้องมา
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เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ทาง สน.กปร. ก็จะ
ประสานไปยังหน่วยงานนั้น ให้ทราบ
ถึ ง พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ เ มื่ อ เข า ท ร า บ
พระราชดำริแล้ว เขาก็จะดำเนินการ
ตามขั้ น ตอนเทคนิ ค วิ ธี ก ารของเขา
ตั้ ง แต่ ไ ปสำรวจพื้ น ที่ ศึ ก ษาความ
เป็นไปได้ตา่ งๆ นานา ถ้าเห็นว่าเหมาะสม
ที่ จ ะดำเนิ น การได้ เขาก็ จ ะส่ ง มาที่
สน.กปร. เพื่ อ พิ จ ารณาและขอ
งบประมาณ แต่ บ างครั้ ง เขาก็ ใ ช้
งบปกติของเขาเองก็มี
เมื่อ สน.กปร. ได้รับเรื่องแล้ว ก็จะพิจารณาว่าโครงการนี้มีความสอดคล้องหรือถูกต้องตาม
พระราชดำริหรือไม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ เพียงไร จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็วา่ กันตามขัน้ ตอน
การวิเคราะห์โครงการ และเมื่อเห็นว่ามีความเหมาะสมและทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็จะเสนอคณะกรรมการ
กปร. พิจารณาอนุมตั โิ ครงการและงบประมาณไปดำเนินการ แต่ถา้ ในกรณีทโี่ ครงการเกิดติดขัดด้วยสาเหตุใด
สาเหตุหนึง่ เช่น หน่วยงานยังไม่พร้อมหรือยังไม่เหมาะสมกับเหตุผลอืน่ สน.กปร. ก็จะนำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งผลที่ออกมาก็อาจจะระงับหรือชะลอโครงการไปก่อนแล้วแต่กรณี
กรณีทสี่ อง เป็นกรณีทพี่ ระองค์ทรงมีพระราชดำริกว้างๆ เช่น มีพระราชดำริวา่ ควรพิจารณา
พัฒนาพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ อันนี้ สน.กปร. ก็จะส่งทีมออกไปสำรวจพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดยอาจร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ด้วย
เพื่อให้ทราบถึงสภาพข้อเท็จจริงต่างๆ ของพื้นที่นั้น เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบการวางแนวทาง
การดำเนินงาน และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการร่วมขึ้นมา โดย สน.กปร. จะเป็นแกนกลาง
พิจารณาจัดทำแผนงานโครงการต่อไป และเมือ่ จัดทำแผนงานเป็นรูปเป็นร่างขึน้ มาแล้ว ก็จะนำขึน้ ทูลเกล้าฯ
ถวายประกอบพระบรมราชวินิจฉัย จนเมื่อผ่านขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว สน.กปร. ก็จะนำเสนอ
คณะกรรมการ กปร. ขออนุมัติดำเนินการ
กรณีสุดท้าย เป็นกรณีของโครงการใหญ่ที่ใช้การลงทุนสูง หรือได้รับพระราชกระแสรับสั่ง
หรือพระราชดำริมาโดยตรง หรืออาจเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ กปร. มอบหมายให้ทำ เช่น การสร้างเขื่อน
ขนาดใหญ่เหมือนเขื่อนยันฮี ในกรณีเช่นนี้ ทาง สน.กปร. จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาตามระบบปกติของ
สภาพัฒน์เหมือนเช่นโครงการอื่นๆ ทั่วไป

ติดตามและถวายรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติและเริ่มดำเนินการแล้ว สภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปร.
ก็จะทำหน้าที่ติดตามผลโครงการ ตลอดจนประเมินผลกระทบด้านต่างๆ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
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ทุกๆ ๔ เดือน เพือ่ ทรงทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรอบด้าน
โดยตลอด ซึ่งการติดตามประเมินผลของ สน.กปร. นั้นเป็นที่ชื่นชมของหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างมาก
ถึงความมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทุกๆ ปี ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่ภาคไหน เราจะ
จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าและการประเมินผลโครงการต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ ๆ ขึน้ ถวายก่อนเสด็จฯ
เป็นประจำ และทำมาทุกปีโดยตลอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วงปี ๒๕๒๓-๒๕๓๒
ในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการสภาพัฒน์ สำนักงานฯ ได้มี
โอกาสถวายงานสนองพระราชดำริ
ที่ สศช. เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก าร กปร.
อยูห่ ลายโครงการ ทีส่ ำคัญๆ เช่น ในปี
๒๕๒๓ มี โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ
ความมั่นคงลุ่มน้ำเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเรือ จังหวัด
สกลนคร ปี ๒๕๒๔ ทรงมีพระราชดำริ
ให้จัดตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี รวมถึงโครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๒๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๒๖
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงฯ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๒๗ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
น้ำมันปาล์มขนาดเล็กฯ
ปี ๒๕๒๘ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๒๙ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว จังหวัดกระบี่ และการสร้างโรงกลั่น
แอลกอฮอล์ในสวนจิตรลดา ปี ๒๕๓๐ โครงการพัฒนาลุม่ น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาดอยตุง
จังหวัดเชียงราย และโครงการปรับปรุงบึงมักกะสันตามแนวพระราชดำริ
ปี ๒๕๓๑ มีการจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา โครงการบรรเทาอุทกภัยหาดใหญ่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดสงขลา และพระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัด
เพือ่ บำบัดน้ำเสีย ซึง่ รูจ้ กั กันแพร่หลายในปัจจุบนั คือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ปี ๒๕๓๒ โครงการแก้ไขปัญหา
น้ำเสีย (หนองสนม) จังหวัดสกลนคร และการทดลองทฤษฎีใหม่ที่จังหวัดสระบุรี เป็นต้น
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ทุกโครงการแก้ปัญหาได้ตรงจุด และยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการต่างๆ ทีท่ รงมีพระราชดำรินนั้ สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างจริงจังและตรงจุด พระองค์
ทรงเริ่มพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ห่างไกลและทุรกันดาร
ชนิดที่นำประโยชน์เข้าไปถึงมือราษฎรโดยตรง ซึ่งนับเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
เขตพื้นที่ล้าหลังได้อย่างตรงเป้าที่สุด เช่น พระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ ประเภทเหมือง ฝาย
อ่างเก็บน้ำ เป็นพระราชดำริที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้สร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กๆ ราคาถูกแต่ได้ผล
คุ้มค่า และสร้างให้มากแห่ง เพื่อกระจายออกไปสู่พื้นที่หมู่บ้านนอกเขตชลประทานและทุรกันดาร หรือ
การพัฒนาการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องที่ทรงสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง จะทรงศึกษาเรื่องต่างๆ ด้วยพระองค์เอง
แล้วพระราชทานพระราชดำริที่ทรงเน้นอยู่เสมอที่จะหาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้และวิทยาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม มาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนไปดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่นาของตน
นอกจากนี้ ทรงไม่นิยมการให้ในลักษณะของการสงเคราะห์ประการเดียว แต่จะทรงยึดหลัก
ให้ประชาชนได้มสี ว่ น “เข้าร่วม” ตามหลักการพัฒนาชุมชนอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยเชือ่ มสถาบัน
สูงสุดของประเทศกับประชาชนทุกระดับชัน้ ให้มคี วามสนิทแนบแน่นเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ขณะเดียวกัน
การวิเคราะห์หรือพิจารณาโครงการต่างๆ ก็ทรงกระทำโดยหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยมองถึงประโยชน์
ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับเป็นสำคัญ

ทรงใส่พระทัยและทรงปฏิบัติการด้วยพระองค์เอง
การดำเนินงานของคณะกรรมการ กปร.
และ สน.กปร. ดำเนินไปอย่างราบรื่น และได้รับ
ผลสัมฤทธิเ์ ป็นอย่างดี สิง่ หนึง่ ทีป่ ระจักษ์ คือ โครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ ไม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า ง
ความเจริญทางวัตถุให้แก่ประชาชน แต่ยังสร้าง
ความเจริ ญ ทางจิ ต ใจพร้ อ มๆ กั น ไปอี ก ด้ ว ย
เนื่ อ งจากในระยะแรกๆ รั ฐ บาลและสภาพั ฒ น์
พยายามที่ จ ะเริ่ ม แผนพั ฒ นาประเทศด้ ว ยการ
มองภาพส่วนรวม โดยการเร่งระดมทุนเพื่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถนน เขื่อน ไฟฟ้า และแหล่งน้ำ โดยยังไม่ได้
ให้ความสนใจแก่ด้านสังคมหรือว่า Soft Sector เท่าใดนัก
ต่อมาได้มีการปูพื้นฐานโครงสร้างดังกล่าวไว้พอสมควรแล้ว จึงได้เริ่มหันมาสนใจด้านสังคม
มากยิ่งขึ้น โดยการเร่งรัดพัฒนาชนบท ระดมกำลังสู่ชนบทอย่างจริงจัง แต่ผลปรากฏว่า ถึงจะช่วยอย่างไร
ก็ยังไม่เพียงพอ บางครั้งก็ไม่ถูกต้องและตรงจุด ทั้งนี้ เป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ
63

การพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง ซึง่ ในเรือ่ งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเอาพระทัยใส่และทรงปฏิบตั กิ าร
ด้วยพระองค์เอง จึงทรงได้รับข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดและลึกซึ้งมาเป็นเวลานานกว่าหน่วยงาน
ราชการหรือแม้กระทั่งนักปฏิบัติการพัฒนาด้านต่างๆ เสียอีก

ทรงงานอย่างหนัก... ทรงเสียสละเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
โดยส่ ว นตั ว ผมเอง ผมมี
ประสบการณ์ ที่ ถื อ ว่ า เป็ น บุ ญ ของผม
ที่ ไ ด้ มี โ อกาสเห็ น การทรงงานอย่ า งหนั ก
และทรงเสี ย สละของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงเข้าถึงประชาชน
ที่ อ ยู่ ห่ า งไกลในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร นั่ น คื อ
ในระหว่างที่ผมเตรียมตัวออกบวช ผมได้
มี โ อกาสเดิ น ทางไปพั ก อาศั ย อยู่ ต ามวั ด
ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ก่ อ นตั ด สิ น ใจว่ า จะบวชที่ วั ด ใด ซึ่ ง หนึ่ ง
ในวัดที่ผมได้ไปอาศัยอยู่ ก็คือวัดถ้ำอภัย
ทรงธรรมของท่านอาจารย์วัน อยู่ที่อำเภอ
ส่องดาว จังหวัดสกลนคร ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่
ในบริเวณเขตยุทธศาสตร์ และเป็นรอยต่อ
ระหว่างเทือกเขาภูพานและภูเรือต่อกับ
พืน้ ทีร่ าบทีเ่ รียกว่าพืน้ ทีส่ แี ดง และขณะนัน้
ก็ ยั ง มี ก ารต่ อ สู้ กั น อย่ า งหนั ก ระหว่ า ง
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายบ้านเมือง
เป็นประจำ
ในขณะที่ผมนั่งทำวัตรอยู่ตอนกลางคืนก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติ แล้วก็มี
แสงไฟวูบวาบเข้ามาในบริเวณวัด ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา หลังจากทรงตรวจพื้นที่
และเยี่ยมประชาชนแล้ว ได้เสด็จฯ มาเยี่ยมท่านอาจารย์วันต่อโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใดทราบ พระองค์ทรงร่วม
กับท่านอาจารย์วันซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากในการวางแผนสนับสนุน
ให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของชาวบ้าน ซึ่งในขณะนั้นชาวบ้านในแถบนั้นมีฐานะยากจน
และลำบากมาก ซึ่งผมยังคงจำได้ดีว่าในระยะไม่ห่างจากวัดเท่าไร มีสถานีตำรวจที่ถูกผู้ก่อการร้ายเผา
และยังมีควันไฟคุกรุ่นอยู่ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงหวาดหวั่นต่อภยันอันตรายแม้แต่น้อย จึงเห็นได้ว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงเข้าถึงได้หมด จึงนับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่เรามี
พระมหากษัตริย์ที่ทรงเสียสละ และทรงงานอย่างหนักเพื่อเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง
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โครงการตามแนวพระราชดำริ... รากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการมุ่งพัฒนาชนบทเพื่อให้ประชาชนสามารถ
“พออยู่พอกิน” และสามารถพึ่งตนเองได้ ด้วยวิธีการหลายๆ ประการที่เหมาะสมกับการพัฒนาชนบท
แบบไทยๆ เป็นการพัฒนาแบบประหยัดเหมาะสมกับพื้นที่และพื้นฐานของคนไทย รวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกัน ซึ่งแนวทางต่างๆ เหล่านี้ได้กลายมาเป็นรากฐานของ
การพัฒนาชนบทแนวใหม่ในแผนพัฒนาชนบทพื้นที่ยากจนของรัฐบาลและสภาพัฒน์ในเวลาต่อมา
จึงนับได้ว่าในหลวงของเราได้ทรงสร้างความสมดุลให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้มสี ว่ นสำคัญยิง่ ทีท่ ำให้การพัฒนาชนบท การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงและความเป็นธรรมในสังคมได้รบั ความเอาใจใส่ควบคู่
ไปกับการพัฒนาทางด้านการส่งออก การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงข่ายสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ อย่างที่เป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอกล่าวว่า โดยที่พระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ เป็นที่เคารพ
สักการะของประชาชนชาวไทยทุกคน และทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อประเทศชาติของเราเป็นล้นพ้น ดังนัน้
การที่ได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านโดยตรงเช่นนี้ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดและนับว่าเป็นบุญ
อย่างยิ่งของผมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสภาพัฒน์
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บทสัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
“…พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า การแก้ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ ไม่ใช่เรื่องง่าย
เป็นงานยาก การเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เหมือนกับการเข้าสงคราม แต่เป็นการทำสงครามทีไ่ ม่ใช้อาวุธ
เป็นการต่อสูก้ บั ปัญหาเพือ่ นำไปสูช่ ยั ชนะ โดยใช้กระบวนการพัฒนานำไปสูค่ วามสำเร็จ จึงเป็นทีม่ าของชือ่
‘มูลนิธิชัยพัฒนา’…
เพราะพระองค์ ท รงรั ก แผ่ น ดิ น ทรงรั ก ประชาชน จึ ง ทรงทำทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งให้ แ ผ่ น ดิ น
ให้ประชาชนมีความสุข…”
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ดร.สุเมธ

ตันติเวชกุล เป็นผู้ที่
ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท โดยเมื่อครั้ง
ปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับผิดชอบ
เรื่ อ งการประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ และเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ต่อมาเมือ่ มีการจัดตัง้ สำนักงาน กปร.
ท่ า นได้ ด ำรงตำแหน่ ง เลขาธิ ก ารคนแรก และ
ในปัจจุบนั ท่านดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา
ท่านได้กรุณาให้ผู้บริหารและทีมงาน
จั ด ทำหนั ง สื อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เข้ า พบเพื่ อ เรี ย น
สัมภาษณ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ที่มาของสำนักงาน กปร.
แรกเริ่มเดิมทีผมรับราชการอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า สภาพัฒน์ ในตำแหน่งหัวหน้ากองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ และ
ปฏิบัติภารกิจในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง ในเขตกองทัพภาคที่ ๑-๔
จึงทำให้ผมได้มีโอกาสสัมผัสงานในพื้นที่ในเขตกองทัพภาคต่างๆ โดยทำหน้าที่เป็นเลขาของแม่ทัพภาค
ต่างๆ และแม่ทพั ท่านหนึง่ ทีผ่ มเคยไปปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเลขาอยูน่ นั้ คือ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ขณะนั้นท่านมียศเป็นพลโท ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ ๒
ก่อนหน้าปี ๒๕๒๔ นัน้ ไม่มอี งค์กรใดทีจ่ ะเป็นหน่วยงานประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์ทรงมีพระราชดำริ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะรับสนองพระราชดำริ จนบางครัง้ เกิดความซ้ำซ้อน หรืออาจจะไม่มพี ระราชดำริกไ็ ปอ้างว่ามีพระราชดำริ
ในช่วงนั้นจึงเกิดความสับสนพอสมควร
พลเอก เปรม ในฐานะที่ท่านเคยเป็นแม่ทัพซึ่งคุ้นเคยกับงานในพื้นที่ รับรู้ และทราบว่า
มีปญ
ั หานีอ้ ยู่ เมือ่ ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจงึ มีดำริทจี่ ะจัดตัง้ สำนักงานเพือ่ ถวายงานในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ดำเนินการไปอย่างราบรื่น ท่านจึงมอบหมายให้ ดร.เสนาะ อูนากูล
เลขาธิการสภาพัฒน์ในขณะนั้น ศึกษาและกำหนดว่าควรจะเป็นองค์กรรูปแบบใดและมีระบบงานอย่างไร
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กปร. องค์กรระดับชาติ
กลไกเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดร.เสนาะ ได้ ม อบให้ ผ มศึ ก ษา
ด้วยสมมุติฐานง่ายๆ ว่า โครงการพระราช
ดำรินนั้ ส่วนมากอยูใ่ นเขตชนบทและแหล่ง
ทุรกันดาร ซึ่งขณะนั้นผมรับผิดชอบงาน
พั ฒ นาชนบทอยู่ และบั ง เอิ ญ อี ก ว่ า ผม
มี ป ระสบการณ์ เรื่ อ งการพั ฒ นาองค์ ก ร
ความมั่นคง ผมจึงดำเนินการโดยยึดตาม
แบบระบบที่เคยดำเนินการเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาองค์ ก รความมั่ น คง คื อ ออกเป็ น
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมคี ณะกรรมการ
ควบคุ ม ดู แ ล โดยจะต้ อ งมี ค วามคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน อั น เป็ น หั ว ใจสำคั ญ ของความสำเร็ จ
เนื่องจากงานโครงการพระราชดำริ มีลักษณะเหมือนการพัฒนาความมั่นคงที่ต้องการความฉับไว รวดเร็ว
รวมทั้งได้ถอดแบบระบบบริหารการเงินมาด้วย ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครใช้มาก่อนคือ งบลอย (Floating
Fund) เป็นงบที่ตั้งไว้ก่อนเหมือนงบของการพัฒนาความมั่นคง
เมื่ออาจารย์เสนาะนำไปให้ พลเอก เปรม พิจารณา ท่านบอกว่าดีแล้ว และให้พิจารณาหาตัว
บุคคลมารับงานนี้ อาจารย์เสนาะจึงเสนอชือ่ ผมและเริม่ จัดตัง้ องค์กรขึน้ ตาม “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๒๔” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๔
กำหนดให้มอี งค์กรระดับชาติ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการดำเนินการโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ เรียกว่า
“คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ทรงแสดงความเป็นประชาธิปไตย... ทรงละพระราชอำนาจสั่งการ
เดิ ม เราคิ ด กั น ไว้ ว่ า จะใช้ ชื่ อ คณะกรรมการโครงการตามพระราชดำริ ต ามที่ เราคุ้ น เคย
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักท้วงและรับสั่งว่า ไม่ได้หรอก เป็นเผด็จการ พระเจ้าแผ่นดิน
จะมาสั่งอะไรต่อมิอะไรไม่ได้ หน้าที่เราคือต้องคิด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หน่วยงานราชการสามารถ
ทำได้เต็มที่ ซึ่งทรงแสดงความเป็นประชาธิปไตย และทรงเน้นย้ำในระยะต่อมาหลายครั้งหลายหนว่า
หน้าที่ของพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวง ทบวง กรม พระองค์ไม่ทรงมีอำนาจ
อะไรที่ จ ะมาสั่ ง งาน ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่ ว ยเหลื อ ประเทศในฐานะที่ ป รึ ก ษา เพราะฉะนั้ น
เมื่อตั้งองค์กรในระบบราชการมาก็ดีแล้ว ก็ลองพิจารณา เห็นด้วยก็ทำ ผลสุดท้ายชื่อจึงกลายมาเป็น
“อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ” แล้วทรงมีรบั สัง่ ว่าต่อไปนีใ้ ห้ใช้ชอื่ ในลักษณะนีอ้ ย่างเดียว จึงได้มกี ารจัดตัง้
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“คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.)” ขึน้ ในปี ๒๕๒๔ มีนายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานกรรมการ และผมเป็ น
กรรมการและเลขานุ ก าร ทำหน้ า ที่
ดำเนินการควบคุม อำนวยการ กำกับ
ดูแลติดตามผลประสานการดำเนินงาน
นอกจากนั้นเป็นหน่วยปฏิบัติทั้งหมด
กรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงสำคัญๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชดำริ โดยมี
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงานเลขานุการ กปร.) สังกัดสภาพัฒน์ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ
ขณะนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจของ
สภาพัฒน์ จึงมีหน้าที่หลากหลาย และหนึ่งในนั้นยังเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริด้วย

ตามเสด็จฯ เรียนรู้ จด จำ และนำมาปฏิบัติ... หน้าที่แรกของเลขาธิการ กปร.
หน้าทีป่ ระการแรกของการเป็น
เลขาธิ ก าร กปร. คื อ ตามเสด็ จ ฯ และ
เนือ่ งจากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
มี ห ลากหลายรู ป แบบมาก ทั้ ง ที่ เ ป็ น เรื่ อ ง
เกี่ยวกับอาชีพของประชาชน ปัญหาสังคม
และพื้นที่ดำเนินการก็กระจายทั่วทุกภูมิภาค
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ
และประทับในภูมภิ าคต่างๆ ภูมภิ าคละ ๒ เดือน
๔ ภาคก็ ๘ เดือน
ระยะแรกๆ ไม่กล้าตามเสด็จฯ เข้าไปใกล้ๆ เพราะไม่มกี ฎชีใ้ ห้เราเข้าใจก่อนว่าเราควรอยูต่ รงไหน
อย่างไร จำได้วา่ ตามเสด็จฯ ครัง้ แรกทีอ่ ำเภอชะอำ แล้วก็จงั หวัดนราธิวาส ผมอยูท่ า้ ยขบวน ห่างพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาก พอพระองค์ทรงรับสั่งไปตามถุงเงินมา เนื่องจากผมดูแลงบประมาณ พระองค์จึงทรง
ตั้งชื่อว่า “ถุงเงิน” ทุกคนก็เลิกลั่ก เพราะไม่มีใครรู้จัก ตอนหลังจึงรู้ว่าคือผมเอง
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ตั้งแต่นั้นมาถึงได้รู้ว่าตัวเองควรอยู่ตรงไหน คือ ให้อยู่ใกล้ๆ พระองค์ จดทุกสิ่งทุกอย่างที่มี
พระราชกระแสว่าพระองค์มพี ระราชดำริอะไรบ้าง ผมจึงมักบอกกับใครๆ เสมอว่า การถวายงานต้องศึกษา
และเรียนรู้เอง คอยสังเกตและซึมซับการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่มีใครมาสอน และก็ไม่มีใครสามารถสอนด้วย

ต้องเคารพภูมิสังคม พัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ
พระองค์ทรงมีพระเมตตา พืน้ ฐาน
ของผมไม่ ไ ด้ เรี ย นเกษตร แต่ พ ระองค์ ท รงมี
ความรอบรู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร เพราะ
เป็นกิจกรรมที่พระองค์ทรงงานอยู่ ทรงสอน
ทุกอย่าง ให้เรารูจ้ กั ดิน น้ำ ลม ไฟ รูจ้ กั ธรรมชาติ
รู้จักคน ซึ่งพระองค์ทรงสรุปให้ฟังในวันหนึ่งว่า
ต้องเคารพภูมิสังคม ภูมิ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
ส่ ว นสั ง คม คื อ คน ซึ่ ง เป็ น คนในมิ ติ ที่ มี
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ความเชื่ อ และ
ค่านิยมของเขาด้วย พระองค์ทรงสอนให้เรา
รอบรู้หมดทุกอย่างในการทำงาน เช่น เวลาทำโครงการเราคิดแต่จะวางโครงการบนแผ่นกระดาษเท่านั้น
แต่เมือ่ ได้ถวายงานจึงได้เรียนรูว้ า่ กิจกรรมหรือโครงการนีจ้ ะต้องมีครบทุกมิติ แต่กอ่ นเราดูแต่มติ กิ ายภาพ
ดูเป็นถนน เป็นสะพาน เป็นตึกอาคาร เราดูเพียงแค่นั้น แต่พระองค์ ทรงสอนให้เห็นถึงมิติของคน
หรือความจริงที่ว่า “คน” คือผู้ใช้ถนน เป็นสิ่งมีชีวิต คนใช้เขาพร้อมจะใช้หรือเปล่า การไปลาดยางถนน
ในขณะที่เขาใช้เกวียนเป็นพาหนะอยู่ ถ้าลาดยางแล้วเขาจะใช้หรือเปล่า เหมาะสมหรือไม่ เพราะฉะนั้น
ทรงสอนให้มองมิตติ า่ งๆ อย่างครบถ้วน เวลาทำงานพัฒนาจึงต้องมองทุกมิติ ทุกอย่างต้องวางให้สอดคล้อง
กับภูมิประเทศและสังคมที่แตกต่างกันไป
นอกจากนี้ โครงการต่ า งๆ มี ห ลากหลายสาขา ต้ อ งประสานงานกั บ หลายหน่ ว ยงาน
เริ่มต้นจากการสร้างแหล่งน้ำ จากแหล่งน้ำก็ต้องมีอาชีพ เรื่องการเกษตร ปศุสัตว์เข้ามา หน้าที่หลักๆ
ของ สำนักงานเลขานุการ กปร. อีกประการหนึ่งคือ เป็นตัวกลางคอยประสานเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี
ซึ่งจะทำให้ดีได้ต้องเข้าใจพระราชดำริอย่างแท้จริง พระองค์ทรงมีพระราชกระแสหรือพระราชดำริ
อะไรต้องจดให้หมด ดังนัน้ ในการตามเสด็จฯ กลับมาแต่ละครัง้ จะทำรายงานว่าวันนีท้ รงมีพระราชกระแส
รับสั่งอะไรบ้าง เป็นคัมภีร์ ใครจะมากล่าวอ้างเป็นอย่างอื่นไม่ได้ รวมทั้งต้องทำบันทึกให้ทีมงานนำไป
ประสาน ถ้าหากจำเป็นจะตั้งเป็นคณะทำงานหรือเป็นกรรมการในระดับโครงการในพื้นที่ ก็ทำเป็น
โครงการเล็กๆ และประสานการจัดสรรงบประมาณจนครบถ้วนกระบวนการตามพระราชดำริ
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งานทุกขั้นตอนต้องถูกต้องเป็นระบบ...
ทรงตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้วยพระองค์เอง
หน้าทีป่ ระการต่อมาคือ ติดตามประมวลผล
และถวายรายงาน ทุก ๓-๔ เดือนต้องประมวล ติดตาม
ผลกระทบเป็ น อย่ า งไร ประชาชนเขาเปลี่ ย นไปไหม
รายได้เป็นอย่างไร สภาพแวดล้อม ป่า น้ำ ได้รับการฟื้นฟู
หรือไม่ ต้องติดตามประมวลผลอย่างใกล้ชิด ทำเป็นระบบ
และทูลเกล้าฯ ถวาย จะทำแบบหละหลวมไม่ได้ เนื่องจาก
พระองค์ทรงติดตามเรื่องด้วยพระองค์เอง บางปีถัดมา
เสด็จฯ ซ้ำในพื้นที่เดิม ในพระหัตถ์จะมีรายงานนั้นอยู่
จริงไม่จริงทรงรู้ โดยทรงตรวจติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการอีกครั้งด้วยพระองค์เอง ตลอดจนพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยในการแก้ไขปัญหาของ
ราษฎรเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
ใครๆ มักคิดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่มีใครมาตรวจสอบ จริงๆ แล้วไม่ใช่
เราทำกันอย่างเข้มงวดมาก เพราะจะผิดพลาดไม่ได้ ต้องระมัดระวังเพิ่มอีกหลายเท่า เพราะว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม ย่อมส่งผลต่อสถาบัน ต้องระวังทุกย่างก้าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติห้ามอ้างว่าเป็นโครงการพระราชดำริ ต้องให้ประชาชนเขา
ทำด้วยความเต็มใจ

ทุกโครงการได้รับความเชื่อถือ... ถูกต้อง รัดกุม และรอบคอบ
ทุ ก โครงการต้ อ งผ่ า นระบบราชการ มี ก าร
ตรวจสอบ ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไร จำได้ว่านำแบบฟอร์ม
ให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณตรวจสอบ ซึ่ ง เขา
เข้มงวดมากกับการติดตามประเมินผล เมือ่ ตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมาธิการงบประมาณบอกว่า อยากให้การติดตาม
ประเมินผลของสำนักงานเลขานุการ กปร. เป็นต้นแบบ
ให้ กั บ หน่ ว ยราชการทุ ก หน่ ว ยดำเนิ น การตามนี้ ด้ ว ย
นั่นคือ งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จึงได้รับความเชื่อถือว่าทำอย่างรัดกุมรอบคอบที่สุด ไม่มีหน่วยราชการไหนจะทำละเอียดถี่ถ้วนทุกมิติ
เท่ากับที่สำนักงานเลขานุการ กปร. ทำ ทำให้ได้รับการยอมรับในเรื่องนี้มาก
ถือได้ว่างานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น มีสภาพัฒน์เป็นหน่วยงาน
เริ่มต้น เหมือนกับอีกหลายหน่วยงานในประเทศที่แตกรากมาจากสภาพัฒน์ เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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จากสภาพัฒน์... สู่ตึกแดง โรงเรียนนายร้อย จปร.
ต่อมา ผมได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วย
เลขาธิการฯ และทำงานในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติของ
สภาพัฒน์ด้วย และได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นอีก
เป็นรองเลขาธิการสภาพัฒน์ ต้องดูแลเรื่อง
งานบริหารและงานวิชาการเพิม่ ขึน้ เมือ่ ปริมาณ
งานมากขึน้ จึงคิดว่าน่าจะถึงเวลาแยกออกจาก
สภาพัฒน์ เนื่องจากโครงการต่างๆ ขยายเพิ่ม
มากขึ้น เจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ต้องสวมหมวก
หลายใบ ทำหน้าทีห่ ลายอย่าง งานล้นคน จึงขอ
แยกสำนักงาน โดยมีการตรากฎหมายเฉพาะของสำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๖ ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. เก่า หรือตึกแดงหลังเล็ก
โดยผมดำรงตำแหน่ งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) เป็นคนแรกในปี ๒๕๓๖ ต่อมาในปี ๒๕๓๗ ทางรัฐบาลได้ขอให้ผมกลับสภาพัฒน์
เพื่ อ ดำรงตำแหน่ ง เลขาธิ ก ารฯ ตอนนั้ น ผมมี เ พี ย งเงื่ อ นไขเดี ย วที่ ข อไว้ คื อ ผมขอทำงานรั บ ใช้ เ บื้ อ ง
พระยุคลบาทด้วย ระหว่างดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ ผมจึงรักษาการตำแหน่งเลขาธิการ กปร.
ไปพร้อมกันด้วย จนกระทั่งครบ ๒ ปี

ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ... ดิน น้ำ ลม ไฟ
งานทีพ่ ระองค์ทรงมีพระราชดำริและทรงงานมาตลอด
ช่วยรักษาแผ่นดินไว้ให้เรา ปัญหาสำคัญทีส่ ดุ คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้แก่ ดิ น น้ ำ ลม ไฟ ผมคิดว่าเราต้องรักษาดิน น้ำ ลม ไฟ
ไว้ให้ได้ เพราะขณะนีถ้ กู ทำลายไปมาก น้ำเน่า ดินพังทลาย ป่าถูกเผา
ต้นไม้ถูกตัด คนบุกรุกป่ากันทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่ทรงงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ
การรักษาดิน น้ำ ลม ไฟ ทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรม
แล้วฟื้นกลับคืนมา ทั้งทรงแก้ไข ฟื้นฟู และบำรุงรักษา พระองค์
ทรงมีรับสั่งแล้วทรงทำให้ดูด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ทำไมต้องมี ๖ แห่ง ทั้งทางภาคกลาง เหนือ
อีสาน ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ก็เพื่อให้เห็นวิธีการแต่ละภาค
ไม่เหมือนกัน
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การคิดโครงการแล้วนำมาทำเหมือนกันหมดทัง้ ประเทศ พระองค์ตรัสว่าไม่ใช่ แต่ละแห่งย่อมมี
ภูมสิ งั คม ดิน น้ำ ลม ไฟ กระทัง่ คน แตกต่างกัน ทรงยึดถือเป็นอย่างมากว่า การพัฒนาใดๆ นัน้ จะต้องให้สอดคล้อง
กับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในภูมภิ าคนัน้ ๆ ทำอะไรให้คดิ ถึงภูมปิ ระเทศก่อน และให้นกึ ถึงสังคมหรือคน เพราะฉะนัน้
สิ่งที่ปฏิบัติในแต่ละท้องที่ต้องให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และลักษณะของคน
ซึ่งมีเรื่องประเพณี หลักปฏิบัติ ค่านิยม แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน

ทรงคิดค้นวิธีแก้ปัญหา จนเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอด และขยายผลสู่การปฏิบัติจริง
ตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปีที่
ผ่ า นมา ทรงคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หา
เฉพาะหน้า แน่นอนที่สุดประชาชนป้อน
ความต้องการเข้ามา เราสนอง แต่ในขณะที่
เราสนองการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน น้ำ ลม
ไฟ อาชีพ และปัญหาสารพัดที่แอบแฝงอยู่
ไม่ใช่โครงการที่รักษาหายหรือให้แล้วก็จบ
พระองค์ทรงเป็นองค์ความรู้ ให้แต่ละแห่ง
ที่ ไ ปช่ ว ย เกิ ด บทเรี ย นขึ้ น มา ให้ มี ก าร
ถ่ า ยทอดต่ อ เนื่ อ งกั น ด้ ว ยเหตุ นี้ แหล่ ง
ความรู้จึงมีอยู่มากมายตามโครงการต่างๆ ซึ่งน่าเสียดายที่ทุกคนมองข้ามไป
ก่อนที่พระองค์จะพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนา จะทรงทำการทดลองก่อน
ทรงรวบรวมองค์ความรู้เป็นระบบ แล้วจึงทรงนำมาถ่ายทอด ทรงมีรับสั่งเสมอว่า การที่เราจะแนะ
หรือไปสอนเขาต้องระวังให้มาก เพราะหากพลาดไปแล้ว เราไม่ได้แย่นะ แต่เขาจะแย่ เช่น เราไปแนะให้เขา
ปลูกอะไรสักอย่าง ถ้าได้ผลก็ดไี ป แต่ถา้ ไม่ได้ผล เขาแย่ เพราะฉะนัน้ เราต้องระวังให้มาก และทีแ่ ย่กว่านัน้ คือ
ต้นไม้ที่เราแนะให้เขาปลูก กว่าจะรู้ว่าสำเร็จหรือไม่ ใช้เวลา ๔-๕ ปี เพราะฉะนั้น เรื่องเกษตร ดิน น้ำ
ลม ไฟ ต้องระวังอย่างมาก เพราะเมื่อพลาดแล้วฟื้นกลับคืนยาก ไม่เหมือนเรื่องอุตสาหกรรมหรือเรื่องอื่นๆ
ที่สามารถไปกู้เงินมาดำเนินการต่อได้ เรื่องธรรมชาติฟื้นกลับมายากที่สุด

จากห้องทดลองในพระราชวัง... ถ่ายทอดสู่ประชาชน
หากย้อนกลับไปดูประชาชนทีเ่ ราช่วยอยู่ ทีเ่ ขาพัฒนาตัวเองสำเร็จ และประชาชนได้มาเรียนรู้
จากสิ่งที่เกิดขึ้น หรือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ช่วยเหลือประชาชนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นสรุปรวมไว้
เราทำงานอย่างจริงจัง มีการบริหารจัดการ มีการทดลองหรือห้องทดลอง เริ่มจากในวังเป็นห้องทดลอง
ส่วนพระองค์ และมีเป้าหมายสำคัญคือถ่ายทอดความรู้ ซึ่งก่อนเกษียณอายุราชการ ผมได้รวบรวมทฤษฎี
และแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเชิงวิทยาศาสตร์ไว้คอ่ นข้างสมบูรณ์ จัดทำเป็นหนังสือ
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ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผมภูมิใจที่สุด เพราะ
ยังสามารถใช้ได้จนทุกวันนี้ เช่น หากพบปัญหาดินอย่างนีม้ คี ำตอบ
มีวิธีการซึ่งล้วนได้พิสูจน์แล้ว ถ่ายทอดไว้หมดว่าล้มเหลวหรือ
สำเร็จอย่างไร
การดำเนินงานต่างๆ เหล่านี้จะว่าไปแล้ว เริ่มจาก
หน่วยงานเล็กๆ ที่สภาพัฒน์ผู้มีหน้าที่พัฒนาประเทศนั่นเอง
ซึ่งได้ทำมาก่อน แต่ไม่ได้นำไปพัฒนาต่อยอด ทำตั้งแต่สมัย
ผมรับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานการพัฒนาชนบท
แห่งชาติ โดยมีการนำปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ รวมถึงจัดทำ
ข้อมูลและตัวชีว้ ดั ความยากจนต่างๆ รวบรวมเป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
แล้วผมก็นำงานจากสภาพัฒน์มาต่อยอดที่สำนักงาน กปร.

การพัฒนาต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก้าวทีละก้าว อย่างพิถีพิถัน
ดังนัน้ ทุกย่างก้าวต้องระวังอย่างทีส่ ดุ พระองค์ทรงกำชับเสมอว่าอย่าลัดขัน้ ตอน เป็นพระราชดำริ
ของพระองค์คอื การพัฒนาต้องเริม่ จากจุดเล็กๆ ก่อน ต้องพิถพี ถิ นั และก้าวไปทีละก้าว (Step by Step)
รวมทั้งยังทรงเป็นนักพัฒนาที่มีความเป็นศิลปิน ทำแล้วต้องสวยงามด้วย เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ทุกศูนย์จะสวยงามและสอดคล้องกับธรรมชาติ ความคิดต้องสวยงาม แล้วย้อนกลับมาพฤติกรรมต้อง
สวยงามด้วย เพราะฉะนัน้ ย้อนมาตอนต้นเรือ่ งทีพ่ ระองค์ทรงสอนให้รจู้ กั ดิน น้ำ ลม ไฟ ทรงสอนให้รจู้ กั คน
ให้เรารู้จักเป็นคนที่รู้จักการให้ พระองค์ตรัสมาตลอดคือ ไม่นึกถึงตัวเราเป็นเบื้องต้น ให้นึกถึงคนอื่น
คือให้เสียสละ

มูลนิธิชัยพัฒนา... เพื่อการพัฒนาอย่างครบวงจร
ในช่วงปี ๒๕๓๑ ขณะอยู่ที่จังหวัดสกลนคร มีเหตุการณ์หนึ่งคือ มีงานชิ้นหนึ่งล่าช้ามาก
จนไม่ทันการและส่งผลกระทบทำให้ผู้คนลำบาก และหลายครั้งเวลาเราไปทำงานแล้วต้องแข่งกับเวลา
แข่งกับฤดูกาลของธรรมชาติ ไม่เช่นนัน้ ต้องรออีก ๔-๕ เดือน ประชาชนจะพลาดโอกาส ต้องรอวงจรอีกรอบ
ต้องรอเริ่มต้นใหม่อีก เราจึงต้องรู้ช่วงจังหวะ ธรรมชาติ ผมจึงมีธรรมอยู่ ๒ ข้อ ธรรมดา และธรรมชาติ
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว พระองค์ตรัสถามผม “ทำแบบโง” เป็นหรือเปล่า ทรงมี
พระอารมณ์ขัน ทรงให้ความรู้และทดสอบเชาว์แบบฉับพลัน โง คือทำแบบองค์กรเอกชน หรือ NGOs
นั่นเอง
ถ้าเช่นนั้นต้องสร้างเครื่องมือใหม่ เพื่อให้การพัฒนาครบวงจร จึงทรงให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา
พร้อมพระราชทานชื่อ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ซึ่งทรงรับสั่งว่า จะสั่งการเองโดยพระองค์จะทรงเป็นองค์
นายกกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธฯิ
และโปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็นกรรมการและเลขาธิการ
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พระองค์ทรงมีรับสั่งว่า การแก้ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ ไม่ใช่เรื่องง่าย
เป็นงานยาก การเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เหมือนกับการเข้าสงคราม แต่เป็นการทำสงครามที่
ไม่ใช้อาวุธ เป็นการต่อสู้กับปัญหาเพื่อนำไปสู่ชัยชนะ โดยใช้กระบวนการพัฒนานำไปสู่ความสำเร็จ
จึงเป็นที่มาของชื่อ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ดังนั้น ในทัศนะของพระองค์ กระบวนการพัฒนาทั้งเรื่องสังคม
การเมือง หรืออะไรก็ตาม ต้องพัฒนาคนด้วย

ต้องพัฒนา “คน” และอาศัย “ศรัทธา” การพัฒนาจึงจะประสบผลสำเร็จ
นอกจากนี้ ทรงมีรับสั่ง
ว่ า อย่ า ไปเรี่ ย ไรเขา แล้ ว พระองค์
พ ร ะ ร า ช ท า น พ ร ะ ร า ช ท รั พ ย์
ส่ ว นพระองค์ ม าให้ ด ำเนิ น งาน
จำนวนหนึ่ง เมื่อทำอะไรแล้วให้แจ้ง
ข่ า วสารเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ รู้
และเมื่อเขาศรัทธา เขาก็จะให้เงิน
มาเอง เราจึงมีวารสารเผยแพร่ ออกสือ่
เป็นข่าวบ้าง หลังจากที่ทรงมีรับสั่ง
ในวั น นั้ น เงิ น บริ จ าคเข้ า มาตลอด
เรียกได้ว่ามีจำนวนเพียงพอ แล้วก็ไม่เคยหยุด ไม่ว่าจะยามวิกฤตหรือไม่ก็ตาม จำนวนเงินที่ได้รับบริจาค
ก็ยังคงเส้นคงวาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นคำว่า “ศรัทธา” จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา รวมถึง
การพัฒนาและแก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าแก้ตรงจุดนี้ไม่ได้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ดังนั้น ต้องพัฒนาคนและอาศัย “ศรัทธา” การพัฒนาจึงจะประสบความสำเร็จ โดยตั้งแต่
ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมาจนกระทัง่ ปี ๒๕๔๒ ผมจึงมี ๒ มือ มือหนึง่ คือมือของหน่วยงานราชการ เป็นเลขาธิการ
กปร. ใช้งบของทางราชการ ส่วนมืออีกข้างหนึ่งคือ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบส่วนพระองค์ ดังนั้น
หลังจากตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นมาแล้วงานจึงไม่สะดุด เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาสามารถทำงานได้ ๒๔ ชั่วโมง
สามารถสัง่ เดีย๋ วนัน้ ออกได้เดีย๋ วนัน้ เลย หรือสามารถออกไปก่อน หรือจะใช้ไปเลยก็ได้ ถ้าทางนีก้ ระบวนการช้า
จะมาใช้ทีหลังก็ยังได้ เพราะฉะนั้น ก็ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานมาก

ทั้ง กปร. และมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินงานควบคู่กันไปอย่างบูรณาการ
ผมดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ ทั้ง ๒ แห่งจนกระทั่งผมเกษียณในปี ๒๕๔๒ จึงแยกสำนักงาน
มูลนิธิชัยพัฒนาออกมาอยู่ที่สนามเสือป่า แต่ว่างานก็ยังเดินคู่กันไป กล่าวคือ พอมูลนิธิชัยพัฒนาพบกับ
ปัญหางานโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นโครงการใหญ่ๆ ต้องใช้งบประมาณมาก เราก็จะส่งไปที่ สำนักงาน กปร.
ซึ่งจะรับช่วงต่อ ในมุมกลับกัน หากสำนักงาน กปร. พบปัญหาอะไร เช่น ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ทัน
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แต่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก็ส่งมาให้มูลนิธิชัยพัฒนา และพระองค์ทรงมีรับสั่งให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน
ไปอยู่ด้วยกัน โดยในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เราก็จะย้ายสำนักงานไปอยู่ด้วยกัน ตรงบริเวณหลัง
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๘ เชิงสะพานพระราม ๘

ทรงสร้างระบบบริหารและพัฒนาครบวงจรอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่ ว งระยะเวลา
ที่ ไ ด้ ถ วายงาน ทำให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้
อีกอย่างหนึ่งว่า ระหว่างที่พระองค์
ทรงงานพัฒนาอยู่นั้นจะทรงสร้าง
ระบบบริหารไปด้วย เป็นสิ่งที่น่าทึ่ง
ที่นักพัฒนาทุกคนควรคำนึงถึงด้วย
เช่ น การพั ฒ นาชนบทควรใช้
กระบวนการอย่ า งนี้ จ ะต้ อ งสร้ า ง
กลไกอะไรบ้ า งเพื่ อ ให้ ง านพั ฒ นา
บรรลุ ผ ล ดั ง จะเห็ น ว่ า ทรงให้
จั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ ต่ า งๆ โดยแต่ ล ะ
มู ล นิ ธิ มี ห น้ า ที่ ต่ า งกั น ไป เมื่ อ เกิ ด
ภัยพิบัติ น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือสึนามิ มูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จะรีบออกไปแจก
ถุงยังชีพก่อน ช่วงนั้นแม้จะไม่เห็นมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นข่าวในการให้ความช่วยเหลือ แต่ แท้ที่จริงแล้ว
มูลนิธชิ ยั พัฒนาได้เริม่ งานแล้ว เพราะมีหน้าทีพ่ ฒ
ั นาและฟืน้ ฟู โดยนำทีมลงไปสำรวจเก็บข้อมูลในพืน้ ที่
และเตรียมให้ความช่วยเหลือในรายละเอียด ในเรื่องอื่นๆ ที่ทุกคนคาดไม่ถึง เช่น การแจกเมล็ดพันธุ์พืช
เพื่อช่วยเหลือคนในพื้นที่ประสบภัย แต่ละคนจะได้รับไม่เหมือนกัน เราต้องศึกษาถึงความต้องการ
และความจำเป็นของเขาด้วย อาจจะแจกเมล็ดแตงโมไปสัก ๕ กล่อง สำหรับปลูกไว้ขาย เมล็ดผักบุ้งอีก
๒ กล่อง เมล็ดคะน้าอีก ๒ กล่อง สำหรับปลูกไว้กินและขาย เป็นต้น
นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือจะต้องมีการบูรณาการ เห็นตัวอย่างได้ชดั เจนจากเหตุการณ์
สึนามิ ในเบื้องต้นต้องสร้างบ้านให้ประชาชนได้อยู่อาศัย แต่การสร้างนี้ไม่ใช่แค่สร้างบ้านให้อยู่เท่านั้น
ต้นแบบของบ้านที่มูลนิธิชัยพัฒนาวางไว้ สร้างไว้โดยคิดเผื่อถึงวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไปด้วย
ซึ่งขณะนี้เหตุการณ์สึนามิผ่านไปกว่า ๖ ปี งานยังไม่สิ้นสุด แต่ยังต้องเชื่อมโยงบูรณาการถึงเรื่องการพัฒนา
อาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเช่น ได้นำเด็กๆ ไปฝึกเรียนวิชาการโรงแรม เมื่อจบแล้ว ให้เขาใช้บ้าน ๑๐ หลัง
มาทำเป็นโฮมสเตย์ (Home Stay) ให้เขาจัดระบบบริหารจัดการกันเอง เพื่อยึดเป็นอาชีพอีกทางหนึ่ง
โดยเขาก็ยังสามารถจับปลาไปขายได้ และเราก็มีโรงงานแปรรูปรับซื้ออยู่ นำมาแปรรูปเป็นกะปิ น้ำปลา
ปลาหยอง แฮมปลา และสเต็กปลา ส่งขายโรงแรม เป็นอาชีพต่อเนื่องไปไม่รู้จบและครบรอบด้าน
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ทรงงานใกล้ชิดประชาชน... ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะในการช่วยเหลือพสกนิกร
การตามเสด็ จ ฯ นั้ น มี เ หตุ ก ารณ์ ม ากมาย
ที่ทำให้ผมประทับใจ ซึ่งเป็นภาพที่ประชาชนไทย
คุ้นตา เช่น ชาวบ้านนุ่งผ้าขาวม้าก็เข้าเฝ้าฯ ได้ และ
พระองค์ จ ะประทั บ นั่ ง พั บ เพี ย บอยู่ บ นพื้ น ดิ น รั บ สั่ ง
กับชาวบ้านเป็นชัว่ โมงๆ เป็นภาพปกติ ไม่ใช่ภาพนานๆ
เกิดสักที เสด็จฯ ครั้งใดก็ทรงปฏิบัติอย่างนี้ทุกครั้ง
ทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชน ทรงคุกเข่าต่อหน้า
ประชาชน เป็นภาพที่ลืมไม่ได้
นอกจากนี้ เสด็จพระราชดำเนินบุกป่าฝ่าดง ขึน้ เขาลงห้วย ข้ามลำน้ำ บางทีมเี ส้นทางเดินเล็กๆ
ข้างล่างเป็นเหว ก็เสด็จพระราชดำเนิน ไม่ทรงคำนึงว่าจะมีอะไรขวางกั้น ฝนจะตกแดดจะออกไม่ใช่ปัญหา
มีอยู่ครั้งหนึ่งต้องหยุดรถพระที่นั่ง เพื่อแกะตัวทากออกจากพระวรกาย น้ำท่วมก็เสด็จพระราชดำเนิน
ลุยน้ำเข้าไป บางทีเราขอเปลี่ยนจุดเพราะฝนตกน้ำท่วมหมดแล้ว แต่ไม่ทรงเปลี่ยน เสด็จพระราชดำเนิน
ลุยน้ำเข้าไป แสดงถึงพระราชวิริยะอุตสาหะในการช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
บางทีนำเสด็จฯ พระองค์หลงทางก็บ่อย ทั้งๆ ที่มีแผนที่ มีเครื่องมือเครื่องไม้พอสมควร
มีครั้งหนึ่งที่ภาคใต้ ทรงเปลี่ยนจุดโดยกะทันหัน วันนั้นเสด็จฯ ไปพื้นที่โครงการพัฒนา “พรุแฆแฆ”
ที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ย่ำค่ำแล้ว ทรงมีรับสั่งว่าจะไปทอดพระเนตรอีกจุดหนึ่ง ต้องเปลี่ยนแผน
กันกลางป่า กลางสวน จนได้มีโอกาสพบลุงวาเด็ง ก็วันนั้นเอง สนุกสนานที่สุด
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พระราชกรณียกิจของพระองค์แตกต่างจากพระมหากษัตริย์ทั่วโลก
เพราะพระองค์ทรงรักแผ่นดิน ทรงรักประชาชน จึงทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แผ่นดิน
ให้ ป ระชาชนมี ค วามสุ ข ขณะที่ ท รงมี โ อกาสแปรพระราชฐานได้ ท อดพระเนตรเห็ น ความทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน เสด็จฯ ออกเยีย่ มเยียนราษฎรและโครงการต่างๆ เสด็จฯ ออกยามบ่าย และเสด็จฯ กลับทีป่ ระทับ
ยามดึกแก่ๆ ทุกวัน เสด็จฯ แปรพระราชฐานที่หัวหินก็ทรงเจออากาศร้อน เสด็จฯ ใต้ทรงเจอฝนแน่นอน
อี ส านร้ อ นสลั บ หนาว และภาคเหนื อ ก็ ห นาวเหน็ บ โดยเฉพาะภาคเหนื อ ถนนหนทางทุ ร กั น ดาร
ประทับเฮลิคอปเตอร์บ่อยมาก ทรงลงจากเฮลิคอปเตอร์ บางครั้งต้องเสด็จพระราชดำเนินเป็นระยะไกลๆ
ข้ามเนินเขาลงหุบห้วยผ่านไปในนาข้าว บางทีฝนตก แต่มิได้ทรงปริพระโอษฐ์บ่นอะไรเลยแม้แต่น้อย
แล้วประการถัดไปคือ ประชาชนหวังจากพระองค์ พอเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จฯ มา เขาไขว่คว้า เขาชอบ
มาระบายความทุกข์กับพระองค์ว่าเขาลำบากยากเย็น เขาจะกราบบังคมทูลระบายปัญหาต่างๆ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงรับฟังปัญหา ทรงเข้าไปแก้ไข ไม่ทรงวางเฉย
ซึ่งพระองค์จะทรงวางเฉยก็ได้ จะส่งหน่วยราชการต่างๆ ไปก็ได้ แต่ทรงเลือกที่จะทรงทำด้วยพระองค์เอง
อันนีค้ อื จุดแตกต่าง จนกระทัง่ ต่างประเทศยกย่องพระองค์วา่ ทรงเป็น Working Monarch พระเจ้าแผ่นดิน
ที่ทรงงาน มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ไหนบ้าง ทรงงานต้องเสด็จพระราชดำเนินบุกลุยป่าลุยดง กลางค่ำ
กลางคืน ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกก็ตาม
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เพราะฉะนัน้ ถึงมีความรูส้ กึ ว่าถวายงาน
นี่ ห ยุ ด ไม่ ไ ด้ งานหนั ก อย่ า งไรเราก็ ส นุ ก พอเจอ
ความทุ ก ข์ ข องประชาชนแล้ ว เราช่ ว ยได้ ส ำเร็ จ
ปัญหาลุล่วงไป ประชาชนก็หลุดจากทุกข์เรื่องนั้น
ทำให้เรามีความสุขไปด้วย ความสุขอย่างนี้ซื้อไม่ได้
เราอาจจะมี เ งิ น ไปซื้ อ ของแพงๆ อะไรเล่ น สิ่ ง นั้ น
ไม่ใช่ความสุข เป็นความสนุก
แต่ นี่ เ ป็ น ความสุ ข ที่ เราได้ ม าจากการ
ถวายงาน พื้ น ที่ บ างแห่ ง แห้ ง แล้ ง มา ๓-๔ ปี แ ล้ ว
ฝนไม่ตกเลย ก็เสด็จฯ ไปสร้างอ่างเก็บน้ำ พอเราไป
อีกปีหนึ่ง โอ้โห ความสมบูรณ์พูนสุขเกิดขึ้น ถึงแม้เรา
ไม่ใช่คนอยู่ตรงนั้น แต่เหมือนได้แบ่งส่วนของความ
สำเร็จนั้นมาให้เราด้วย เราเป็นผู้ปฏิบัติคนหนึ่ง เราก็
มีความสุข แล้วยังมีคุณค่ามากกว่าเงินทองหลายเท่า
เงิ น ทองซื้ อ ไม่ ไ ด้ บางคนมี เ งิ น ทองก็ ไ ม่ มี โ อกาส
ที่จะทำ ตรงนี้ต่างหากที่มีค่า
วันหนึ่งหลายปีมาแล้ว พระองค์ทรงมีรับสั่ง
เป็นปริศนากับพวกเราที่ถวายงาน โดยทรงมีรับสั่ง
ลอยๆ ขึน้ มาว่า “ทำไมพระเจ้าอยูห่ วั ต้องเหน็ดเหนือ่ ย
อยู่อย่างนี้ ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยก็เพราะประชาชน
ยังยากจนอยู่ และเมือ่ เขายากจน เขาจึงไม่มอี สิ รภาพ
เสรีภาพ และเมื่อเขาไม่มีอิสรภาพ เสรีภาพ เขาจึง
เป็นประชาธิปไตยไม่ได้” ฉะนั้นการปูพื้นฐานของ
ประชาธิปไตย มิใช่เรื่องกฎหมาย ระเบียบ กติกา
เพียงอย่างเดียว หากพื้นฐานจริงๆ คือต้องพัฒนาประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนก่อน จึงจะเป็น
ประชาธิปไตยได้

ยังทรงงานด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกร
ในสายตาของพวกเราคนไทยมองพระองค์ว่าทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย เมื่อเหลียวกลับมาดู
ในวันนี้ต้องอย่าลืมว่า ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาแล้ว จะให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ออกพืน้ ทีส่ มบุกสมบัน ตากแดดตากฝน ข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่าเหมือนแต่กอ่ นนีไ้ ม่ได้แล้ว ในฐานะทีท่ รงงาน
ต่อเนื่องมาอย่างหนักและยาวนานอย่างพระองค์ ทรงเหน็ดเหนื่อยมากแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้อง
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แบกรั บ ถ่ า ยทอดงานต่ า งๆ แทน
พระองค์เสียที อย่าให้ทรงแบกอะไร
มากเหมือนแต่ก่อน แม้วันนี้อาจจะ
ไม่ได้เห็นพระองค์เสด็จฯ ออกพื้นที่
แต่พระองค์ก็ยังทรงงานอยู่ทุกวัน
ทุกวันนี้ แม้พระองค์จะประทับ
อยูท่ โี่ รงพยาบาลศิรริ าชก็ยงั ทรงงาน
ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด ในห้ อ งประทั บ ติ ด ตั้ ง
คอมพิวเตอร์และระบบไอทีเชือ่ มโยง
ฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ทั้ ง กรมชลประทาน กรมอุ ตุ นิ ย ม
วิทยา และระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อทรงติดตามการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้า
อากาศ หากมีแม้ข่าวพายุก่อตัวที่ไหนสักแห่ง พระองค์จะทรงมีรับสั่งและทรงชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งทรงให้หน่วยงานในพระองค์เตรียมพร้อมทันที รวมถึงทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมว่าจะแก้ไขสิ่งใด
เมื่อพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งมายังหน่วยปฏิบัติการอย่างพวกเราให้รับไปทำต่อ จึงทำให้มีงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ช่วยกันลงมือทำ... ถวายในหลวง
พระองค์ทรงเคยมีรบั สัง่ ว่า
ธรรมชาติปรับตัวไว้หมดแล้ว แต่เรา
ละเลย ผลสุดท้ายก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้
เช่น แม่น้ำลำคลองเราก็ไปปลูกบ้าน
ยืน่ ลงไปในแม่นำ้ ทิง้ ขยะจนทำให้ตนื้ เขิน
สิ่ ง เหล่ า นี้ ต้ อ งระวั ง การที่ รั ก ชาติ
บ้านเมืองที่พระองค์ทรงเคยมีรับสั่งไว้
ก็คอื “การดูแล” เราอย่าบอกว่ารักเฉยๆ
หรือแค่ยนื ตรงเคารพธงชาติ เราจะต้อง
ลงมือทำด้วย รักษาดิน น้ำ ดูแลเรื่อง
มลพิษ ขยะ ควบคุมบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ซึง่ จะทำให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะมีชีวิตอยู่ด้วยการปล่อยปละละเลยไม่ได้แล้ว เป็นหน้าที่ของเราต้องทำ
ทุกคน
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๒

โ ค ร ง ก า ร ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์

สวนจิตรลดา ห้องทดลองในพระราชวัง
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ส่วนที่ ๒

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ห้องทดลองในพระราชวัง

คงไม่มีใครคาดคิดว่าในพระราชวังของพระมหากษัตริย์ จะมีทุ่งนา โรงสีข้าว โรงเลี้ยงโคนม
บ่อเลี้ยงปลา หรือแม้กระทั่งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ แต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในพระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน สถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูแลทุกข์สขุ ของพสกนิกร
ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีความเดือดร้อนและประสบปัญหามากมาย
ในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรรม พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตร
ของไทยให้เจริญก้าวหน้า เพื่อช่วยเหลือเหล่าพสกนิกรให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก จึงมีพระราชดำริ
ทีจ่ ะศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการต่างๆ ด้วยพระองค์เอง และนำความรูน้ นั้ มาฝึกฝนปฏิบตั ใิ ห้ได้ผล
ที่ แ น่ น อน ก่ อ นที่ จ ะพระราชทานพระราชดำริ แ ก่ พ สกนิ ก รอย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพสั ง คมและ
สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น เพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนาอาชีพของตนเองต่อไป
เมื่อปี ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพื้นที่ในเขตพระราชฐาน พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐานเป็นสถานที่ทดลองตามพระราชประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา” โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากประโยชน์ที่จะทรงมอบให้แก่พสกนิกรของพระองค์
ในปัจจุบนั โครงการส่วนพระองค์ฯ เป็นแหล่งรวมนวัตกรรมและองค์ความรูด้ า้ นการเกษตร
ของแผ่นดิน อันเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ และมีพระบรม
ราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมกิจการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการเกษตร
ตามแนวพระราชดำริ นำความรู้ไปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งปัจจุบันมี
ผูส้ นใจเข้าชมและศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก และได้นำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปปฏิบตั จิ นเกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง
มากมาย
ในโอกาสนี้ สำนักงานฯ ได้รับความกรุณาจากนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง
และผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เล่าให้ทราบถึงการถวายงานตามโครงการฯ ว่า
ทุกตารางนิว้ ของพืน้ ทีโ่ ครงการส่วนพระองค์ฯ นัน้ เต็มไปด้วยโครงการทดลองมากมายทีก่ อ่ ประโยชน์สงู สุด
ต่อเกษตรกรไทย สิ่งที่ท่านได้เห็นมาตลอดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก โดยทรงถือเป็นพระราชภารกิจของพระองค์โดยตรงที่จะช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร
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โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ห้องทดลองในพระราชวัง

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในพระราชวังดุสิต ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในกรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างจากพระราชวังแห่งอืน่ ๆ ในโลก เนือ่ งจากภายในเขตรัว้ พระราชฐานนัน้
เป็นที่ตั้งของโรงงานเล็กๆ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น นาข้าวทดลอง ยุ้งฉางข้าว
โรงสีข้าว โรงเลี้ยงโคนม บ่อเลี้ยงปลานิล เรือนเพาะชำ โรงเห็ด ห้องปฏิบัติการวิจัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร และโรงงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้คือ
โครงการทดลองส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่ทรงเริ่มต้น และค่อยๆ ขยายขอบข่ายงานตั้งแต่ปี ๒๕๐๔
เป็นต้นมา

จุดเริ่มต้นโครงการทดลองส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
สืบเนื่องจากในปี ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟู
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณี
และเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกร ซึ่งได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน จึงทรงให้
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กรมการข้าวในสมัยนั้นนำข้าวพันธุ์ต่างๆ จากทั่ว
ประเทศมาทดลองปลูกในพืน้ ทีแ่ ปลงนาข้าวทดลอง
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
เพือ่ ศึกษาวิธกี ารทำนา รวมทัง้ การปลูกพืชหมุนเวียน
เพื่ อ บำรุ ง ดิ น ก่ อ นนำความรู้ ม าเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกร
โดยในปี ๒๕๐๔ ซึ่ ง เป็ น ปี แรกของ
การดำเนินงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ขับรถไถนาแบบ ๔ ล้อ หรือที่เรียกว่าควายเหล็กคันแรกของประเทศไทย รวมทั้งทรงหว่านข้าวและทรง
เกีย่ วข้าวด้วยพระองค์เอง ผลผลิตข้าวจากแปลงนาข้าวทดลอง ส่วนหนึง่ จะนำไปใช้ในพระราชพิธพี ชื มงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีถัดไปตราบจนถึงปัจจุบัน

สวนจิตรลดา... แหล่งกำเนิดโครงการส่วนพระองค์
จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปในจังหวัดต่างๆ และ
ทรงพบว่า ราษฎรส่วนใหญ่ยังคงมีความเดือดร้อนและ
ประสบปัญหามากมายในการดำรงชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ชาวไทยทีย่ ดึ อาชีพเกษตรกรรม พระองค์ฯ จึงทรงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
พัฒนาการเกษตรของไทยให้เจริญก้าวหน้า เพือ่ ช่วยเหลือ
เหล่าพสกนิกรให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก
ด้วยเหตุดงั กล่าว พระองค์ฯ จึงมีพระราชดำริทจี่ ะศึกษา ค้นคว้า และทดลองโครงการต่างๆ
และนำความรู้นั้นมาฝึกฝนปฏิบัติจนเกิดผลประจักษ์แจ้งและเกิดความชำนาญเสียก่อนที่จะทรงนำไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนา
ทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิน่ โดยจำลองความเป็นอยู่
และการประกอบอาชีพของราษฎรจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศมาอยู่ในบริเวณที่ประทับ เพื่อทดลองหาวิธี
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้องและตรงจุดด้วยพระองค์ฯ เอง ไม่ว่าจะเป็นโครงการป่าไม้สาธิต เพื่อศึกษา
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การเพาะเลี้ยงปลานิล เพื่อเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะโรงโคนม
สวนจิตรลดา ถือเป็นจุดเริม่ ต้นโครงการกึง่ ธุรกิจภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และมีการแปรรูป
ผลิตนมเป็นนมสดพาสเจอร์ไรส์ นมผงสวนดุสิต นมเม็ดสวนดุสิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตได้จาก
น้ำนมสด แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มพระบารมีในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หรือ
ที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า “สวนจิตรลดา”
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วัตถุประสงค์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา
มีวัตถุประสงค์เพื่อ หนึ่ง ศึกษา ทดลอง และวิจัยหาวิธี
แก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ งานทางด้ า นการเกษตร เช่ น
การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิล
รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ สอง โครงการ
ศึ ก ษาทดลองดั ง กล่ า วเป็ น ตั ว อย่ า งให้ ผู้ ที่ ส นใจ
สามารถเข้ามาศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ได้ และ
สาม การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าว ไม่มงุ่ หวังผลตอบแทน
ในเชิ ง ธุ ร กิ จ แต่ เ ป็ น การดำเนิ น การเพื่ อ บรรเทา
ความเดือดร้อนของราษฎร เช่น เมื่อเกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขึ้น เพื่อแปรรูปน้ำนมดิบให้เก็บไว้ได้นานขึ้น โดยพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้าง และยังมีการตั้งศูนย์รวมนม เพื่อรับซื้อน้ำนมดิบจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วย
ด้วยพระวิสัยทัศน์ พระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงอุ ทิ ศ พื้ น ที่ ใ นเขตพระราชฐาน
เพือ่ เป็นสถานทีท่ ดลองโครงการต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน
ทำให้วันนี้ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กลายเป็น
แหล่งรวมนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการเกษตรของ
แผ่นดิน อันเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ และจากพระราชประสงค์ที่จะให้
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการศึกษาทดลอง และเป็นโครงการตัวอย่าง จึงมีพระบรม
ราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมกิจการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรตามแนว
พระราชดำริ นำความรูไ้ ปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ซึง่ ปัจจุบนั มีผสู้ นใจเข้าชม
และศึกษาดูงานทัง้ จาก นักเรียน นิสติ นักศึกษา ข้าราชการ บริษทั เอกชน ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ประมาณ
๔๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ คนต่อปี

ยึดแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”
การดำเนินงานทั้งหมดในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แม้จะมีขอบข่ายหลากหลาย
ตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวและสายพันธุ์โคนมร่วมกับกรมปศุสัตว์ จนถึงการพัฒนา
เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ป็นลักษณะร่วมกันในโครงการ
ทั้งหมดก็คือ การมุ่งเน้นดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ
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“เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ แม้วา่ จะมีหลักวิชาการชัน้ สูงรองรับ แต่โครงการ
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ก็เน้นการใช้วธิ กี ารและเครือ่ งจักรทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน สามารถดัดแปลงและหาได้ง่ายในประเทศ ซึ่งเหมาะสำหรับเกษตรกรที่จะนำไปปรับใช้
กั บ ความต้ อ งการของแต่ ล ะคน เช่ น มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร
ภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทมี่ กี ารศึกษา ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษา
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็น
โครงการที่เริ่มดำเนินการจากพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ และดำเนินการต่อมาด้วยรายได้
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจากการ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนจากพสกนิกร
ตลอดจนการน้ อ มเกล้ า ฯ ถวายอาคาร
เครื่ อ งมื อ และคำแนะนำต่ า งๆ ทั้ ง จาก
ภาคเอกชน หน่วยราชการและสถาบันการ
ศึกษา จึงถือเป็นหน่วยงานราชการที่สามารถ
บริ ห ารจั ด การด้ า นบั ญ ชี แ ละการเงิ น
เลี้ยงตนเอง ซึ่งแต่ละโรงงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตน และมีบัญชีเบิกจ่ายแยกกันไป โดยโครงการ
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ ประเภท คือ โครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ และโครงการ
กึ่งธุรกิจ
โครงการประเภทไม่ใช่ธรุ กิจ นับเป็นต้นกำเนิดของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนือ่ งจาก
พระราชประสงค์เริ่มแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินโครงการคือ เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยทรงเริ่ม “นาข้าวทดลอง” และ “ป่าไม้สาธิต” ภายในพระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน
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จากนั้นจึงมีโครงการประเภทไม่ใช่ธุรกิจเกิดขึ้นตามมาอีกหลากหลายโครงการ โดยได้รับ
คำปรึกษาสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ กังหันลม ระบบผลิต
น้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบ บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ตัวอย่างโครงการประเภทไม่ใช่ธุรกิจ
นาข้าวทดลอง ในปี ๒๕๐๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการข้าวจัดทำนาข้าวทดลอง
ปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ซึ่งทางราชการได้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ปลูกได้ส่วนหนึ่งไปใช้ใน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับไว้ใช้ในพระราชพิธีปีถัดไป
ป่าไม้สาธิต ในคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเสด็จฯ ผ่านอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรสองข้างทางมีต้นยาง
ขนาดใหญ่ปลูกอยูจ่ ำนวนมาก จึงมีพระราชดำริทจี่ ะสงวนบริเวณป่ายางนีไ้ ว้เป็นสวนสาธารณะ แต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เพราะมีราษฎรทั่วไปทำสวน ทำไร่ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางด้วยพระองค์ฯ เอง โดยทรง
เพาะเมล็ดยางในกระถางบนพระตำหนักเปีย่ มสุข วังไกลกังวล และทรงปลูกต้นยางนัน้ ในแปลงป่าไม้ทดลอง
ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณพระตำหนักจิตรลดา
รโหฐานในลักษณะป่าไม้สาธิตโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมป่าไม้
ปลานิ ล ในปี ๒๕๐๘ สมเด็ จ
พระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ขณะนั้นดำรงพระยศ
เป็นมกุฎราชกุมารเจ้าชายอากิฮโิ ตะ ได้ทลู เกล้าฯ
ถวายพั น ธุ์ ป ลาจากประเทศญี่ ปุ่ น (Tilapia
Nilotica) จำนวน ๕๐ ตัว พระองค์ฯ ทรงเลีย้ งไว้
ในบ่อปลาภายในสวนจิตรลดา โดยทรงปล่อย
ปลาด้วยพระองค์ฯ เอง และได้พระราชทานชือ่
ปลาพั น ธุ์ ใ หม่ ว่ า “ปลานิ ล ” พร้ อ มทั้ ง
พระราชทานพั น ธุ์ ป ลานิ ล ดั ง กล่ า วแก่ ก รม
ประมง เพื่อนำไปขยายพันธุ์ทั่วพระราชอาณาจักร
ข้าวไร่ ในปี ๒๕๑๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทดลอง
ปลูกข้าวไร่ (ข้าวหยอดหลุม) ขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่มีผลผลิตต่ำ ซึ่งทำให้เกษตรกร
มีรายได้จากข้าวไร่ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ
โครงการประเภทกึง่ ธุรกิจ เป็นการศึกษาทดลองเกีย่ วกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และจำหน่ายโดยไม่แสวงผลกำไรและไม่แข่งขันทางธุรกิจ แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ภายในประเทศในราคาที่เป็นธรรม และนำรายได้มาใช้พัฒนาโครงการส่วนพระองค์
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สวนจิตรลดาต่อไป โดย “โรงโคนม” เป็นโครงการกึ่งธุรกิจโครงการแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างขึ้น โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยได้ดื่มน้ำนมซึ่งมีคุณค่าต่อร่างกาย และส่งเสริม
ให้เป็นอาชีพใหม่แก่เกษตรกร ในระยะแรกของการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม พระองค์ฯ ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สาธิตการปลูกหญ้าขึ้นในสวนจิตรลดา โดยวิธีทำ “นาหญ้า” เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำ
วิธีการนี้ไปทดลองปฏิบัติ
สำหรับโครงการประเภทกึ่งธุรกิจสามารถแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มงานเกี่ยวกับนม
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม กลุ่มงานเกี่ยวกับการเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตร กลุ่มงานทดลอง
ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ดังนี้
กลุ่มงานเกี่ยวกับนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาและเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเลี้ ย งโคนมในประเทศไทย และ
การแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคนม
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนม ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ โรงโคนม
สวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต ศูนย์รวมนม โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเนยแข็ง
โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา และโรงน้ำดื่ม
กลุ่ ม งานเกี่ ย วกั บ การเกษตรและการแปรรู ป
ทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีขา้ วตัวอย่างสวนจิตรลดาและโรงบด
แกลบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การเก็บรักษาข้าวเปลือก การสีข้าว และการใช้ประโยชน์
จากผลพลอยได้จากการสีข้าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวนา
รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ และดำเนินการสีข้าวเปลือก โรงน้ำ
ผลไม้พาสเจอร์ไรส์ สวนจิตรลดา โรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง
โรงผลไม้อบแห้ง และขนมอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม้ รวมทัง้
ส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักและผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ได้แก่ โรงปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง และการแปรรูปสาหร่ายเกลียวทอง
โรงเพาะเห็ด โรงน้ำผึ้ง และโรงหล่อเทียน
กลุ่ ม งานทดลองผลิ ต ภั ณ ฑ์ เชื้ อ เพลิ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก๊สโซฮอล์ ดีโซฮอล์
และการผลิ ต ไบโอดี เซล เพื่ อ เป็ น พลั ง งานทดแทนน้ ำ มั น รวมทั้ ง
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากแอลกอฮอล์ เช่ น การผลิ ต แอลกอฮอล์ แข็ ง
เจลล้างมือไม่ต้องใช้น้ำ น้ำหอมแก้วเจ้าจอม ฯลฯ
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ตัวอย่างโครงการกึ่งธุรกิจ... ส่งเสริมอาชีพและการบริโภคผลิตภัณฑ์ในประเทศ
		
โรงโคนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ร้ า งขึ้ น ภายใน
เขตพระราชฐานสวนจิ ต รลดา โดยพระราชทาน
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ในการจัดสร้าง และเริม่ เลีย้ ง
โคนม ๖ ตัว ซึ่งบริษัท เอส.อาร์. จำกัด น้อมเกล้าฯ
ถวาย ๔ ตัว และกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ ตัว
โดยได้รดี นมและนำน้ำนมจำหน่ายให้แก่ขา้ ราชบริพาร
ภายในสวนจิ ต รลดา เมื่ อ ปี ๒๕๐๔ ต่ อ มาเมื่ อ มี จ ำนวนโคนมเพิ่ ม ขึ้ น ทำให้ ส ามารถผลิ ต น้ ำ นมสด
ออกจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกและโรงเรียนในละแวกใกล้เคียง เมื่อมีกำไรสะสมมากขึ้น จึงได้ขยายงาน
ออกไปตามลำดับ ทั้งในด้านการผลิตน้ำนม คุณภาพของนม และการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
โรงนมผงสวนดุสิต ในปี ๒๕๑๒ เกิดภาวะนมสดล้นตลาดภายในประเทศ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงโคนม ที่ไม่สามารถจำหน่ายนมสดที่ผลิตได้ มีนมสด
เหลืออยู่มากเกินความต้องการของตลาด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานผลิตนมผง
ขนาดย่อมขึ้นภายในสวนจิตรลดา เพื่อทดลองผลิตนมผงจากนมสดที่รับซื้อจากสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม
เป็นการแก้ปัญหานมสดล้นตลาดและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรส่วนหนึ่ง และได้เสด็จฯ
ทรงเปิดโรงงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ และพระราชทานชื่อว่า “โรงนมผงสวนดุสิต” ซึ่งถือเป็นโรง
นมผงแห่งแรกในประเทศไทย
ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา การผลิตนมผงในระยะแรกประสบอุปสรรคและภาวะขาดทุน
อยู่เนืองๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจการอื่นเสริม จึงทรงสร้าง “ศูนย์รวมนม” ขึ้นในปี ๒๕๑๒
เพื่อรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร และจากสหกรณ์ต่างๆ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตระบบพาสเจอร์ไรส์
และโฮโมจิไนส์ มีระบบการบรรจุอัตโนมัติเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายไปสนับสนุนการดำเนินกิจการ
ของโรงงานนมผงสวนดุสิตในระยะเริ่มต้น
โรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา ด้วยทรงห่วงใยฐานะความเป็นอยู่ของชาวนา และทรง
ตระหนักว่า ชาวนาส่วนใหญ่มีหนี้สิน เนื่องจากการขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูก แต่ต้องซื้อข้าวสารและ
เครื่องอุปโภคในราคาแพง จึงมีพระราชดำรัสว่าสมควรที่จะแก้ไข โดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงสีข้าว
ตัวอย่าง ซึ่งกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
มาควบคุมดำเนินการก่อสร้างโรงสีข้าว และทำการสีข้าวในระยะเริ่มแรก ในปี ๒๕๑๔ โครงการนี้ถือเป็น
โครงการเพื่อการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้าว และการสีข้าวให้ได้ผลดี โดยจัดซื้อ
ข้าวเปลือกจากชาวนาในต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว นอกจากนั้น ยังมีการทดลองใช้แกลบให้เป็นประโยชน์
โดยนำไปผสมกับดินทำเป็นปุ๋ยใช้ในการปลูกผักสวนครัว ไม้ดอก และอัดแกลบบดเป็นแท่ง เพื่อนำไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงแท่งต่อไป
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บทสัมภาษณ์ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

เลขาธิการพระราชวัง
ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ให้ตามเสด็ จ ฯ ไปศึ กษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ก ารณ์ ห นึ่ ง ที่ คุ ณ แก้ ว ขวั ญ กล่ า วว่ า
ไม่เคยลืมในพระมหากรุณาธิคุณ และถือเป็นการเริ่มต้นของการเป็นข้าราชบริพารในพระองค์

หลังจากสำเร็จการศึกษาคุณแก้วขวัญได้เข้ารับราชการที่สำนักพระราชวัง จวบจนได้ดำรง
ตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันคุณแก้วขวัญยังได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ตั้งแต่เริ่มดำเนิน
กิจการ ในปี ๒๕๐๔
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เริ่มต้นโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ผมได้ มี โ อกาสตามเสด็ จ ฯ ไป
ศึกษาทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ และโปรดเกล้าฯ
ให้ศึกษาทางด้านการเกษตร เมื่อกลับมาแล้ว
ผมก็ทำงานรับใช้พระองค์ตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มี
โครงการส่วนพระองค์ฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้พนื้ ทีภ่ ายในสวนจิตรลดา
อั น เป็ น ที่ ป ระทั บ ส่ ว นหนึ่ ง ทำโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ เพือ่ เป็นแหล่งทดลองวิทยาการ
ใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตร และเป็นแบบอย่าง
ในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ก่อนจะเริ่มโครงการฯ ต้องหักร้างถางพงและปรับพื้นที่ให้เรียบ เนื่องจากสมัยนั้นบริเวณ
สวนจิตรฯ ชุกชุมไปด้วยงู แล้วจึงเริ่มกิจการโครงการต่างๆ ในปี ๒๕๐๔ เป็นต้นมา ซึ่งในช่วงเริ่มต้นนั้น
มีการทำนาข้าวทดลองและป่าไม้สาธิตในบริเวณทีป่ ระทับ ได้ปลูกต้นไม้นานาชนิด โดยได้รบั ความช่วยเหลือ
จากกรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคิดเฉลี่ยแล้วเป็นบริเวณที่ปลูกต้นไม้
ถึง ๑๒๕ ไร่ คือปลูกประมาณ ๑ ใน ๔ ของบริเวณที่ประทับ
เมื่อมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการส่วนพระองค์ฯ ขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็น
ผูอ้ ำนวยการ มีหน้าทีด่ แู ลเกีย่ วกับกิจการเกษตรในสวนจิตรลดา แล้วต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเลขาธิการ
พระราชวัง โดยพระองค์ทรงย้ำด้วยว่าเป็นเลขาธิการพระราชวังแล้วอย่าทิ้งโครงการฯ
ผมเป็นผูอ้ ำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ ตัง้ แต่เริม่ แรก โดยโครงการส่วนพระองค์ฯ แบ่งเป็น
๒ แบบ คือ แบบไม่ใช่ธุรกิจ และแบบกึ่งธุรกิจ

โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ... ทดลองและพัฒนาเพื่อการเกษตร
โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจนั้นเป็นแบบที่ดำเนินการโดยที่ไม่มีรายได้ แต่มีส่วนราชการหรือ
หน่วยงานต่างๆ มาช่วยในการดำเนินการ เช่น กรมการข้าว กรมป่าไม้ กรมประมง โครงการเหล่านี้
จึงประกอบด้วย การทำนาข้าวทดลอง เมื่อปี ๒๕๐๔ การทำข้าวไร่ โดยทดลองปลูกเมื่อปี ๒๕๑๗
การทำป่าไม้สาธิต ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นไม้จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ซึ่งได้รับ
ความช่ ว ยเหลื อ จากนิ สิ ต และอาจารย์ ค ณะวนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และข้ า ราชการ
กรมป่าไม้ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา โดยเฉพาะพวกที่เรียนเกี่ยวกับตันไม้ต้องรู้ถึงลักษณะ
ต้องรู้ว่าเปลือกต้นไม้และการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร เช่น ต้นยางที่ปลูกมาตั้งแต่ต้น เหมาะสมกับดิน
ที่ใช้ปลูกเพียงใด
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นอกจากนี้ มีการเลี้ยงปลานิล
เดิมทีมกี ารเลีย้ งปลาหมอเทศซึง่ เอฟ.เอ.โอ.
นำมาถวาย ปรากฏว่าคนไม่ชอบรับประทาน
เพราะมีกลิ่น เมื่อเจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎ
ราชกุมารญี่ปุ่นนำปลานิลมาถวาย ๒๕ คู่
จึงพระราชทานให้เจ้าหน้าทีไ่ ปเลีย้ ง ตอนหลัง
ปลาเหลือ ๒๐ ตัว ทางกรมประมงจึงจัดส่ง
เจ้ า หน้ า ที่ ม าช่ ว ยดำเนิ น การ จนเดี๋ ย วนี้
มี เ ป็ น ล้ า นๆ ตั ว พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ปลานิ ล
ขยายพั น ธุ์ เ ก่ ง และเจริ ญ เติ บ โตรวดเร็ ว
ถ้าหากเลี้ยงไม่แออัดจนเกินไป

โครงการแบบกึ่งธุรกิจ... ส่งเสริมอาชีพประชาชน
สำหรั บ โครงการแบบกึ่ ง ธุ ร กิ จ
จะเป็นการศึกษาทดลองเกีย่ วกับการแปรรูป
ทางการเกษตรต่างๆ โดยไม่แสวงผลกำไร
เช่ น โรงสี ข้ า วตั ว อย่ า ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภค ได้ มี ก ารติ ด ต่ อ
ใกล้ชดิ โดยไม่หวังผลกำไรจากการซือ้ ขาย
มากเกิ น ไป โดยเฉพาะชาวนาซึ่ ง เป็ น ทั้ ง
ผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ไม่ ใช่ เ ป็ น การ
ตัดคนกลาง แต่เป็นการช่วยให้ชาวนามีสว่ น
เป็นเจ้าของกิจการ และยินดีให้ภาคเอกชน
หรือชาวบ้านที่รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เข้ามาศึกษาข้อมูลการลงทุนเพื่อนำไปดำเนินการเองได้
อย่างไรก็ตาม โรงสีข้าวตัวอย่างนี้ต้องศึกษาข้อมูลทุกๆ อย่างในการสีข้าว รวมถึงการทดลอง
เก็บข้าวด้วยวิธีต่างๆ ว่าวิธีใดจะได้ผลดีที่สุด ตลอดจนทดลองการสีข้าว ซึ่งพบว่าถ้าข้าวเปลือกที่เราซื้อมา
ด้อยคุณภาพ เมื่อสีข้าวออกมาจะได้จำนวนน้อยลง รวมทั้งทรงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการอื่นๆ เช่น
โครงการสร้างโรงบดแกลบแล้วอัดให้เป็นเชือ้ เพลิงแท่ง และทดลองเผาแกลบอัดแท่งให้เป็นถ่าน ออกจำหน่าย
การทดลองนำแอลกอฮอล์จากอ้อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น
ทั้งนี้ การทำงานทุกอย่างจะต้องสรุปผลถวายรายงานเป็นระยะๆ และทุกปีต้องทำรายงาน
การดำเนินงานประจำปีเป็นรูปเล่มถวายด้วย
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ทรงสอน... ทำให้ดีที่สุด ด้วยความรอบคอบ
พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ ท รงงานอย่ า งหนั ก และมี พ ระวิ ริ ย ะอุ ต สาหะ เป็ น แบบอย่ า ง
ในการทำงานที่ผมจดจำและดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชกรณียกิจต่างๆ ซึ่งเป็นที่
ประจักษ์และทราบกันดีว่า พระองค์ทรงงานอย่างมากมายเพื่อ
ประชาชนเสมอมา พระองค์ ท รงสอนผมว่ า ต้ อ งทำให้ ดี ที่ สุ ด
ทำให้สำเร็จด้วย อย่าไปคิดท้อแท้ ต้องมีความอดทน และมีความ
ตั้งใจดี การจะทำสิ่งใดควรจะไตร่ตรองคิดให้รอบคอบ นึกถึง
ข้อดีและข้อเสียก่อนจะลงมือทำ
ดังนั้น หลักในการทำงานของผมจึงยึดตามแนวทางการทรงงานของพระองค์ ที่มุ่งเสียสละ
ความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ผมจึงทำงานถวายให้ดีที่สุด มีความจริงจังกับงาน โดยไม่นึกถึงสิ่งตอบแทน
แต่ประการใด
ตอนนีอ้ ายุมาก พระองค์กย็ งั ทรงใช้งานอยู่ แสดงว่าทรงวางพระราชหฤทัยในตัวเรา คิดแบบนี้
ก็ไม่เหนือ่ ย ไม่ทอ้ และขอทำงานด้วยความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
อย่างสูงสุดตลอดไป

พสกนิกรมีความสุข... เป้าหมายของพระองค์
ดังที่พสกนิกรชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พื้นที่ภายใน
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นที่ประทับ ดำเนินโครงการส่วนพระองค์ฯ เพื่อเป็นแหล่งทดลอง
วิทยาการใหม่ๆ เกีย่ วกับการเกษตร เรียกได้วา่ ทุกตารางนิว้ ของพืน้ ทีโ่ ครงการส่วนพระองค์ฯ นัน้ เต็มไปด้วย
โครงการทดลองมากมายที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรไทย
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ผ มได้ เ ห็ น มาตลอดและประทั บ ใจผมอยู่ เ สมอมาคื อ พระองค์ ท รงเป็ น ห่ ว ง
เหล่าพสกนิกรที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรมาก เมื่อเกษตรกรมีปัญหาและขอความช่วยเหลือ
ก็มพี ระเมตตาและพระราชทานความช่วยเหลือให้พน้ จากความทุกข์ยาก โดยถือเป็นพระราชภารกิจของ
พระองค์โดยตรง และทีป่ ระทับใจมากทีส่ ดุ อีกเหตุการณ์หนึง่ ก็คอื ทรงไม่พระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ขนึ้ ราคานมผงสวนดุสติ เนือ่ งจากเป็นโครงการทดลอง และไม่มวี ตั ถุประสงค์ในเรือ่ งกำไร แต่อย่างไรก็ตาม
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาขึ้นบ้างตามสถานการณ์
โดยไม่ได้เน้นเรื่องผลกำไรแต่อย่างไร
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๓

แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ

และการน้ อ มนำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
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ส่วนที่ ๓

แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ
และการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ

จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศในทุกภูมิภาค พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ เนือ่ งจาก
ขณะนั้นการพัฒนาประเทศยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในระยะแรกพระองค์จึงมีพระราชดำริจาก
สิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน คือ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร
ที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้พ้นจากโรคภัยทั้งผอง โดยทรงตระหนักว่า
เมื่อเหล่าพสกนิกรมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไปได้ จากนั้น
จึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร การอุปโภคบริโภค การพัฒนาอาชีพ การศึกษา ฯลฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของ
ประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ชนบท พระองค์จะทรงซักถาม
เรื่องราวต่างๆ ทำให้ทรงรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากราษฎรเอง และจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน
อยูใ่ นพืน้ ที่ รวมทัง้ ทรงสังเกตสภาพทางภูมศิ าสตร์และสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยทรงรวบรวมข้อมูลเหล่านีไ้ ว้
เพื่อเป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรให้มีความอยู่ดีกินดี และสามารถ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในน้ำพระทัยและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ ที่ทรงทุ่มเท
พระวรกายและพระทัยในการทรงงานอย่างมิย่อท้อต่อความเหนื่อยยากในการเสด็จฯ ไปทุกหนแห่ง
เพื่อปัดเป่าทุกข์ และนำประโยชน์สุขสู่ปวงประชาในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนาใด โดยพระองค์
จะทรงงานอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ และรอบด้าน สมดังพระราชสมัญญานาม “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”
ดังพระอรรถาธิบายการทรงงานของพระองค์ในพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ความตอนหนึ่งว่า
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามงานทุกโครงการโดยตลอด
และทรงงานละเอี ย ดมากทุ ก อย่ า ง ภาพที่ คุ้ น ตาประชาชนคื อ ภาพที่ ท รงถื อ แผนที่
ที่ติดพระองค์เป็นประจำ แม้เวลาประทับบนเฮลิคอปเตอร์ หรือเวลาที่ทรงขับรถยนต์
พระที่นั่ง จะทรงวางแผนที่ไว้ข้างพระองค์ และทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงเทียบกับ
แผนที่ และทรงซักถามชาวบ้านถึงชือ่ หมูบ่ า้ น ถนน แม่นำ้ ลำคลอง ทรงทำเครือ่ งหมายไว้
และเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ลงไปเสมอ ในห้องทรงงานที่พระตำหนักทุกแห่ง จะมีแผนที่
ประเทศไทยขนาดใหญ่ติดผนังห้องไว้ ทำให้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอยู่ในสายพระเนตร
ตลอดเวลา...”
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พระคลังข้อมูลด้านการพัฒนา...
สู่แนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้อมูลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบจากการเสด็จฯ ไปทรงเยีย่ มราษฎรในภูมภิ าค
ต่างๆ ดังกล่าว เป็นประดุจ “พระคลังข้อมูลด้านการพัฒนา” ที่ทรงนำมาเป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อ
การดำเนินงานด้านการพัฒนา ด้วยพระราชประสงค์ที่ไม่เพียงจะให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น
หากยังทรงมองถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคน ซึ่งจะช่วยเสริมให้การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบทุกด้านๆ มีความก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยทรงยึดหลักการอนุรักษ์วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นด้วย รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชน ตลอดจนแนวคิดให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างถาวรและยั่งยืน ดังปรากฏให้เห็นเป็นโครงการต่างๆ จำนวนกว่า
๔,๑๐๐ โครงการ
แนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศตามโครงการต่างๆ ล้วนเกิดจากพระอัจฉริยภาพ
และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในการทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไข
ให้การพัฒนาเป็นงานที่ดำเนินการได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่
และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนนัน้ ๆ โดยทรงมีจดุ มุง่ หมายในการพัฒนา
คน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจร ให้บงั เกิดความสมบูรณ์ มัน่ คง และนำไปสูก่ ารพัฒนา
อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานพัฒนาประเทศ โดยพระราชทานแนวพระราชดำริ
ซึ่งมีอยู่มากมายนั้น สำนักงานฯ ขอยกตัวอย่างแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ มาสรุป
สาระสำคัญโดยสังเขปรวม ๑๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา สังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการ เกษตรกรรม การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ำ ดิน และป่าไม้ การพัฒนาชนบท การคมนาคม
พลังงาน การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่
รวมทั้ ง นำเสนอบทสั ม ภาษณ์ ข องผู้ ถ วายงานในการน้ อ มนำแนวพระราชดำริ ไ ปปฏิ บั ติ
ให้บงั เกิดผล โดยได้เลือกมานำเสนอในบางด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการ
พระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ประธาน
กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์
ด้านทรัพยากรน้ำ ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
(องค์การมหาชน)
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๑. แนวพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพบว่าราษฎรได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ไม่ทั่วถึง ทำให้ประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัย อันเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตเป็นปกติสุข และ
ทรงเห็นความสำคัญของการมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี โดยเมือ่ ประชาชนมีรา่ งกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรงจะนำไปสู่
สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติโดยรวมเป็นได้ด้วยความราบรื่น ดังนั้น จึงมีแนว
พระราชดำริให้การช่วยเหลือประชาชนที่เน้นความรวดเร็วและการเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ โดยใช้หลัก
“เร่งด่วนเคลื่อนเข้าหา” และ “สร้างความเข้มแข็ง” ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเมื่อวันที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒ ความตอนหนึ่งว่า
“...การรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจทีด่ ี และสังคม
ที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์
และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์
สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ สุขภาพที่สมบูรณ์ในร่างกาย
และจิตใจนัน้ เป็นรากฐานของการสร้างสรรค์จรรโลงประเทศ อันจะเป็นทางขจัดปัญหา
ของสังคมส่วนสำคัญลงได้ และจะทำให้การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
บรรลุถึงความสำเร็จ มั่นคง และเจริญก้าวหน้า...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริโครงการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นจำนวนมาก เพื่อขจัดทุกข์ผดุงสุขแก่ราษฎร โดยการส่งเสริมสุขภาพ รักษา และป้องกัน
โรคภัยต่างๆ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
๑.๑		 การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัว ทรงตระหนักว่าราษฎรในชนบทขาดสารอาหาร จึง ทรงส่งเสริม
การเลี้ ย งปลาเพื่ อ เป็ น แหล่ ง อาหารโปรตี น โดยทรงทดลองเลี้ ย ง
ในเขตพระราชฐานแล้ ว ได้ ผ ลดี จึ ง พระราชทานแก่ ป ระชาชน อาทิ
ปลาหมอเทศ จากปีนัง ประเทศมาเลเซีย และปลาที่เจ้าฟ้าชายอะกิฮิโตะ
แห่งประเทศญีป่ นุ่ ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึง่ พระราชทานนามว่า “ปลานิล” เป็นอาหาร
ที่สำคัญของคนไทยในปัจจุบัน รวมทั้งทรงทดลองเลี้ยงโคนมในบริเวณ
สวนจิตรลดา และต่อมาทรงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนมอย่างกว้างขวาง
ด้วยทรงตระหนักถึงคุณค่าของนมและทรงปรารถนาให้คนไทยได้บริโภค
นมอย่างเพียงพอ
๑.๒ การป้องกันโรค จากการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ในภูมิภาคต่างๆ ทรงพบว่า ประชาชนเป็นโรคคอหอยพอก
อยูม่ ากในหลายพืน้ ที่ จึงทรงนำน้ำเกลือผสมไอโอดีนไปแจกจ่าย
ประชาชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดารหลายครั้ ง และได้ พ ระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเกลือเสริมไอโอดีนให้กระทรวง
สาธารณสุขและสภากาชาดไทย แจกจ่ายให้แก่ทกุ ครัวเรือน
เพื่อป้องกันการขาดสารไอโอดีน อันเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้ชาวไทยบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
เป็นประจำ และเมือ่ เกิดโรคระบาดต่างๆ ในประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มิได้ทรงนิง่ นอนพระทัย อาทิ
เมือ่ ปี ๒๕๐๑ เกิดอหิวาตกโรคระบาดในกรุงเทพฯ และอีก ๓๕ จังหวัด พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ให้จัดตั้ง “ทุนปราบอหิวาตกโรค” ขึ้น และพระราชทานเครื่องฉีดยาป้องกันแบบใหม่ที่ทันสมัยและ
ฉีดได้รวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ผลิตวัคซีนแก่สภากาชาดไทย และด้วยทรงห่วงใยสวัสดิภาพของประชาชนจาก
การระบาดของโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จดั ตัง้ “สำนักควบคุมไข้เลือดออก” ขึน้ เพือ่ เป็น
หน่วยงานเฉพาะกิจดำเนินการและประสานงานการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย
นอกจากนี้ ทรงให้จดั ตัง้ “หน่วยยุวพุทธสงเคราะห์” ขึน้ เพือ่ จัดอบรมเยาวชนให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจพิษภัย
ของยาเสพติด
๑.๓		 การรักษาพยาบาล ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร
ในท้องถิ่นทุรกันดาร จะพระราชทานแพทย์หลวงให้รักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ทรงให้จัดตั้ง “หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่พระราชทาน” ซึ่งมีการจัดบริการอย่างเป็นระบบเสมือนเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ โดยไม่คิด
ค่ารักษาพยาบาล และหากมีผู้ใดเจ็บป่วยอาการร้ายแรง จะทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
และ “โครงการแพทย์หลวงเรือเวชพาหน์” เป็นอีกโครงการหนึง่ ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
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พระราชทรัพย์ให้สภากาชาดไทยจัดหาเรือใช้เป็นพาหนะ
นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่
ตามลำน้ำ และเดินทางไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลในเมือง
ลำบาก รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ “หน่วยแพทย์
หน้าวัง” ตรวจรักษาและแจกจ่ายยาบริเวณหน้าพระตำหนัก
ในเขตพระราชฐาน ๒ แห่ง คือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร และพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัด
นราธิวาส
ต่อมา พระองค์ทรงขยายการรักษาพยาบาล
ในสาขาต่างๆ อาทิ “หน่วยจักษุแพทย์พระราชทาน”
และ “หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน” ทรงจัดซื้อ
รถทันตกรรมพระราชทานพร้อมอุปกรณ์ และเครือ่ งมือทำฟัน โดยมีทนั ตแพทย์อาสาสมัครร่วมออกปฏิบตั งิ าน
รวมถึงโครงการฟันเทียมพระราชทาน ที่กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระราชดำริจัดทำขึ้น เพื่อรณรงค์
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
นอกจากนัน้ เพือ่ ให้ราษฎรได้รบั บริการด้านการแพทย์
เป็นการถาวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทาน
พระราชดำริ “โครงการหมอหมู่ บ้ า น” โดยคั ด เลื อ กคน
หนุ่ ม สาวในหมู่ บ้ า นมารั บ การอบรมให้ มี ค วามรู้ สามารถ
ให้ยาและรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อคนในหมู่บ้านเจ็บป่วย
และติดต่อส่งตัวผู้ป่วยไปรักษา ณ โรงพยาบาลเมื่อจำเป็น
รวมทั้ ง ให้ ค วามรู้ ด้ า นบำรุ ง รั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย แก่ ค น
ในหมู่บ้าน และ “คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา” ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยไม่มุ่งผลกำไร
โดยแพทย์ผู้ชำนาญจากโรงพยาบาลต่างๆ หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน โดยระยะแรกพระองค์พระราชทาน
พระราชทรัพย์จำนวนหนึ่งจัดตั้งบริษัทขึ้นบริหารงาน ต่อมาได้โอนเป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
๑.๔		 การส่งเสริมบุคลากรด้านการแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
“ทุนอานันทมหิดล” แก่อาจารย์แพทย์ไปศึกษาและวิจยั ณ ต่างประเทศ เพือ่ ขยายการศึกษาแพทยศาสตร์
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อก่อตั้งเป็น
“มูลนิธิอานันทมหิดล” เพื่อพระราชทานทุนในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาได้พระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง “มู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคคลหรือ
องค์กรที่ปฏิบัติงาน และ/หรือวิจัยดีเด่นทางด้านการแพทย์ หรือด้านสาธารณสุข อันเป็นประโยชน์แก่
สุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ
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๑.๕ การก่อสร้างตึกและอาคารเพื่อการแพทย์และ
พยาบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระราชทรั พ ย์ ใ ห้ ส ภากาชาดไทยสร้ า ง “อาคาร
มหิดลวงศานุสรณ์” เพื่อเป็นศูนย์ผลิตวัคซีน บี.ซี.จี เพื่อป้องกัน
รักษาวัณโรค ซึ่งก่อนหน้านั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานรายได้ จ ากการฉาย
ภาพยนตร์สว่ นพระองค์ให้สร้าง “ตึกอานันทมหิดล” ในโรงพยาบาล
ศิริราช เพื่อใช้เป็นศูนย์รักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโดยเฉพาะ
และ “อาคารราชสาทิ ส ” ในโรงพยาบาลสมเด็ จ เจ้ า พระยา
เพื่อให้มีสถานพยาบาลที่มีบรรยากาศ อันจะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวช
มีสภาพจิตใจดีขึ้น รวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
สมทบทุนโครงการสร้าง “ตึกอานันทราช” ในบริเวณโรงพยาบาลศิรริ าช สำหรับเป็นหน่วยวิจยั โลหิตวิทยา
และก่อสร้างตึกผ่าตัดภายในบริเวณโรงพยาบาลเพชรบุรีโดยพระราชทานนามว่า “ตึกเพชรานุกูล”
รวมทั้ง “ตึกพิทักษ์ไทย” ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน
๑.๖		 การจั ด ตั้ ง กองทุ น และมู ล นิ ธิ ต่ า งๆ
เมือ่ ปี ๒๔๙๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วทิ ยุ อ.ส. ประกาศ
เชิญชวนประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อจัดตั้ง
“มูลนิธิโปลิโอสงเคราะห์” นำเงินไปรักษาผู้ป่วยและจัดซื้อ
เครือ่ งมืออุปกรณ์ในการรักษา รวมทัง้ พระราชทานพระราชทรัพย์
ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อ “ปอดเหล็ก” ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการช่วยหายใจของผูป้ ว่ ย เพือ่ รักษา
โรคไข้สันหลังอักเสบ หรือโรคโปลิโอให้แก่โรงพยาบาลศิริราช
นำไปรักษาผูป้ ว่ ยทีร่ ะบบหายใจเป็นอัมพาต เนือ่ งจากขณะนัน้
โรคดังกล่าวกำลังระบาดในกรุงเทพฯ
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เงินรายได้จากการฉายภาพยนตร์สว่ นพระองค์ เป็นทุนสำหรับ
สร้างอาคารเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบำบัดรักษาโรคทาง
ระบบประสาท โดยต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้จดั ตัง้ เป็น “มูลนิธวิ จิ ยั ประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์”
และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้ง “มู ล นิ ธิ พั ฒ นาอนามั ย ”
ขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และจัดการรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่
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๒. แนวพระราชดำริด้านการศึกษา
ตลอดระยะเวลากว่ า ๖๕ ปี
ของการครองราชย์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัย
ในการศึกษาของพสกนิกรเป็นอย่างยิง่
ทรงมี พ ระราชปณิ ธ านที่ จ ะให้ ก าร
ศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
มี คุ ณ ภาพ ทรงเห็ น ว่ า การศึ ก ษา
มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของประชาชนและต่อ
การพัฒนาประเทศ
แนวพระราชดำริด้านการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
๒.๑		 ทรงสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน
ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ในทุ ก ระดั บ พระองค์
มีแนวพระราชดำริให้วางรากฐานความรูแ้ ละการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างคน
ให้ ม าพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป โดย “สร้ า งโอกาสให้
ประชาชนได้รับความรู้” ในทุกระดับของการศึกษา
ทัง้ ในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
นับตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล จนถึงระดับประเทศ
และทรง “สร้างรากฐานอย่างทัว่ ถึง” โดยพระราชทานพระราชดำริให้ราษฎรทีด่ อ้ ยโอกาส ไม่ได้รบั การศึกษา
ในโรงเรียน ให้ได้รบั การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังเห็นได้จากการพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์
หรือที่ดิน ในการจัดสร้างโรงเรียนต่างๆ อาทิ การจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเยาวชนชาวเขาและเยาวชนใน
ชนบทห่างไกล และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์” นอกจากนี้ ทรงจัดตั้ง
“โรงเรี ย นร่ ม เกล้ า ” สำหรั บ เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ชนบทห่ า งไกลหรื อ พื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ทั้ ง ในภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และทรงสนับสนุนให้จดั ตัง้ “โรงเรียนราชประชาสมาสัย”
เพื่อเป็นสถานศึกษาอยู่ประจำสำหรับเยาวชนที่เป็นบุตรธิดาของคนไข้โรคเรื้อน ซึ่งมิได้ติดโรคจากบิดา
มารดา โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในวัดหลายแห่ง อาทิ ในจังหวัดสมุทรปราการ ราชบุรี นครพนม
และน่าน โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนราชวินิตมัธยม สำหรับบุตรข้าราชบริพาร
ในพระราชวังและประชาชนในท้องถิน่ รวมถึงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นโรงเรียนพระราชทาน
สาธิตแห่งแรกของกรุงเทพฯ
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ตลอดจนทรงรับโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
รวมทั้งทรงริเริ่มให้มีสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร อันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ
โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษาแนวทางการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
NIDA
๒.๒ พระราชทานทุนการศึกษาในทุกระดับ
		 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรง
พระกรุ ณ าพระราชทานทุ น การศึ ก ษาและรางวั ล
ต่างๆ ทุกระดับการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาในมูลนิธิ
ช่ ว ยนั ก เรี ย นขาดแคลน ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น
ชาวเขา รางวั ล แก่ นั ก เรี ย นและโรงเรี ย นดี เ ด่ น
ระดับประถมและมัธยมศึกษาทั้งประเทศ ทุนมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์เพื่อเกื้อหนุนครอบครัวที่ประสบ
สาธารณภัย ทรงส่งเสริมการจัดตัง้ และดำเนินกิจการโรงเรียนสำหรับเด็กพิการทุกประเภท ทรงพระกรุณาฟืน้ ฟู
ทุนเล่าเรียนหลวงและทรงก่อตั้งทุนภูมิพล และทุนอานันทมหิดล ส่งเยาวชนไปศึกษาวิทยาการระดับสูง
สาขาต่างๆ ในต่างประเทศ
๒.๓		 จัดทำโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน
			 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทีส่ ำคัญแก่เยาวชน ได้แก่ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยทรงมีวตั ถุประสงค์ให้เป็นหนังสือความรู้
ที่เหมาะแก่เด็กในวัยต่างๆ รวมทั้งผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้
			 โดยพระองค์ทรงกำหนดหลักการทำคำอธิบาย
เรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับ สำหรับให้เด็ก
รุ่ น เล็ ก อ่ า นเข้ า ใจระดั บ หนึ่ ง สำหรั บ เด็ ก รุ่ น กลางอ่ า นเข้ า ใจได้
ระดับหนึ่ง และสำหรับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ผู้สนใจอ่านได้
อีกระดับหนึง่ เพือ่ อำนวยโอกาสให้บดิ ามารดาสามารถใช้หนังสือนัน้
เป็นเครื่องมือแนะนำวิชาแก่บุตรธิดา และให้พี่แนะนำวิชาแก่น้อง
เป็นลำดับกันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความเกี่ยวพัน
ต่อเนือ่ งถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ก็ให้อา้ งอิงถึงเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วยทุกเรือ่ งไป ด้วยประสงค์
จะให้ ผู้ ศึ ก ษาทราบและตระหนั ก ว่ า วิ ช าการแต่ ล ะสาขามี ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วเนื่ อ งถึ ง กั น ควรศึ ก ษา
ให้ครบถ้วนทั่วถึง
๒.๔ พระราชทานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
			 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชดำริด้วยว่าราษฎรในชนบทโดยเฉพาะ
ในท้องที่ทุรกันดารควรได้รับการศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่
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ให้สามารถอยูไ่ ด้โดยการ “พึง่ ตนเอง” ซึง่ เป็นการพัฒนาแบบยัง่ ยืน โดยพระราชทานโครงการต่างๆ เพือ่ ให้
เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในท้องถิ่นชนบทให้ช่วยตัวเองได้
๒.๕		 สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ให้ราษฎรเรียนรู้
			 นอกจากนั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเน้ น ถึ ง ความจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี
“ตัวอย่างของความสำเร็จ” ในเรือ่ งการพึง่ ตนเอง มีพระราชประสงค์ทจี่ ะให้ราษฎรในชนบทได้มโี อกาส
ได้ รู้ ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ตั ว อย่ า งของความสำเร็ จ นี้ แ ละนำไปปฏิ บั ติ ไ ด้ เ อง ดั ง นั้ น พระองค์ จึ งพระราชทาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจำนวน ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ในภาคต่างๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาสรรพวิชา ค้นคว้า ทดลอง สาธิตและดูงานทั้งของส่วนราชการและประชาชน
ทุกสิ่งทุกอย่างจัดไว้ให้ผู้เข้ามาศึกษาดูได้ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” แล้วนำไปเป็น
แนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสม
๒.๖ ทรงสอนให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
		 ทรงตระหนั ก ดี ว่ า ประเทศไทยนั้ น เป็ น ประเทศ
เกษตรกรรมโดยพืน้ ฐาน ประชาชนทีป่ ระกอบอาชีพการเกษตร
ต้องอาศัยธรรมชาติในการทำมาหากิน จึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์
จากธรรมชาติให้มากที่สุด และไม่ทำลายธรรมชาติ ทรงมุ่งเน้น
ให้ ป ระชาชนชาวไทยอยู่ ร่ ว มกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ไม่เบียดเบียนหรือก่อปัญหาให้เกิดขึ้น
กับสภาวะแวดล้อม แนวพระราชดำริที่พระราชทานดังกล่าว คือ การให้การศึกษาแก่เกษตรกรให้มีการทำ
การเกษตรอย่างยั่งยืน
๒.๗		 พระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเกษตรกร
			 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สำหรับเกษตรกรได้แก่ “ทฤษฎีใหม่” ว่าด้วยการบริหาร
จัดการทีด่ นิ และแหล่งน้ำเพือ่ การเกษตร การปฏิบตั ติ าม
ทฤษฎี ใ หม่ นี้ เกษตรกรจะสามารถเลี้ ย งตั ว เองได้
ในขั้ น แรก และสามารถพั ฒ นาไปขั้ น ที่ ส อง เป็ น
การรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ในการขาย
ผลผลิตและเมือ่ ผ่านพ้นขัน้ ทีส่ องแล้ว ก็สามารถพัฒนา
ไปขัน้ ทีส่ าม เพือ่ หาทุนหรือแหล่งเงินมาช่วยในการลงทุน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “ครูแห่งแผ่นดิน”
โดยวิธีการสอนของพระองค์ คือ “ทรงทำให้ดู” ซึ่งรับสั่งอยู่เสมอว่า “ทำให้เขาดู” ดังจะเห็นว่า
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ จะทรงทดลอง
ทดสอบ แล้ ว จึ ง แสดงให้ ดู เ พื่ อ ชั ก จู ง ให้ ป ระชาชนสนใจ
อันเป็นลักษณะประชาธิปไตย และทรงมีความเป็นครูมาก
โดยจะพระราชทานคำอธิบายที่มีแง่มุมต่างๆ อย่างละเอียด
ทั้งนี้ จะทรงใช้ “อุบาย” เป็นการสอนแบบ
ทางอ้ อ ม เช่ น บางสถานการณ์ ที่ เร่ ง ด่ ว นและอาจมี ภั ย
ถึงประชาชน พระองค์จะทรงไต่ถามสถานการณ์ขณะนั้นว่า
เป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกและเข้าใจว่า ต้องรีบดำเนินการโดยทันที จะรอเวลาราชการไม่ได้
เพราะความทุกข์ยากของประชาชนไม่มีวันหยุด
นอกจากนี้ ทรงตระหนักว่า การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและการพัฒนาประเทศ และทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์”
ดังกระแสพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาบางตอน
ความว่า
“...การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงด้วยการ
ให้การศึกษา การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็น
ทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ...”
“...งานด้านการศึกษา เป็นงานสำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของชาติ เพราะความเจริญ
และความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่...”
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ในด้ า นการศึ ก ษาดั ง กล่ า วแล้ ว นี้
ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ก ารดำเนิ น ชี วิ ต พสกนิ ก รของพระองค์ เพื่ อ สามารถมี ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู้
ในการประกอบอาชีพ มีรายได้พอเพียงเลีย้ งตนเองและครอบครัว มีจริยธรรมคุณธรรม ซึง่ จะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุง่ เรืองต่อไป และประชาชนสามารถดำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยความผาสุกภายใต้รม่
พระบารมีตลอดไป
ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอนำเสนอการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และมู ล นิ ธิ พ ระดาบส ซึ่ ง เป็ น กลไกสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาทางด้ า นการศึ ก ษา
ตามแนวพระราชดำริ โดยสำนักงานฯได้รับเกียรติจากนายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการ
พระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาและการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติผ่านมูลนิธิ
ดังกล่าวดังนี้
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บทสัมภาษณ์ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย

รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้น
ที่ โรงเรี ย นไกลกั ง วล อำเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพื่ อ ดำเนิ น “โครงการศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม” โดยเป็นแม่ขา่ ยการถ่ายทอดระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งสัญญาณออกอากาศแพร่ภาพ
ไปยั ง โรงเรี ย นต่ า งๆ ในเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การนำเทคโนโลยีม าใช้ เ สริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ขยายไปสูช่ นบทห่างไกล ซึง่ ไม่มใี ครคิดทำมาก่อนแล้ว ยังเป็นการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนชนบทท้องถิ่นทุรกันดาร
และโรงเรียนในเมือง รวมทัง้ ช่วยให้ประชาชนได้นำมาพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ตลอดจน
บรรเทาปัญหาของโรงเรียนในจังหวัดห่างไกลและโรงเรียนในชนบททีข่ าดแคลนครูสอนวิชาเฉพาะหรือ
สอนวิชาสามัญ โดยพระองค์ได้มพี ระราชดำริให้จดั ตัง้ “มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เพือ่ บริหาร
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จัดการและดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครูได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง
ปัจจุบันโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีจำนวนกว่า ๒๔,๐๐๐ โรงเรียน
ซึ่งรวมถึงโรงเรียนปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดสอนวิชาสามัญตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษา โครงการนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ได้ถ่ายทอดไปยังโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ได้แก่ ลาว พม่า เวียดนาม จีน สิงคโปร์ กัมพูชา และวัดไทย ๑๕ แห่ง
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยให้กับคนมาเลย์เชื้อสาย
ไทยด้วย

“ครูตู้” คุณครูพระราชทานผ่านดาวเทียม
ตลอดระยะเวลา ๑๖ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้จัดการศึกษา
โดยการถ่ า ยทอดการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต ร
ขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ซึ่งเป็น
โรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉะนั้น
การรับฟังการเรียนการสอนจากโรงเรียนนี้เท่ากับ
ได้ รั บ ฟั ง การเรี ย นการสอนที่ พ ระราชทานจาก
โรงเรียนของพระองค์ทา่ นในรูปแบบ “ถ่ายทอดสด
๑ ช่อง ๑ ชั้น” สอนโดยครูคนเดียวกัน วิชาเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกัน
กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะ
ครูประจำวิชา สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่าเทียมกัน อีกทั้งช่วยให้เด็กนักเรียน
ในต่างจังหวัดผู้ด้อยโอกาสและยากจนรู้สึกว่าตนมิได้ถูกทอดทิ้ง แต่ได้รับพระราชทานการศึกษา ผ่าน
“ครู ตู้ ” หรื อ เครื่ อ งรั บ โทรทั ศ น์ ถ่ า ยทอดการเรี ย นการสอนสู่ ห้ อ งเรี ย นแต่ ล ะห้ อ ง แต่ ล ะชั้ น เรี ย น
ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแต่ละโรงเรียนติดตั้งจานดาวเทียมเพียงจานเดียว และติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณ (IRD) จำนวนเท่ากับจำนวนห้องเรียนเท่านั้น ก็สามารถรับสัญญาณได้

“ศึกษาทัศน์” รายการพระราชทาน... ค้นหาความรู้จากพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นอกจากหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรายการ
“ศึกษาทัศน์” หรือ Quest for Knowledge เป็นรายการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นักเรียนและครู
โรงเรียนวังไกลกังวล เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ศึกษาหาความรู้จากพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว และศิลปะแขนงต่างๆ โดยพระราชทานให้มีการ
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บันทึกเทปการเรียนการสอน อาทิ การดูแลปรับปรุง
คุณภาพดินในโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า กิจการ
ฝนหลวง โดยทรงหยิบยกประสมประสานเรื่องราว
ต่างๆ ที่มีแง่คิดชวนติดตาม ทรงแสดงแผนภูมิที่ทรง
วาดและภาพถ่ า ยฝี พ ระหั ต ถ์ เ ป็ น สื่ อ การสอน ซึ่ ง
แสดงถึ ง พระปรี ช าสามารถในศาสตร์ แขนงต่ า งๆ
นับว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่ทรง
สอนนักเรียนในลักษณะเช่นนี้

มูลนิธิฯ มอบอุปกรณ์ และจัดการเรียนการสอน
สำหรับวิธดี ำเนินงาน มูลนิธฯิ จะจัดสรรอุปกรณ์รบั สัญญาณ
ดาวเทียมให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ และ
ดำเนิ น การซ่ อ มแซมและจั ด สรรให้ ใ หม่ ใ นกรณี ช ำรุ ด หรื อ
เสื่อมคุณภาพ ตลอดจนจัดสรรกล้อง Video Conference เพื่อ
การศึกษาสื่อสาร ๒ ทาง รวมทั้งส่งสัญญาณการเรียนการสอน
ให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ
NECTEC นำเทปที่บันทึกการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล มาปรับปรุงและจัดทำในรูปแบบ
e-Learning ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำ
เทปการสอนทุกกลุ่มสาระส่งกลับไปให้ครูประจำวิชาที่โรงเรียนวังไกลกังวลตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนจะนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เพื่อเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมโครงการ
เพื่อการสอนเสริมด้วยอินเทอร์เน็ตนอกเวลาเรียน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจะจัดสรร
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง

พัฒนาการศึกษาทางไกล... สู่ความเป็นสากล
มูลนิธิฯ ได้พัฒนาจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามโครงการ DLF e-School โดยจัดการเรียนการสอน
ทุกชั้นเรียนด้วยระบบ e-Learning ที่ www.dlf.ac.th ซึ่งสามารถ
เลือกเข้าชมได้ทั้งการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) เช่นเดียวกับ
ที่ออกอากาศทางโทรทัศนในช่วงเปิดภาคการศึกษา หรือเลือกชม
รายการย้อนหลัง (On Demand) ได้ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศและ
วัดไทยในต่างประเทศ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางไกลขึ้น ๔ แห่ง ได้แก่ วัดป่าธรรมชาติ นครลอสแอนเจลิส
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และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดศรีนครินทร
วราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และวัดไทยธรรมประทีป ประเทศฝรัง่ เศส
เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาทางไกลให้ ลู ก หลานไทยในต่ า งประเทศ และชาว
ต่างประเทศที่สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยได้ตามอัธยาศัย
โดยสามารถรั บ ชมได้ ที่ www.dlfeschool.in.th ซึ่ ง เป็ น การสอน
นอกระบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
และตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยโอเรกอน เมืองยูจีน สหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการอบรมครู
สอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนทัว่ ประเทศไทย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน

เทคโนโลยีที่ธรรมดาแบบไม่ธรรมดา... เรียบง่าย ได้ผล และประหยัด
เมื่ อ ปี ๒๕๔๙ คณะกรรมาธิ ก ารเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ หรือ เอสแคป ได้จัด
ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับผู้ทรงคุณวุฒิในภูมิภาค
จากนานาประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก อาทิ
ประเทศจี น อิ น เดี ย อิ ห ร่ า น มาเลเซี ย เนปาล
ปากีสถาน เกาหลี และไทย เพื่อเตรียมข้อเสนอแนะ
สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิ ฟิ ก ว่ า ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี อ วกาศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรากฏว่ารายงานผลการประชุมดังกล่าว ได้ชื่นชมมูลนิธิฯ ว่า ความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ล้วนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การจัดการศึกษาทางไกลสัมฤทธิผลเป็นที่พิสูจน์ได้
สมควรเป็นแบบอย่างของความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาทางไกลในภูมิภาค ตลอดจนการรู้จัก
เลือกใช้ “เทคโนโลยีที่ธรรมดาแบบไม่ธรรมดา” เป็นเทคโนโลยีที่เรียบง่าย แต่ได้ผลและประหยัด
เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญระดับผู้ทรงคุณวุฒิมีความประทับใจ ไม่ว่าเป็นลักษณะการจัดการห้องเรียนต้นทาง
ทีป่ ระหยัด หรือการสือ่ สาร ๒ ทางด้วยระบบ TV Conference ในลักษณะ ๒ Way Audio, ๑ Way Visual
ที่ปลายทางเห็นภาพและได้ยินเสียงต้นทาง ส่วนต้นทางไม่เห็นภาพ แต่ได้ยินเสียงปลายทาง สามารถ
โต้ ต อบกั น ได้ โ ดยผู้ เชี่ ย วชาญเห็ น ด้ ว ยว่ า ต้ น ทางไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งเห็ น ปลายทาง ๔ ล้ า นคน เนื่ อ งจาก
ไม่สมเหตุผลและไม่คุ้มค่า

เรียนผ่าน “ครูตู้” ผลสัมฤทธิ์ที่พิสูจน์ได้
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาจากการเรียนกับระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ “ครูต”ู้
เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และมีสถิติสูงขึ้นทุกปี โดยนักเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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ทีไ่ ด้เกรดเฉลีย่ ๓.๕ ขึน้ ไป มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
จะสนับสนุนทุนการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี โดยขณะนี้มีนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศด้วยระบบ
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย มจากทุ ก ภาคของประเทศ
จำนวน ๖๘๔ คน สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดม
ศึ ก ษาและประสบความสำเร็ จ เป็ น จำนวนมาก
อาทิ มีผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี ๒๕๔๔
และ ๒๕๔๕ โดยได้ รั บ เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง
จำนวนปีละ ๔ คน ในปี ๒๕๔๖ จำนวน ๕ คน ปี ๒๕๔๗ จำนวน ๑๒ คน ปี ๒๕๔๘ จำนวน ๒๔ คน
ปี ๒๕๔๙ จำนวน ๒๒ คน และปี ๒๕๕๐ จำนวน ๒๕ คน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
นอกจากนี้ มีนักเรียนที่เรียนจบจาก “ครูตู้” และเรียนจบถึงระดับปริญญาโท หรือได้รับทุนพระราชทาน
เข้าเรียนระดับอุดมศึกษา มีความสามารถจนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมาย
โดยการแถลงด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ร่วมกับ ๒๐ มหาวิทยาลัย หรือแม้แต่ชาวเขาเผ่าลีซอก็สามารถ
ประสบความสำเร็ จ โดยศึ ก ษาต่ อ ในคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ หรื อ นั ก เรี ย น
ในโรงเรียนปอเนาะ ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประมาณ ๑๐๐ คน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ได้ถึง ๗๐ คน
สิง่ เหล่านีพ้ สิ จู น์ได้วา่ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ “ครูต”ู้ ไม่ได้ดอ้ ยกว่าการเรียน
ในชั้นเรียนปกติ อีกทั้งการเรียนจากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่วยฝึกฝนให้เด็กนักเรียนรู้จัก “รักดี รักเรียน”
ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินยั ในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง พึง่ ตนเอง
สามารถจับใจความ ย่อความ เก็บสาระของบทเรียน และ
ติดตามเรื่องราวได้ และจากการที่ทางโรงเรียนวังไกลกังวล
ได้ ก ำหนดวิ ช าชี พ ให้ เ ป็ น วิ ช าเลื อ ก เช่ น การโรงแรม
ช่ า งกล ฯลฯ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นที่ จ บมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖
สามารถช่วยตนเองได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องเป็นภาระกับผู้ปกครอง
และสังคม
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมนักเรียนให้รักความเป็นไทย
ซึง่ เป็นสิง่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วง คือ กิรยิ ามารยาท จริยธรรม คุณธรรม มิใช่การเรียนหนังสือ
เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนควรรู้จักช่วยเหลือตนเองและสังคม มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จัก
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเน้นให้นักเรียนรู้ทันเทคโนโลยีและเรียนรู้ความเป็นไทยควบคู่ไปด้วย
จึงจะสามารถเติบโตเป็นคนไทยที่สมบูรณ์แบบ ช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไป
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บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส

ตั้งมูลนิธิพระดาบส... สร้างอาชีพ... พัฒนาผู้ด้อยโอกาส
ในการพัฒนาคนนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการมองคนไทยว่า
จะทำอย่างไรให้ราษฎรของพระองค์พ้นทุกข์ มีความสุข สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ได้มี
พระราชดำริ ตั้ ง มู ล นิ ธิ อ านั น ทมหิ ด ล เพื่ อ ให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ ผู้ ที่ เรี ย นเก่ ง ที่ สุ ด ไปศึ ก ษาวิ ช าการที่ ดี
ที่สุดของโลก ได้แก่ วิชาการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ในระยะต่อมา เพื่อกลับมารับใช้ประเทศชาติ ส่วนกลุ่ม
ทีพ่ น้ วัยเรียนแล้ว แต่ไม่ได้รบั การศึกษา ไม่มสี มั มาอาชีวะอะไร ทรงรับสัง่ ว่า น่าจะให้ได้รบั การฝึกวิชาช่าง
สักสาขาหนึง่ เพือ่ จะได้ชว่ ยตนเองและครอบครัว เมือ่ สามารถช่วยครอบครัวได้แล้วก็จะเป็นกำลังในการ
ช่วยสั ง คม เด็กกลุ่มนี้สู้ชีวิตด้วยตนเองด้วยความยากลำบาก อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กับสังคม
พระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนเหล่านั้นให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของโรงเรียนพระดาบส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้โรงเรียนพระดาบสรับนักเรียนรุ่นแรก
ในปี ๒๕๑๘ จำนวน ๖ คน เพื่อเรียนช่างวิทยุ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๑๙ โดย พลตำรวจตรี สุชาติ
เผือกสกนธ์ เป็นผู้รับสนองพระราชดำริ ซึ่งขณะนั้น ท่านเป็นอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข เนื่องจาก
สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ท่านจึงมีความเชี่ยวชาญในงานช่างต่างๆ จึงได้ขอที่ไร่กว่าๆ จาก
สำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ เทเวศร์ ตัง้ โรงเรียนพระดาบสขึน้
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ปั จ จุ บั น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเป็ น องค์ ป ระธานกรรมการกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์รองประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และ
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานกรรมการ

เหตุใดใช้ชื่อ “พระดาบส”
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
พระราชทานนามโรงเรียนว่า “พระดาบส” โดย
ทรงเปรียบเทียบกับเรื่องจันทโครพ ที่เข้าไป
เรียนรูก้ บั พระฤาษีในป่า เข้ามาอยูม่ ากินเรียนวิชา
กับพระดาบส เพราะผูกพันกัน ไม่ใช่สอนเฉพาะ
วิชาช่าง แต่ให้วิชาความดีด้วย เมื่อออกไปแล้ว
จะได้เป็นคนดี วิชาระเบียบวินยั โทษของอบายมุข
ถ้าสามารถเรียนจนจบ เรามัน่ ใจว่าศิษย์พระดาบส
จะเป็นคนดี แต่ทุกปีก็จะมีคนปรับตัวไม่ได้ เช่น
อดบุหรี่หรือเหล้าไม่ได้ ถูกหักคะแนน ต้องออกไปประมาณปีละ ๕ - ๑๐ คน

โรงเรียนพระดาบสเปิดกว้างสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่มีความตั้งใจจริง
โรงเรี ย นพระดาบสเปิ ด ให้ ก ารศึ ก ษาโดย
ไม่จำกัดเพศ วัย ศาสนา ถิ่นฐานที่อยู่ หรือวุฒิของผู้ที่
จะเข้ามาเป็นศิษย์พระดาบสแต่อย่างใด เพียงอ่านออก
เขียนได้กเ็ พียงพอ โรงเรียนจะมีการอบรมวิชาชีพควบคู่
ไปกับการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้
ศิษย์พระดาบสสามารถดำเนินชีวติ ในทางทีช่ อบทีค่ วร
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วบคู่ คุ ณ ธรรม มี ค วามประพฤติ
เรี ย บร้ อ ยเป็ น พลเมื อ งดี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์

ให้สังคมและประเทศชาติต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสัง่ ว่าต้องไม่สร้างเงือ่ นไขในการรับเข้า เพราะถ้าสร้าง
เงื่อนไขมาก คนจนจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเรียนได้ ทรงรับสั่งว่าไม่ใช่มาเรียนเพราะพ่อแม่ให้มา แต่มาเพราะ
ตนเองต้องการจะเรียน เพราะเป็นผูใ้ หญ่มคี วามรับผิดชอบ ตรงนีค้ อื เงือ่ นไขหลักของเรา ปัจจุบนั มีผสู้ ำเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนพระดาบส และออกไปประกอบอาชีพต่างๆ แล้วกว่า ๓,๐๐๐ คน
วิธีการเรียนการสอนของโรงเรียนพระดาบส ซึ่งรับสนองมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มีเป้าหมายในการฝึกช่างฝีมือ และฝึกให้เป็นคนดี ศิษย์พระดาบสมีจุดเด่น คือ เป็นผู้มี
อุปนิสัยดีและมีความสามารถ มีความขยัน และรับผิดชอบต่องาน
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เด็กที่มาเรียนมีพื้นฐานความรู้และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เราไม่จำกัดเรื่องความรู้
พื้นฐาน เพียงอ่านออกเขียนได้ก็รับมาสอนเสริม เด็กส่วนใหญ่จบมัธยมปีที่ ๓ หรือปีที่ ๖ แต่เนื่องจาก
ความยากจนและเกิดวิกฤตในชีวติ จึงสมัครเข้าเรียน ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุระหว่าง
๑๘-๓๕ ปี เคยรับอายุเกิน ๓๕ ปี ปรากฏว่าเรียนไม่ไหว ขณะนี้รับปีละ ๑๕๐ คน อยู่ประจำที่โรงเรียน
เราเคยรับนักเรียนแบบไป-กลับ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกินเหล้า สูบบุหรี่ ก็คิดว่าลงทุนให้อยู่
ประจำดีกว่า เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ
		
โครงการหลวงได้ คั ด เลื อ กเด็ ก ชาวเขาให้ เข้ า มาเรี ย น
เป็นประจำ สำเร็จการศึกษาไปหลายรุน่ แล้ว หรือผูท้ ปี่ ระสบภัยสึนามิ
เราก็ไปรับมาเรียน เช่น รายหนึ่ง สามีกับลูกเสียชีวิต เหลือลูกคนเดียว
ฝากยายไว้ ตอนที่ เราไปชวนมาเรี ย นยั ง อยู่ ใ นสภาวะที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์
ทำใจไม่ได้ ต้องให้จิตแพทย์ช่วยดูแลอยู่ประมาณ ๒ เดือน จึงสามารถ
ปรับตัวได้ และเรียนจบได้งานโรงแรมใกล้ๆ บ้าน และสามารถเลีย้ งดูลกู ได้
อีกรายหนึ่งเป็นพี่น้องอยู่จังหวัดลพบุรี เป็นลูกทหารยศนายสิบ พ่อไปปฏิบัติราชการที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แล้วถูกฆ่าตาย เมื่อพ่อซึ่งมีสิทธิอยู่บ้านหลวงเสียชีวิตลง ทำให้ลูกไม่มีที่อยู่ มีนายทหารนำมา
ฝากเข้าเรียน ซึ่งจบการศึกษาและมีงานทำแล้ว

๑ ปี... กับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
ขณะนีโ้ รงเรียนพระดาบส มีการสอน ๘ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้าวิทยุโทรทัศน์
หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์ หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิชาชีพเกษตรพอเพียง หลักสูตรช่างซ่อม
บำรุง หลักสูตรเคหบริบาล หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน และหลักสูตรช่างเชื่อม
สำหรั บ ช่ า งยนต์ นั้ น เรามี โรงฝึ ก งานดู แ ลรถยนต์ จั ก รยานยนต์ เครื่ อ งจั ก รกลเกษตร
ส่วนช่างไฟฟ้านักเรียนจะต้องสามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าและเดินสายไฟได้ ช่างคอมพิวเตอร์ สามารถ
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ช่างซ่อมบำรุง ๒ กลุ่มสาขา เด็กที่เรียนจบแล้ว สามารถดูแลซ่อมบำรุง
ในหมู่บ้านจัดสรร บริษัทใหญ่ๆ โรงเรียนต่างๆ และหม้อน้ำในบริษัทใหญ่ๆ ส่วนสาขาช่างเชื่อมเริ่มเปิด
มาได้ ๒-๓ ปี แล้ว และได้สง่ นักเรียนไปฝึกในบริษทั ญีป่ นุ่ เมือ่ กลับมาได้เป็นครูชา่ งเชือ่ ม ปรากฏว่าช่างเชือ่ ม
ของเราเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก
นอกจากนี้ ยั ง มี ห ลั ก สู ต รใหม่ คื อ ช่ า งไม้ เ ครื่ อ งเรื อ น
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริว่า
ช่างนี้นับวันจะหายาก และเป็นที่ต้องการ ดังนั้นจึงเปิดสอนเพื่อจะได้
ถ่ายทอดฝีมือต่อไป ศิษย์ของเรามีความสามารถในด้านช่างอย่าง
แท้จริง เคยชนะการประกวด และได้งานทำทุกคน
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ติวเข้มความรู้เรื่องช่าง... เสริมการพัฒนาจิตใจ
ในช่วง ๑ ปี แบ่งการเรียนออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
ระยะที่ ๑ คือ ๓ - ๔ เดือนแรก เรียนรู้ช่างพื้นฐานทุกสาขา
หมุนเวียนกันไปตามสถานีชา่ งต่างๆ ให้ได้รบั ความรูท้ สี่ ามารถ
นำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับชีวิต
สมมุติว่าเขาเป็นช่างซ่อมบำรุง ถ้าสุขภัณฑ์ในหมู่บ้านเสีย
ต้องซ่อมได้ สามารถเดินสายไฟได้ ซึง่ ทำให้นายจ้างพอใจมาก
เด็กจะตระหนักได้ว่า วิชาช่างทุกสาขาเชื่อมโยงกัน ซึ่งควร
ให้ความสำคัญในการผลิตแรงงานสาขาช่างให้มาก เพือ่ รองรับการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม ๘ เดือนทีเ่ หลือ
จะศึกษาตามสาขาในหลักสูตร โดยระยะที่ ๒ ใน ๖ เดือนแรกจะเรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ใิ นห้องทดลอง
ส่วนระยะที่ ๓ คือ ๒ - ๓ เดือนสุดท้าย จะออกไปเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยการฝึกงานที่โรงงาน
หรือบริษัทต่างๆ
		 นอกจากนี้ ในช่วง ๔ เดือนแรก นักเรียนจะได้รับการปรับฐานความรู้ และพัฒนา
ในด้านจิตใจ โดยได้จัดให้มีการเรียนวิชาศีลธรรม จริยธรรม ในวันศุกร์และวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์
ฝึกให้เป็นผู้มีจิตอาสา โดยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทำความสะอาดลานวัดใกล้ๆ อาทิ
วัดราชาธิวาส เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักคืนสู่สังคม ส่วนวันอื่นๆ ก็เรียนหนังสือตามปกติ
หากถามว่าทำไมลูกศิษย์พระดาบสจึงแตกต่างจากศิษย์จากสถาบันอืน่ นายจ้างจะให้เหตุผลว่า
ศิษย์พระดาบสได้รบั การกล่อมเกลาในเรือ่ งอุปนิสยั ทัง้ ในเวลาเรียนหนังสือ และขณะรับประทานอาหาร
ร่วมกัน ดาบสอาสาจะสอดใส่เรื่องวินัยและเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกว่า ความรู้ ประสบการณ์ และหลักปฏิบัติตนต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา เนื่องจาก
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ เด็กจะต้องรับทราบว่าเมือ่ สำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องประพฤติตนเป็นคนดี
และให้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลา เมื่อสำเร็จการศึกษา
จะได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมี
พระเมตตา ซึ่งช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์พระดาบสและครอบครัวเป็นอย่างมาก

จบแล้วพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานของประเทศ... พระราชทานทุนเรียนต่อ
หลักสูตรการเรียน ๘ สาขานี้ถือว่าเป็นสาขาที่ประเทศชาติต้องการ โดยเฉพาะในระดับ
ช่างฝีมอื ซึง่ คนไทยมีความสามารถด้านนีม้ าก เมือ่ เรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนพระดาบสแล้ว ได้สนับสนุน
ให้ไปสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาสู่ระดับมาตรฐานของประเทศ
(Thailand Quality Qualification Standard) ซึ่งสอบได้ทุกคน โดยทุกปีได้พยายามส่งเสริมให้นักเรียน
ประมาณ ๑๕๐ คน ผ่านการทดสอบนี้
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ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นของเราที่ ม าจากครอบครั ว ยากจน
ประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ ได้มีโอกาสเข้าทำงานในบริษัทเอกชน และ
นักเรียนที่มีความตั้งใจและเรียนดีเป็นพิเศษ ร้อยละ ๓-๔ ได้รับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา
เพือ่ เรียนต่อ ซึง่ สำเร็จการศึกษาแล้วหลายคน และบางส่วนได้กลับไป
ช่วยงานทางบ้าน

โครงการลูกพระดาบส และการขยายการเรียนการสอน
ได้มกี ารจัดตัง้ “โครงการลูกพระดาบส” ขึน้
ที่ อ ำเภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
ด้านการเกษตรสมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน
และอื่นๆ จัดการเรียนการสอนแก่ศิษย์พระดาบส
ในหลักสูตรการเกษตรพอเพียงซึง่ มีทงั้ เกษตร ปศุสตั ว์
ประมงน้ำกร่อย เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ (แบบไร้ดิน) หลักสูตรเคหะบริบาล
สำหรับสตรี ซึ่งแยกเป็น ๒ ด้าน คือ การดูแลเด็กเล็กและดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรนี้เริ่มมาประมาณ ๕ ปีแล้ว
ได้ผลดีมาก และหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน นอกจากนี้ ยังรับประชาชนทั่วไปมาเรียนแบบเช้าไปเย็นกลับ
เพื่อฝึกอาชีพเสริม เมื่อจบแล้วจะมีอุปกรณ์ให้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียน
พระดาบส ที่จังหวัดยะลา โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) เห็นว่าควรจะ
ให้โอกาสเด็กหนุ่มสาวชาวมุสลิม หรือชาวไทย-มุสลิม ได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างงานและรายได้
โดยทางมูลนิธิพระดาบสส่งครูไปช่วยสอน และส่งนักเรียนให้มาดูงานที่กรุงเทพฯ ด้วย สำเร็จการศึกษา
รุ่นแรกเมื่อปี ๒๕๕๓ จำนวน ๓๙ คน ใน ๒ หลักสูตร คือช่างยนต์และช่างไฟฟ้า และได้งานทำแล้วทุกคน
ขณะนี้รับรุ่นที่ ๒ แล้ว

ศิษย์พระดาบสเรียนจบอย่างมีคุณภาพ... เก่งและดี
เมื่อทบทวนถึงค่าใช้จ่ายประมาณ ๖ - ๗ หมื่นบาทต่อคนต่อปี นับว่าไม่แพง เพราะได้
เปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นปีละประมาณ ๑๕๐ คน ซึ่งเงินจำนวนนี้เมื่อเข้าทำงานเพียง ๑ ปี ก็นับว่าคุ้มค่าแล้ว
ที่เหลืออีก ๒๐-๓๐ ปี ถือเป็นกำไร เราเคยสำรวจอัตราเงินเดือนของเด็กที่สำเร็จออกไปทำงานได้รับ
เงินเดือนประมาณ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งนับว่าดีมากสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลย
จึงนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมาก
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เราจ้ า งครู วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์จากต่างประเทศมาสอน
หลักสูตรช่างเชือ่ มในโรงงาน ขณะทีไ่ ม่จำเป็น
ต้ อ งใช้ แ รงงานวุ ฒิ ใ นระดั บ นั้ น ดั ง นั้ น
จึงควรประสานเชื่อมโยงกับโรงงานต่างๆ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ หลั ก สู ต รแล้ ว
ได้ทำงาน นอกจากนี้ ผูท้ สี่ ำเร็จการศึกษาทาง
ด้านช่างไม้เครือ่ งเรือน ยังเป็นทีต่ อ้ งการของ
ตลาดแรงงานอย่างมากด้วย ซึง่ ทำให้เราต้อง
ให้ความสำคัญกับการผลิตแรงงานสายช่าง
อย่างมีคุณภาพ มีสมรรถนะความสามารถ และมีความอดทน ขยันหมั่นเพียรในการฝึกฝนควบคู่กัน
ไปด้วย
โรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ส่งนายตำรวจมาช่วยในเรื่องการฝึกวินัย และการปรับปรุง
อุปนิสัยให้มีความอดทน อดกลั้น ซึ่งส่งผลดีต่อการฝึกงาน เมื่อคราวส่งไปฝึกที่โรงงานในประเทศญี่ปุ่น
จึ ง ได้ รั บ ความชื่ น ชมมาก เนื่ อ งจากญี่ ปุ่ น ให้ ค วามสำคั ญ ในเรื่ อ งระเบี ย บวิ นั ย และเมื่ อ รวมในเรื่ อ ง
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เข้าด้วยแล้ว ทำให้ได้ผลผลิตที่สูงและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสามารถ
ทำงานอย่างมีความสุข

ดาบสอาสา... เครือข่ายการเรียนการสอน
ระบบครูอาสามี ๒ รูปแบบ คือ แบบที่ ๑
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรช่วยตัง้ แต่ตน้ เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีพระมงกุฎเกล้าพระนครเหนือ ช่วยดูแล
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ส่ ง อาจารย์ ม าช่ ว ยเป็ น
ประธานหลักสูตร หรือสอนด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุวรรณภูมิ ส่งอาจารย์และเครือ่ งมือมาช่วย และสถาบัน
พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานและมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ส่งอาจารย์มา
ช่วยสอน เป็นต้น
อีกประเภทหนึง่ คือ ผูท้ ที่ ำงานอยูต่ ามกระทรวง ทบวง กรม หรือทำงานตามบริษทั ห้างร้าน
หรือครู อาจารย์ที่เกษียณอายุแล้ว สมัครมาเป็นพระดาบสอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยกันคัดเลือกว่า
ใครจะเข้ามาสอนวิชาอะไรบ้าง นอกจากวิชาชีพ ยังมีวิชาพัฒนาทักษะชีวิต วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันของชาติ ศีลธรรม พุทธธรรม โดยใช้หลักสูตรนักธรรมตรี
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งบประมาณจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ และผู้มีจิตศรัทธา
ปัจจุบนั มูลนิธพิ ระดาบส ต้องใช้งบประมาณในเรือ่ ง
ของวัสดุอปุ กรณ์ และเครือ่ งมือจำนวนมากต่อผูท้ เี่ ข้ามาเรียน
ในโครงการมูลนิธิพระดาบสแต่ละราย ซึ่งในแต่ละปีมูลนิธิ
พระดาบสสามารถรับศิษย์พระดาบสได้ประมาณ ๑๕๐ คน
ต่ อ ปี งบประมาณที่ ใช้ จ่ า ยนั้ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ มาจาก
ทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นหลัก และอีกส่วนหนึ่งมาจาก
ผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา ห้ า งร้ า นต่ า งๆ ช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์
ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และครูฝึก ส่วนค่าใช้จ่ายประจำได้รับบริจาคเป็นเงินสด รวมทั้งได้รับบริจาค
เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ คุณชุมพล พรประภา และครอบครัว ได้สร้างอาคารเรียนให้
๑ หลัง บริษัทตะวันออก ฮอลลีเมอร์ ในกลุ่มวิทูรย์และปกรณ์ สร้างอาคารให้ ๑ หลัง เป็นอาคารเรียน
ของเด็กผู้หญิง พร้อมโรงอาหารและหอพักด้วย
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะต้องบริหารการใช้จ่ายให้เพียงพอ เพราะต้องดูแลค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่เข้ามาเรียน
ตั้งแต่ต้นจนจบ

โรงเรียนพระดาบส... ต้นแบบการพัฒนาคนและสังคม
ควรมีการขยายผลการเรียนการสอนในแนวทาง
ของโรงเรี ย นพระดาบส อาจดำเนิ น การโดยภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน เพื่อฝึกช่างฝีมือต่างๆ ที่ตลาดแรงงานต้องการ
บริ ษั ท ใหญ่ ๆ ที่ มี ก ารทำกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (Corporate
Social Responsibility : CSR) อาจพิจารณาเปิดโรงเรียน
ลั ก ษณะดั ง กล่ า วในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรด้ า น
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยสร้างเครือข่ายกับครูผู้ฝึก
ซึง่ ทำได้ไม่ยากในการออกแบบระบบโรงเรียนในแนวทางของโรงเรียนพระดาบสในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ พัฒนาคน
ให้มีอาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง เป็นการคืนกำไรให้กับสังคม

ทรงมองประชาชนเสมือนลูกหลาน...
ทรงให้ความรัก ความห่วงใย และความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมองประชาชนทุกคนเสมือนลูกหลาน พระองค์ทรง
ให้ความรัก ความห่วงใย ทรงให้ความสำคัญกับลูกทุกคน ไม่วา่ จะอยูใ่ นเมือง หรือบนดอย ไม่วา่ จะยากดีมจี น
ไม่ว่าจะฉลาดมากหรือน้อย ไม่ว่าจะมีโอกาสมากโอกาสน้อย ทำให้พระองค์มีพระราชดำริว่าจะทำอย่างไร
ให้ลูกแต่ละคนสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้สูงสุด พึ่งตนเองได้ ผู้ที่มีพื้นฐานที่ดีมากอยู่แล้วก็ขอให้ต่อยอด
116

ขึ้นไปอีก เพื่อกลับมาช่วยคนอื่นช่วยสังคม เช่น ลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงาน ๔ โรงงาน ในพื้นที่
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และสำนึกอยู่เสมอว่าที่ได้รับโอกาสชีวิตอย่างนี้ เพราะว่าโรงเรียน
พระดาบสมอบให้ จึงได้ตั้งแหล่งเรียนรู้คล้ายๆ โรงเรียนพระดาบสขึ้นในพื้นที่
ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงทราบว่าจะช่วยประชาชน
แต่ละกลุ่มและแต่ละพื้นที่อย่างไร ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้ลูกทุกคนสามารถช่วยตนเอง ครอบครัว
และช่วยสังคมได้ นับเป็นบุญของคนไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดำริ
โครงการต่างๆ มากมาย เพื่อให้ลูกแต่ละคนได้รับการพัฒนาสูงสุด และพระองค์ทรงหวังว่า ลูกบางคน
เมื่อช่วยตนเองได้แล้วจะสามารถช่วยผู้อื่นต่อไป ซึ่งตรงนี้จะทำให้ประชาชนของพระองค์มีความรู้
รัก สามัคคี

๓. แนวพระราชดำริด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มี พ ระราชดำริ ว่ า การให้ ห รื อ การ
ส ง เ ค ร า ะ ห์ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ความทุกข์ยากลำบาก จะช่วยทำให้
โลกนี้มีความสงบร่มเย็น และช่วยให้
ทุ ก คนสามารถอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม
ได้ด้วยความสุข โดยทรงมีหลักการ
ในการพระราชทานความช่วยเหลือว่า
“ให้ เพื่อให้ช่วยตนเองได้” ดังนั้น
พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นส่งเสริมฐานะ
ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ “พออยู่
พอกิ น ” และสามารถพึ่ ง ตนเองได้
ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความมั่นคงในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง
และมีความมั่นคงในที่สุด
นอกจากนี้ หากราษฎรประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ พระองค์จะพระราชทาน
ความช่วยเหลือในทันทีทนั ใด จนอาจกล่าวได้วา่ เมือ่ เกิดความทุกข์แก่ราษฎรขึน้ ณ ทีใ่ ด พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจะทรงประทับอยู่ ณ ที่นั้น หรือหากเสด็จฯ ไปช่วยเหลือด้วยพระองค์เองไม่ได้ จะทรงมี
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขา้ ราชบริพารทีท่ รงไว้วางพระทัยเดินทางไปให้ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์
โดยมีรับสั่งว่า “ไปให้ไว ไปให้ถึง ไปให้เร็ว”
สำหรับพระราชดำริด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ อาทิ
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๓.๑ โรงงานแขนขาเที ย มพระราชทาน โดย
พระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้
บริการอวัยวะแขนขาเทียมสำหรับทหารพิการ ทัง้ นี้ ในระหว่าง
ฝึกหัดการใช้อวัยวะแขนขาเทียม และฟื้นฟูสมรรถภาพ จะได้
พิจารณาความถนัดและความต้องการของผู้ป่วย เพื่อฝึกอาชีพ
ต่อไป โดยได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกพิการ
ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วย
๓.๒		 งานคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรเจ็บป่วยที่ยากจน
ซึง่ ทรงพบในระหว่างเสด็จฯ ทรงเยีย่ มราษฎรทัว่ ประเทศ รวมถึงผูท้ หี่ น่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยแพทย์
ที่ตามเสด็จฯ แพทย์หลวงหรือผู้แทนพระองค์พบ หรือผู้ที่มีหนังสือมาขอพระราชทานการรักษาทั่วไป
ให้ความช่วยเหลือจัดส่งคนไข้เข้าโรงพยาบาล และติดตามผลระยะยาวไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา
๓.๓		 มูลนิธสิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งมูลนิธิสายใจไทย
เมือ่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๘ เพือ่ ช่วยเหลือทหารทีบ่ าดเจ็บ
หรื อ พิ ก ารจากการปฏิ บั ติ ร าชการสนามทั่ ว ประเทศ
เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในระหว่างการรักษา ช่วยติดตาม
ทวงถามสิทธิราชการให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิล่าช้า สอบถาม
ทุกข์สุข ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพหรือการศึกษาแก่
ทหารพิการและครอบครัว มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว
ผู้เสียชีวิต และสำหรับผู้บาดเจ็บทุพพลภาพให้รับเป็นรายเดือนตลอดชีพ
๓.๔		 งานฎี ก าร้ อ งทุ ก ข์ ในช่ ว งที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดำเนิ น
เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากเฝ้าคอย
รับเสด็จฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาอยู่เสมอ จนถึงปัจจุบันยังคงมีราษฎรจำนวนมากทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
ผ่านสำนักราชเลขาธิการ ซึง่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประสานหน่วยงานทีม่ อี ำนาจหน้าทีใ่ นเรือ่ งนัน้ ๆ
ตรวจสอบข้อมูล หากพบว่าราษฎรนั้นได้รับความเดือดร้อน ก็จะให้ความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการ
จัดทำ “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
เพิม่ เติมจากขัน้ ตอนดังกล่าวข้างต้น ซึง่ หากพบว่าราษฎรรายใดยังมีความเดือดร้อนอยู่ จะส่งให้คณะกรรมการ
โครงการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ อันเป็นการพระราชทาน
ความช่วยเหลือโดยตรง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในที่สุด นอกจากนี้ หากพบว่าราษฎร
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กลุ่มใดได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนปัจจัยในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ แม้ว่าจะมิได้ทูลเกล้าฯ
ถวายฎีกา โครงการฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้
ในขณะที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว พระราชทาน
ความช่วยเหลือต่อราษฎรที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์
ในเรือ่ งต่างๆ ทรงหาทางให้ราษฎรทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือ
เหล่านี้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย
การทีม่ รี าษฎรจำนวนมากทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา แสดงถึงความเชือ่ มัน่ และความศรัทธาทีม่ ตี อ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักในน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ที่พระราชทาน
ความช่วยเหลือต่อราษฎรของพระองค์ ประดุจบิดาที่ดูแลบุตรด้วยความรักและเมตตาอย่างสม่ำเสมอ
ตลอดมา โดยไม่เคยทรงเลือกว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร ทั้งยังแสดงถึงความไม่มีช่องว่างระหว่าง
“พระเจ้าแผ่นดิน” กับ “ราษฎร” ซึ่งไม่มีแผ่นดินใดในโลกนี้เสมอเหมือน
๓.๕		 มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห์ ใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ จั ด ตั้ ง ขึ้ น สื บ เนื่ อ งจาก
มหาวาตภัยพายุโซนร้อน “แฮเรียต” ที่แหลมตะลุมพุก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี ๒๕๐๕
มีผเู้ สียชีวติ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน และทำความเสียหายแก่
ภาคใต้ถึง ๑๒ จังหวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัย และทรงติดต่อขอเครื่องบิน
จากกองทัพอากาศให้กรมประชาสงเคราะห์เดินทาง
ไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน รวมทั้งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และ
สิ่ ง ของเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ทรงรั บ และพระราชทานสิ่ ง ของด้ ว ยพระองค์ เ องเป็ น เวลา
เดือนเศษ นับเป็นการใช้สื่อวิทยุในกิจการลักษณะนี้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้มีผู้บริจาคทรัพย์ถึง ๑๑ ล้านบาท
และสิ่งของมูลค่าประมาณ ๕ ล้านบาท ทรงให้จัดและขนส่งสิ่งของไปบรรเทาภัยแก่ประชาชนตลอดเวลา
และจัดซ่อมแซมบ้านและทีพ่ กั ให้ผปู้ ระสบภัย รวมทัง้ เครือ่ งมือประกอบอาชีพ หลังจากการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเฉพาะหน้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินบริจาค
ส่วนที่เหลือจำนวน ๓ ล้านบาท ให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้ง “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” โดยทรงรับไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ ให้การสงเคราะห์ชว่ ยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรทีป่ ระสบสาธารณภัย
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ทั่วประเทศ และให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา
แก่ ลู ก หลานผู้ ป ระสบภั ย โดยพระราชทานทุ น
การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นที่ เรี ย นดี เ ยี่ ย มในโรงเรี ย น
ราชประชานุเคราะห์ฯ และเด็กกำพร้าหรืออนาถา
ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ จนจบ
ชั้นสูงสุด รวมทั้งการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ ตามความเหมาะสม
ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศรวม ๔๔ แห่ง ดำเนินการ
ให้มีการป้องกันสาธารณภัยทั่วประเทศ ตลอดจนให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับ
ความทุกข์ยากเดือดร้อนประการอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ พิจารณาเห็นสมควร และได้รับ
ความเห็นชอบจากมูลนิธิฯ
นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียน
ประชาบาลที่ถูกพายุพัดพัง รวม ๑๒ โรงเรียน ใน ๖ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งภายหลัง พระราชทานชื่อว่า
“โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ถึง ๑๒” ตามลำดับ
ในโอกาสนี้ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการ
บริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์
ได้ให้เกียรติสำนักงานฯ โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการน้อมนำแนวพระราชดำริการจัดตั้งมูลนิธิฯ
ไปปฏิบตั ิ บทบาทและการดำเนินงานของมูลนิธฯิ ตลอดจนได้กรุณาให้คณะทำงานจัดทำหนังสือฯ
ร่ ว มคณะในการเดิ น ทางไปช่ ว ยเหลื อ และแจกถุ ง ยั ง ชี พ พระราชทานแก่ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย
ครั้งใหญ่ ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บทสัมภาษณ์ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย

รองเลขาธิการพระราชวัง
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ บุรุษไปรษณีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเหมือน
“ไปรษณี ย์ ” มี ห น้ า ที่ น ำพาน้ ำ พระราชหฤทั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรง
เปีย่ มล้นด้วยพระเมตตา พระมหากรุณาธิคณ
ุ และความห่วงใยประชาชน
ไปพระราชทานแก่ผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ เช่น น้ำท่วม พายุ
ดินถล่ม ไฟไหม้ อากาศหนาวจัด
			 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงติดตามเหตุการณ์อย่าง
ใกล้ชิด และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิฯ จัดหน่วยสงเคราะห์
เคลือ่ นทีน่ ำสิง่ ของพระราชทาน อาทิ เครือ่ งอุปโภคบริโภคทีจ่ ำเป็น และเป็น
ประโยชน์กับประชาชนผู้ประสบภัยแต่ละประเภท ออกไปร่วมปฏิบัติงาน
กับส่วนราชการต่างๆ เพือ่ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนทีจ่ ะฟืน้ ฟูการประกอบอาชีพให้กลับคืนเช่นเดิม
หรือดีกว่าเดิม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว โดยการพิจารณาสงเคราะห์แก่เด็กที่ประสบ
สาธารณภัยให้ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
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เวลาไปพบประชาชนผมจะบอกอยู่ ต ลอดเวลาว่ า เราไม่ ใช่ ผู้ แ ทนพระองค์ แต่ เ ป็ น
“บุ รุ ษ ไปรษณี ย์ ” คื อ เรานำความห่ ว งใยของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ไปสู่ ป ระชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ความเดือดร้อน เป็นหน้าที่ของบุรุษไปรษณีย์ที่มีเจ้านายพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

พระบรมราโชบาย “ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน ไปให้ความอบอุ่น”
มู ล นิ ธิ ฯ จึ ง โชคดี ที่ ไ ด้ มี โ อกาสทำหน้ า ที่ นี้
โดยยึ ด มั่ น ในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเรื่องการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ตกทุกข์ได้ยากว่า “ต้องไปโดยฉับพลันและรวดเร็ว
ที่ สุ ด ไปให้ ค วามอบอุ่ น ทำให้ ผู้ ป ระสบภั ย ได้ รั บ การ
ช่วยเหลือ และมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไป”
เนื่ อ งจากพระองค์ ท รงเห็ น ว่ า ผู้ ป ระสบภั ย
เหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำ เขาย่อมตะเกียกตะกายไขว่คว้าหาอะไรยึดเหนี่ยว เพื่อเอาชีวิตรอด มูลนิธิฯ
ก็เปรียบเสมือน “พระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ยื่นเข้าไปช่วยเหลือราษฎร ให้ได้
คว้าพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินเป็นอันดับแรก เพื่อให้พ้นจากภัยนั้น
“พระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดิน” ซึ่งคือมูลนิธิฯ เป็นสิ่งแรกที่ดึงคนขึ้นจากน้ำ และพระหัตถ์
เดียวกันนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเยียวยา ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะกรรมการ
มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา เมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๖ ความตอนหนึง่ ว่า
“...ให้ไปให้ความอบอุ่น ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน
ทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ มีกำลังจะปฏิบัติงานต่อไป... การช่วย
ผู้ประสบภัยนั้น จะต้องช่วยในระยะสั้น หมายความว่า เป็นเวลาที่ฉุกเฉินต้อง
ช่วยโดยเร็ว และต่อไปก็จะต้องช่วยให้ต่อเนื่อง... ส่วนเรื่องการช่วยเหลือ
ในระยะยาวก็มคี วามจำเป็นเหมือนกัน... เป็นผลว่าเขาได้รบั การดูแลเหลียวแล
มาจนกระทั่งได้รับการศึกษา ที่สามารถทำมาหากินได้โดยสุจริตและโดยมี
ประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ...”
ดังนั้น ทุกครั้งเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ใดในประเทศไทยก็ตาม เป็นภาพคุ้นตาที่จะเห็น
เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตลอดจนอาสาสมัครเข้าไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน และให้ความช่วยเหลือประชาชน
เป็นหน่วยงานแรกๆ ซึ่งสะท้อนถึงการยึดมั่นในพระบรมราโชบายของพระองค์ และการส่งสรรพกำลังไปสู่
ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
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ประจำจังหวัดนั้นๆ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนเงินปีละ ๕ แสนบาท ยามมีสาธารณภัยจะได้ดูแลช่วยเหลือได้
อย่างรวดเร็ว

ถุงยังชีพพระราชทาน... น้ำพระทัยและความเอื้ออาทร
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แม้วา่ มูลค่าของใน “ถุงยังชีพพระราชทาน” ทีผ่ ปู้ ระสบภัยได้รบั ไป
จะเพียงแค่ประทังชีวิต แต่สิ่งที่เขาเหล่านั้นได้รับคือ ความปรารถนาดี
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเอื้ออาทรและพระราชทาน
กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง
ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ขณะที่ประสบภัยและได้รับความเดือดร้อน จะได้รับ
ถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นในเบื้ อ งต้ น จากความห่ ว งใยและน้ ำ พระทั ย ของ
พระองค์ที่ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน เวลาคนหมดหนทาง พอเขาได้
อะไรมาค้ำชู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดิน
ก็จะมีแรงมาสู้ต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมากกว่าพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวม
จิตใจและที่ยึดเหนี่ยวของทุกคน ผมจะบอกกับราษฎรว่า มูลค่าสิ่งของนั้นน้อยนิด แต่น้ำพระทัยเปี่ยมล้น
ไปด้วยพระเมตตาที่พระราชทานให้กับพวกเรา

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของมูลนิธิฯ
สำหรั บ การเลื อ กว่ า จะซื้ อ อะไรมาใส่
ถุ ง ยั ง ชี พ นั้ น เราพิ จ ารณาอย่ า งถ้ ว นถี่ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระสบภัยมากทีส่ ดุ โดยเน้นของทีส่ ามารถ
บริโภคได้ทนั ทีและเก็บได้นานพอสมควร สำหรับขัน้ ตอน
การแจกสิ่ ง ของพระราชทาน ผมได้ ก ราบบั ง คมทู ล
อย่างชัดเจนถึงวิธีการแจกของว่าเหตุใดจึงไม่จัดสิ่งของ
ใส่ถงุ ไปตัง้ แต่แรก จะเห็นว่าเวลาทีม่ ลู นิธฯิ ไปแจกถุงยังชีพ
พระราชทาน จะวางสิ่งของต่างๆ ที่จะแจกไว้เป็นจุดๆ
เพื่อให้ทุกคนได้เห็นและทราบว่าของที่นำไปแจกนั้นมีทั้งหมดกี่อย่าง แต่ละอย่างที่ให้ไปนั้นมีจำนวนเท่าไร
และซื้อมาจากไหน ซึ่งสำคัญมาก หากของไม่มีคุณภาพก็สามารถนำไปขอเปลี่ยนกับร้านค้าที่มูลนิธิฯ
ซื้อมาได้ โดยทุกคนจะถือถุงพระราชทานเดินผ่านเพื่อรับของในแต่ละจุด เหมือนการตักบาตร ฉะนั้น
ทุกคนจะได้รบั สิง่ ของทีม่ คี ณ
ุ ภาพเหมือนกัน ในเวลาเดียวกัน รวมทัง้ เป็นการลดการใช้กำลัง และค่าใช้จา่ ย
ในการจัดของลงถุง ตลอดจนป้องกันการเสียหายได้ด้วย
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ส่วนการประสานให้ผู้ประสบภัย
มารวมตัวและรับของในจุดเดียว แทนทีม่ ลู นิธฯิ
จะเดิ น ทางเข้ า ไปแจกของถึ ง ตั ว ประชาชน
ณ ที่ พั ก ช่ ว ยให้ ส ามารถแจกถุ ง ยั ง ชี พ
พระราชทานได้ ม ากถึ ง ๖,๐๐๐ ชุ ด ต่ อ วั น
รวมถึ ง ใช้ วิ ธี ก ารให้ ผู้ รั บ ของแจกช่ ว ยเก็ บ
เก้ า อี้ แ ละขยะ เพื่ อ ลดภาระของเจ้ า หน้ า ที่
ซึ่ ง นั บ เป็ น การบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และช่วยสร้างวินัย
ให้เกิดแก่ประชาชนด้วย
ด้านการกำหนดพืน้ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ จะเข้าไปแจกในส่วนทีเ่ ดือดร้อนทีส่ ดุ โดยใช้กลไก
ของทางรัฐบาลในจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใกล้ชิด
ข้อมูลช่วยคัดเลือกให้ และเวลาที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่จะมีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เข้ามาร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งจะช่วยให้การแจกของของหน่วยงานต่างๆ
ไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริง และมีการกระจายอย่างทั่วถึง และนี่คือเหตุผลที่มูลนิธิฯ เข้าถึงพื้นที่เร็วที่สุด

ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างบูรณาการ
อย่ า งไรก็ ต าม มู ล นิ ธิ ฯ ไม่ ส ามารถทำงาน
ทุกอย่างเพียงลำพังได้ รัฐบาลยังคงต้องเป็นเสาหลัก
ในการทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือ มูลนิธฯิ เพียงแต่ชว่ ยดึงเขา
ขึน้ มาก่อน หน้าทีต่ อ่ ไปคือ ไปตามหมอหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
มาช่วยเหลือเขา เพราะเราคงไม่สามารถทำทุกอย่าง
เพียงลำพัง เราไปถึงทีเ่ กิดเหตุกอ่ น เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
เบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป ระสบภั ย คำว่ า เบื้ อ งต้ น คื อ น้ ำ ท่ ว ม
ไม่มีอาหารกิน ก็ส่งเครื่องบริโภค ข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ ไปให้ ไฟไหม้ บ้านพัง ก็ส่งเครื่องอุปโภค
เช่น หม้อ กระทะ อุปกรณ์ต่างๆ หรือผู้ประสบภัยหนาว ก็จะได้รับพระราชทานผ้าห่ม เป็นต้น เราทำหน้าที่
อุ้มชูเขาขึ้นมา แล้วส่งต่อผ่านให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การช่วยเหลือต่อไป
ดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้รับสั่งแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ความตอนหนึ่งว่า
“...เมือ่ ผูใ้ ดประสบภัยธรรมชาติแล้วย่อมมีความเดือดร้อนมาก เพราะไม่ทราบ
ล่วงหน้าว่าภัยธรรมชาติจะมาเมื่อไหร่ ใครจะโดนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบ ฉะนั้นเมื่อ
ถูกภัยธรรมชาติแล้ว จึงทำให้จติ ใจมีความทุกข์มาก และการทีม่ ลู นิธริ าชประชานุเคราะห์
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ได้ปฏิบัติการ ก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนนั้นได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเมื่อเดือดร้อน
ได้มีผู้ไปช่วยเหลือโดยเร็ว ก็ทำให้จิตใจนั้นเบิกบานขึ้นได้ ในการนี้ก็ต้องอาศัยกำลังคน
ที่จะไปปฏิบัติการ และกำลังทรัพย์ที่จะนำสิ่งของไปบริจาค ท่านทั้งหลายที่บริจาคเงิน
จึงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือกิจการนี้และนับได้ว่าได้บุญมากที่ได้สงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก
โดยฉับพลัน...”
ด้วยเหตุนี้ บทบาทการทำงานของมูลนิธฯิ ไม่เพียงแค่สง่ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แต่รวมถึง
การประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที คือช่วย “เติมเต็ม
ในสิ่งที่ขาด” ซึ่งเป็นภาระหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของมูลนิธิฯ ที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ ด้วยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พ้นจาก
ความทุกข์ที่เขาประสบ
เพราะมูลนิธิฯ ไม่ใช่มีเพียงพระราชา แต่โดยความหมายคือ พระราชาและประชาชน
อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน อันเป็นการแสดงน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า
“เวลาทำงานควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย” ปัจจุบันนี้ จึงมีหน่วยงานราชการ องค์กรสาธารณกุศล
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยไม่ต้องแข่งกันทำ แต่เป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจาก
ทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย

ไม่ควรให้ปลาแก่ผู้ยากไร้ แต่ควรให้เบ็ด เพื่อให้เขายังชีพต่อไปได้
นอกจากการเข้าช่วยเหลือได้รวดเร็วและ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เยียวยาต่อไปได้แล้ว
สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ แนวทางช่วยเหลือระยะยาว
แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กกำพร้า
ที่สูญเสียผู้ปกครองจากภัยพิบัติ ก็จะขาดผู้อุปการะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์
ให้เด็กเหล่านีไ้ ด้เรียนหนังสือตามกำลังความสามารถ
เด็กคนใดถนัดทางวิชาชีพก็ส่งเสริมในทางวิชาชีพ
คนใดขยันขันแข็งก็ส่งเสริมให้เรียนถึงขั้นอุดมศึกษา
เพือ่ จะได้ชว่ ยตนเองและเป็นกำลังรับใช้ประเทศชาติตอ่ ไป โดยมูลนิธฯิ ให้ทนุ การศึกษาต่อเนือ่ งระยะยาว
เพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณของทางราชการ โดยพระองค์รับสั่งว่า
“เราไม่ควรให้ปลาแก่ผู้ยากไร้ เราควรให้เบ็ด เพื่อให้เขายังชีพต่อไปได้ในอนาคต”
การให้การศึกษา จึงเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยให้ลูกหลานของผู้ประสบภัย
ได้เล่าเรียนจนถึงวุฒิการศึกษาที่สูงสุดตามที่เด็กประสงค์จะเรียน เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไป
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ขยายขอบเขตทุนพระราชทานการศึกษา
นอกจากนีใ้ นระยะเริม่ แรกกรรมการ
เป็นห่วงเรือ่ งจะต้องใช้เงินจำนวนมาก แล้วเด็กจะ
เรียนต่อไปไม่ได้ หากมูลนิธฯิ มีปญ
ั หาเรือ่ งการเงิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รับสัง่ ว่า จะทรงช่วย
โดยให้กรรมการมูลนิธิฯ กราบบังคมทูลขอไป
ต่อมา เมือ่ มูลนิธฯิ เติบโตมัน่ คงขึน้ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยาย “ทุนพระราชทาน
การศึกษา” แก่นกั เรียนทีเ่ รียนดีเยีย่ มในโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง โดยไม่จำเป็นต้อง
เป็นบุตรผู้ประสบภัยเท่านั้น โดยขยายโอกาสถึงเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ถูกทอดทิ้งและกำพร้า ถูกทำร้ายอย่างทารุณ ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคม
รังเกียจ เด็กในชนกลุม่ น้อย เร่รอ่ น ถูกบังคับให้ขายแรงงานอยูใ่ นธุรกิจบริการทางเพศ และเด็กในสถานพินจิ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนั้น จึงมีเด็กในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ เรียนจบออกไปทำงานรับใช้
ชาติบ้านเมืองเป็นจำนวนมาก

ทุนดำเนินการของมูลนิธิฯ
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุน
ด้านการเงินจาก ๕ ส่วนด้วยกัน หนึง่ ได้รบั พระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอง เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สาม เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยผู้ที่บริจาคเงินเกิน
หนึ่งพันบาททางมูลนิธิฯ จะนำเงินไปฝากธนาคารหรือซื้อ
พันธบัตร ภายใต้ชื่อโครงการ “สมุดออมเงินเพื่อผลบุญ
ทีง่ อกเงยไปอย่างไม่มวี นั สิน้ สุด” สี่ ทรัพย์สนิ ซึง่ มีผยู้ กให้ และ
ห้า จากดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินอันเป็นทุนของมูลนิธิฯ

ผลการดำเนินงานสำคัญ
นับเป็นเวลา ๔๘ ปี ที่ไปรษณีย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยให้
ความช่วยเหลือตั้งแต่ด้านอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซ่อมแซมที่พักอาศัย สร้างที่พักชั่วคราว
รวมทั้งรับสงเคราะห์บุตรหลานของผู้ประสบภัยที่กำพร้าบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เสียชีวิต
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ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๐๖ กันยายน ๒๕๕๔ ได้ให้ความช่วยเหลือรวม ๒,๔๖๕,๘๒๒ ครอบครัว มีจำนวน ๙,๖๖๖,๔๒๗ คน
คิดเป็นมูลค่าสิ่งของพระราชทาน ๖๖๒.๕ ล้านบาท ประกอบด้วย อุทกภัย ๔๖๑.๔ ล้านบาท ภัยหนาว
๑๐๘.๐ ล้านบาท อัคคีภัย ๓๖.๘ ล้านบาท วาตภัย ๒๐.๓ ล้านบาท และภัยอื่นๆ ๓๖.๐ ล้านบาท
สำหรับการมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ตอ่ เนือ่ งแก่นกั เรียนกำพร้าทีค่ รอบครัว
ประสบสาธารณภัยต่างๆ โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ซึ่งมีอยู่ ๔๔ แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก
เดือดร้อนตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ให้ได้ศกึ ษาเล่าเรียนตามความถนัดของแต่ละคนจนจบการศึกษา
ขั้นสูงสุดเท่าที่จะเรียนได้ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ จนถึงปัจจุบัน รวม ๑,๗๑๖ คน โดยสำเร็จการศึกษาระดับต่างๆ
แล้ว ๑,๒๐๖ คน และกำลังศึกษาอยู่ ๕๑๐ คน

“เครือข่ายสังคม” ภาพลักษณ์ใหม่และแนวทางบริหารของมูลนิธิฯ
แนวความคิดหลักการบริหารของผมคือ พบกันเมือ่ เกิดภัย เวลาทีท่ ศั นียภาพสวยงาม อากาศ
เย็นสบาย ผมไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย ถ้าอากาศหนาวจัดผมจะไปแจกผ้าห่ม ภัยแล้งก็ไปทำฝนหลวง น้ำท่วม
ก็ไปแจกถุงยังชีพ มูลนิธฯิ จะเข้าไปถึงก่อน ต่อมาหน่วยงานราชการก็จะตามเข้ามาบูรณาการต่อไป จากนัน้
เราจะกลับเข้าไปอีกรอบไปดูแลสงเคราะห์ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไร พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่
เด็กกำพร้าที่สูญเสียผู้ปกครองจากภัยพิบัติ สร้างโรงเรียน หรือสถานที่สาธารณประโยชน์ที่ทำให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ปั จ จุ บั น ผมได้ ใช้ แ นวการบริ ห ารแบบใหม่
ซึ่งเห็นได้จากการปรากฏตัวของมูลนิธิฯ ในโลกของ
เครือข่ายสังคม (Social Network) ที่นิยมในปัจจุบันคือ
facebook ที วี ด าวเที ย ม สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และได้ ร่ ว มทำ
กิจกรรมกับหน่วยงานที่หลากหลาย ตลอดจนร่วมจัดทำ
ภาพยนตร์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ จำนวน ๗ เรื่ อ ง เพื่ อ ให้
ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจอันแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และความเสี ย สละของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ มี ต่ อ ปวงชนชาวไทย
เด็กรุ่นใหม่รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง แต่ไม่ซาบซึ้งว่า
การใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานไว้อย่างเหนื่อยยากและ
ตรากตรำ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชนเข้ามาร่วม จึงทำให้เกิดประโยชน์สุข
การเปิด facebook ของมูลนิธิฯ เป็นประโยชน์อย่างมาก มีผู้ที่จิตอาสาเข้ามาเป็นเครือข่าย
จำนวนมาก เช่นขณะนี้ประชาชนประสบปัญหาอุทกภัย ในบางพื้นที่จำเป็นต้องจัดถุงยังชีพไปจาก
สำนักงาน ต้องบรรจุถุงยังชีพครั้งละ ๒ หมื่นถุง เราใช้วิธีแจ้งทาง facebook ปรากฏว่าผู้มีจิตอาสาเข้ามา
ช่วยเป็นจำนวนมาก
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โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย และโชคดีที่คนไทยมีในหลวง
เราโชคดีมากที่เกิดมาเป็นคนไทย เนื่องจาก
คนไทยมี พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงห่ ว งใย
และคอยดู แ ลสอดส่ อ งทุ ก ข์ สุ ข ของประชาชนเสมอมา
ผมบอกได้ เ ลยว่ า ไม่ มี ป ระชาชนประเทศไหนโชคดี เ ท่ า กั บ
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติ สาธารณภัย หรือ
อะไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ของเราไม่เคยทอดทิง้
ประชาชนที่พระองค์ทรงรักเลยแม้แต่ครั้งเดียว พระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่เคยเอาเปรียบประชาชน ทรงเป็นผู้ให้ ให้ความอนุเคราะห์ ให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลก
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริยท์ ดี่ แี ละประเสริฐทีส่ ดุ การได้ถวายงานใกล้ชดิ เบือ้ งพระยุคลบาท
ช่วยให้มโี อกาสเรียนรูห้ ลายสิง่ หลายอย่างจากพระองค์ โดยทรงเป็นพระมหากษัตริยท์ เี่ สียสละความสุข
ของพระองค์ให้แก่ประชาชน ทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมครบทุกข้อ ทรงเป็นแบบอย่างของผมตลอดมา
ดังนัน้ หน้าทีข่ องผมคือ ทำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ดที สี่ ดุ และรูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากทีไ่ ด้รบั ความไว้วางพระทัย
โดยทรงมอบหมายให้ไปปฏิบตั ภิ ารกิจหลายๆ อย่าง ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรทีเ่ ดือดร้อนทีส่ ดุ ในชีวติ
เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“คิดดี ทำดี ได้ดี” คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาตลอด การทำงาน
ที่ดีต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ดี เพราะเราคิดดีแล้ว เราก็ต้องทำให้ดี เมื่อคิดดี ทำดี จะได้ดีเมื่อไหร่ก็ต้องได้
มูลนิธฯิ จึงมุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป เพือ่ นำพาความห่วงใยและความปรารถนาดีของพระองค์ไปสูป่ ระชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยยึดมั่นในรับสั่งของพระองค์ว่า “เมื่อไรก็ตามที่ผู้คนรู้สึกท้อแท้ ก็ให้นึกถึง
พระองค์” และนี่ก็คือหน้าที่ของพวกเรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชน
วันที่ประเทศชาติมีความสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก็ทรงมีความสุข แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนมีความทุกข์ พระเจ้า
แผ่นดินของเราไม่เคยทรงอยูน่ งิ่ เฉย เราจะเห็นพระองค์และพระบรม
วงศานุวงศ์ พระราชทานความช่วยเหลือตลอดมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงให้สภากาชาดที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ดูแล
เครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค ยารั ก ษาโรค เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เราจะแบ่ ง กั น ชั ด เจนเลย นอกจากนี้ ยั ง มี มู ล นิ ธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น และที่สำคัญที่สุดคือ เรามี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น The Greatest of the King และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นี้
เป็นน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบแก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยทุกคน
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๔. แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงตั้งพระทัยที่จะให้ชาวชนบทที่มีอาชีพ
เกษตรกรรม สามารถพึ่งตนเอง โดยอาศัย
ปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุด ทรงเห็นว่าการ
จั ด สรรทรั พ ยากรและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ที่สำคัญๆ จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว
และบางกรณี จ ำเป็ น ต้ อ งมี ม าตรการแก้ ไข
ความเดื อ นร้ อ นเฉพาะหน้ า ของราษฎร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี แ นว
พระราชดำริที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ หรือเทคนิควิธีการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม
หลายประการ อาทิ
๔.๑		 การให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยตนเอง พระองค์ทรงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะช่วยให้
เกษตรกรสามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง โดยการบรรเทาทุกข์ตา่ งๆ เช่นได้มพี ระราชดำริให้จดั ตัง้ “ธนาคารข้าว”
ขึ้น เพื่อให้ราษฎรมาขอยืมข้าวได้ เมื่อทำนาและมีข้าวเหลือจึงนำมาใช้คืน โดยให้ชาวบ้านดูแลจัดการ
กันเอง หรือเมื่อทรงทราบว่ามีราษฎรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี
ตามพระราชดำริจำนวนมาก ต้องเช่าโค–กระบือไว้ใช้แรงงานในราคาแพง และบางครั้งเมื่อจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรแล้วแทบไม่เหลืออะไร เพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโค–กระบือเกือบหมด
จึงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้ง “ธนาคารโค-กระบือ” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน
ได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใด ในราคาที่ถูกจากส่วนราชการ
องค์กร หรือเอกชน เป็นต้น
๔.๒		 การเน้นมิให้เกษตรกรพึง่ พาอยูก่ บั
พื ช เกษตรแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ด้ ว ยพระองค์
ทรงเห็นว่า การพึง่ พาพืชเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว
จะเกิดความเสียหายง่าย เนือ่ งจากความแปรปรวน
ของตลาด และความไม่ แ น่ น อนของธรรมชาติ
พระองค์จึงทรงมุ่งค้นคว้าทดลอง และวิจัยหา
พั น ธุ์ พื ช ใหม่ ๆ ทั้ ง พื ช เศรษฐกิ จ พื ช เพื่ อ การ
ปรับปรุงบำรุงดิน และพืชสมุนไพร อาทิ พันธุข์ า้ ว
พระราชทานในพระราชพิ ธี จ รดพระนั ง คั ล
แรกนาขวั ญ ทุ ก ปี ตลอดจนทรงศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แมลงศั ต รู พื ช รวมทั้ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสม
เช่ น โค กระบื อ แพะ แกะ พั น ธุ์ ป ลา ฯลฯ เพื่ อ แนะนำให้ เ กษตรกรนำไปปฏิ บั ต ได้ ด้ ว ยราคาถู ก
โดยใช้เทคโนโลยีที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปดำเนินการเองได้
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๔.๓		 การทดลองค้นคว้าต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ดังเป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์ได้ทรงทำให้อาณาเขต
พระราชฐานสวนจิตรลดาบางส่วนกลายเป็นสถานีค้นคว้า ทดลอง
ด้านเกษตรกรรมในทุกๆ เรือ่ งตามโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ โดยทรงเน้นให้มีการค้นคว้าทดลองทั้งก่อน
และหลังการผลิต ซึ่งพิจารณาตั้งแต่เรื่องความเหมาะสมของพืช
และดิน ส่วนการค้นคว้าวิจยั หลังการผลิตคือ การดูเรือ่ งความสอดคล้องของตลาด คุณภาพของผลผลิต
ทำอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรได้มีความรู้เบื้องต้นในด้านการบัญชีและธุรกิจการเกษตรในลักษณะที่พอจะ
ทำธุรกิจแบบพึ่งตนเองได้ เช่น “ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง” จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผลการ
ดำเนินงานเป็นอย่างดีและยกระดับขึ้นเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ตัวอย่าง
๔.๔ การพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ เป็ น รากฐาน
ของการพั ฒ นาประเทศในระยะยาว
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรง
สนพระทั ย อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ไม่วา่ จะเป็นป่าไม้ ดิน แหล่งน้ำ ฯลฯ ให้อยู่
ในสภาพทีจ่ ะมีผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตมากที่สุด รวมทั้งควรจะต้องมี
รายได้เพิม่ ขึน้ นอกเหนือไปจากภาคเกษตร เช่น การอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังเช่นมูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสานต่อ
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจวบจนปัจจุบัน
๔.๕		 การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หรือการอยูร่ ว่ มกันระหว่างธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม
และมนุษย์ โครงการพระราชดำริในด้านการเกษตรหลายโครงการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว
เป็นอย่างดี เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรงให้มีการปลูกป่าควบคู่กันไปด้วยเสมอ และป่าที่ปลูกนั้นจะมีทั้ง
ป่าไม้ยืนต้น ป่าไม้ผล และป่าไม้ใช้สอย เพื่อให้ราษฎรมีผลไม้บริโภคและมีไม้ใช้สอยตามความจำเป็น และ
ยังเป็นการปลูกป่าเพือ่ ช่วยยึดหน้าดินไม่ให้นำ้ เซาะพังทลาย และเพือ่ ให้เกิดความชุม่ ชืน้ ของดินและอากาศ
ในบริเวณนั้นๆ เป็นต้น
๔.๖		 การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด ทรงเน้นความจำเป็นที่จะลดค่าใช้จ่าย
ในการทำมาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือน้อยที่สุด โดยอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งมี
ลักษณะสอดคล้องกับวิธีการที่สำคัญของพระองค์อีกประการหนึ่งคือ การประหยัด
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๔.๗		 การแนะนำและส่งเสริมการเกษตรที่สูง
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของ
ภาคเหนือ เพื่อให้ชาวไทยภูเขามีรายได้สูง โดยไม่จำเป็นต้อง
เคลื่อนย้าย ถางป่า ทำไร่เลื่อนลอย หรือปลูกฝิ่น โดยพระองค์
ทรงเห็นว่าชาวไทยภูเขาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษา
แหล่งต้นน้ำลำธาร ดังนัน้ วิธกี ารทีส่ ำคัญคือ ทรงพยายามเข้าถึง
ชนกลุม่ น้อยเหล่านี้ แม้ในพืน้ ทีจ่ ะทุรกันดารและยากแสนลำบาก
พระองค์ก็เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเยียน ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย
ความตอนหนึ่งว่า
“...ก่อนที่จะเป็นโครงการหลวงนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ไปตาม
ดอยต่ า งๆ ไม่ ท ราบว่ า กี่ ร้ อ ยครั้ ง ลงจาก
รถพระที่นั่ง หรือเฮลิคอปเตอร์ แล้วก็ต้อง
ทรงพระดำเนิ น ต่ อ ไปอี ก หลายกิ โ ลเมตร
พระราชประสงค์ ที่ ท รงจั ด ตั้ ง โครงการหลวง
ก็เพื่อที่จะช่วยชาวไทยภูเขาให้เขาสามารถ
ช่วยตนเองได้ ในการเลี้ยงชีพ ปลูกพืชที่มี
ประโยชน์ เช่น พืช ผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาวมากกว่า ๒๐๐ ชนิด ทดแทนการปลูก
พืชเสพติด ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวไทยภูเขา สามารถเลี้ยงครอบครัวของเขาได้ดีกว่า
แต่ก่อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนั้น โครงการหลวงยังช่วยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ป่าไม้ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รับสัง่ ว่า ถ้าเราช่วย
ชาวไทยภูเขาให้อยู่ดีกินดี โดยไม่ต้องปลูกพืชเสพติด เท่ากับช่วยบ้านเมืองของเราให้
ปลอดภัยได้ทั่วประเทศ และได้รักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ซึ่งประโยชน์
อันนี้จะยั่งยืนมาก
ขณะนี้ โครงการหลวงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติ นิยมไปท่องเที่ยว และพักผ่อนจำนวนมากทุกปี ผลงานของโครงการหลวง
เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก หลายประเทศมาขอรับคำแนะนำ จนกลายเป็นต้นแบบของ
การพัฒนาพื้นที่สูงให้แก่หลายประเทศไปแล้ว...
การที่พระองค์เสด็จฯ ไปในพื้นที่ทุรกันดารด้วยพระองค์เอง ทำให้ทรงเข้าถึง
ปัญหาของแต่ละพื้นที่ และหาวิธีแก้ไขได้ตรงจุด...”
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๔.๘		 การส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรและ
ปศุสัตว์ เมื่อปี ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝึ ก อบรมการเลี้ ย งโคนมไทย-เดนมาร์ ก
ขึ้นที่อ ำเภอมวกเหล็ ก จังหวัดสระบุรี ร่วมกับพระเจ้ า
เฟรเดริคที่ ๙ แห่งประเทศเดนมาร์ก และต่อมาได้พัฒนา
กลายเป็นองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
รวมทัง้ ทรงริเริม่ ให้จดั ตัง้ บริษทั ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จำกัด
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการผลิตนมผง โดยต่อมาทรงโอนกิจการให้สหกรณ์โคนมราชบุรี จำกัด และ
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา
เมื่อปี ๒๕๑๒ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหลวง” โดยมีมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้ดูแลและ
ดำเนินงานช่วยเหลือชาวเขา ปัจจุบันได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่
เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา ซึ่งในแต่ละจังหวัดประกอบด้วยสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง โดยสถานี วิ จั ย โครงการหลวง ดำเนิ น งานทดลองค้ น คว้ า และสนั บ สนุ น การวิ จั ย
พืชเมืองหนาวชนิดต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาและเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยให้แก่เกษตรกรในโครงการหลวง
นำไปเพาะปลูก เพื่อสนองความต้องการของตลาดทดแทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวง
มีสถานีวิจัยหลัก ๔ สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งขึ้น เพื่อนำประโยชน์
จากการวิ จั ย ไปสู่ ช าวเขา ซึ่ ง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ๕ จั ง หวั ด ๒๐ อำเภอ โดยมี จ ำนวน ๓๔ แห่ ง อาทิ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ โดยดำเนินงานส่งเสริม
เกษตรกรให้มีรายได้จากการปลูกพืชชนิดต่างๆ จากผลงานวิจัย รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง และ
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิตชาวเขา ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ได้มีพระราชดำริให้จัดสรรที่ดินแก่
ราษฎร พร้ อ มทั้ ง จั ด หาน้ ำ ให้ ส ามารถเพาะปลู ก ได้
ตลอดทั้งปี หรือปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นทุ่งหญ้าสำหรับใช้
เลีย้ งสัตว์ในจังหวัดต่างๆ เช่น โครงการศูนย์พฒ
ั นาปศุสตั ว์
ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย และ
โครงการหมู่บ้านปศุสัตว์-เกษตรมูโนะ ในเขตอำเภอ
ตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น
ตลอดจนทรงให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งโครงการเมืองสหกรณ์ โดยมีพื้นที่นำร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์
น่าน นครนายก และได้ขยายความสำเร็จจากพื้นที่นำร่องไปสู่พื้นที่อื่นในลักษณะของเครือข่ายในจังหวัด
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สระแก้ว กาญจนบุรี บุรรี มั ย์ พะเยา นครราชสีมา ลพบุรี นราธิวาส นครพนม มุกดาหาร ทัง้ นี้ ได้พระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ พระราชทานพระราชทรั พ ย์ ส่ ว นพระองค์ ส ร้ า งโรงสี ข้ า วพระราชทาน เพื่ อ สนั บ สนุ น
สหกรณ์ตามโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงสีข้าวคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งทรงส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ผู้เลี้ยงปลากะพง ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยะหริ่ง จำกัด และโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ
ของสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ จังหวัดชุมพร เป็นต้น

๕. แนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ได้พระราชทานโครงการเพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือ
ราษฎรในพื้นที่ใดแล้ว พระองค์จะพระราชทาน
พระราชดำริให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
ด้วยเสมอ โดยเฉพาะศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริทั้ง ๖ แห่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ที่ ส ำคั ญ คื อ เพื่ อ แสวงหาแนวทางและวิ ธี ก าร
พัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และการประกอบอาชีพของราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ่ นภูมภิ าคนัน้ ๆ และให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบตั ไิ ด้ รวมถึง
โครงการประเภทการส่งเสริมอาชีพโดยตรง เพื่อให้ประชาชนนำความรู้จากการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทั้งหลายไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองและพึ่งตนเองได้ในที่สุด
นอกเหนื อ จากการส่ ง เสริ ม อาชี พ ทาง
การเกษตรแล้ว ยังมีการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ดังนี้
๕.๑		 การส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ฟื้นฟู
และพั ฒ นางานฝี มื อ พื้ น บ้ า นในแต่ ล ะภู มิ ภ าคขึ้ น
โดยส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมตามทักษะความ
สามารถ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงสานต่ อ งานตามพระราชดำริ โดยทรงจั ด ตั้ ง
“มูลนิธสิ ง่ เสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ” ซึง่ นอกจากราษฎรจะมีรายได้
เลี้ยงชีพแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของชาติด้วย
นอกจากนี้ ในคราวเสด็จฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพือ่ ทรงเยีย่ มทหารบาดเจ็บจากราชการ
สงครามในสาธารณรัฐเวียดนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่า กองทัพบก
ควรมีหน่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอาชีพให้แก่ทหารพิการ เพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้
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“ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน” จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อปี ๒๕๑๓ ซึ่งต่อมา
ได้แยกออกมาสร้างเป็นสถานฝึกอาชีพที่ถนนวิภาวดีรังสิต โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
เป็นค่าก่อสร้างตึก และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการรักษา สำหรับผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ หรือผู้ทุพพลภาพ
ที่ยังพอทำงานเลี้ยงตัวได้
		
๕.๒ การส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปและ
การตลาด พระองค์ทรงตระหนักถึงกลไกทางด้านการผลิต
และการตลาดทีท่ นั สมัย จึงได้พระราชทานพระบรมราชา
นุญาตให้จัดตั้งโครงการหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งแรก
เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคภายใต้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์
“ดอยคำ” รวมทั้ ง พระราชทานพระราชทรั พ ย์
ส่วนพระองค์จัดตั้ง บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ขึ้น
เพือ่ ศึกษา ทดลองและดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจน
แปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้ารูปแบบใหม่ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่สินค้าเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
นอกจากนี้ ทรงให้จัดตั้ง บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น เพื่อจำหน่าย
สินค้าในโครงการทีพ่ ระองค์ได้สง่ เสริมไว้จำนวนมาก ซึง่ สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายและมีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน โดยพระราชทานนามร้านว่า “โกลเด้น เพลซ” (Golden Place) เพือ่ พัฒนาช่องทางการค้าปลีก
ที่เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ สาขา ซึ่งยังถือเป็นโครงการทดลองเพื่อศึกษา
ถึงรูปแบบและการจัดการที่เหมาะสมสำหรับดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ คือ
l เป็ น ต้ น แบบ ของร้ า นค้ า ปลี ก ของไทยที่ มี รู ป แบบและการจั ด การที่ เ หมาะสมกั บ
ประชาชนไทย โดยให้เป็นประโยชน์ทั้งด้านผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้าดี มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม
และด้านผู้ผลิตที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้โดยไม่ขาดทุน
l เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ตา
่ งๆ จากโครงการตามพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า
ในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต
l เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวข้างต้น และสินค้าในโครงการอืน
่ ๆ ทีส่ นับสนุน
เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านต่างๆ รวมทั้งสินอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะและตรวจสอบ
คุณภาพถึงแหล่งผลิต ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีให้กบั เกษตรกรเพือ่ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน
สากล
“โกลเด้น เพลซ” มีสว่ นในการสร้างงานให้กบั เกษตรกรเพิม่ ขึน้ โดยการให้ความรูแ้ ละส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากล ซึง่ แนวโน้มตลาดมีความต้องการมากขึน้ ซึง่ จะจูงใจ
ให้ เ กษตรกรมี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย และเป็ น การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
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มีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก ประกอบกับการทีร่ ฐั เข้ามาให้ความรูใ้ นเรือ่ งของการพัฒนาการผลิตทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการของตลาดก็จะเป็นอีกทางหนึง่ ทีจ่ ะทำให้ภาคการผลิตสินค้าเกษตร มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
รวมทัง้ ส่งเสริมด้านการผลิตให้ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพสม่ำเสมอ ใช้หลักอุตสาหกรรมการเกษตรหรือ Agro Industry
และกำหนดยอดขาย หรือ Margin ค่อนข้างต่ำเพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพในราคายุติธรรม ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “โกลเด้น เพลซ” ตามแนวพระราชดำริ สามารถส่งผล
ต่อการฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจได้โดยต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวของภาคเกษตร และภาคธุรกิจ
ค้าปลีก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อีกทางหนึ่ง

๖. แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง
อยู่เสมอว่า “น้ำคือชีวิต” และทรงตระหนักว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
แหล่งน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการจัดหาและพัฒนาให้มีปริมาณมากเพียงพอ
ที่จะใช้ได้ตลอดปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงทรงสนพระทัยและทุ่มเทพระวรกายในการ
ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เกีย่ วกับ
เรื่องน้ำจากทุกแหล่งด้วยพระองค์เอง ทั้งจาก
เอกสารและรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทรงศึกษารายละเอียดจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
ตลอดจนเสด็จฯ ทรงตรวจสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ จากนั้นทรงร่างโครงการต่างๆ ขึ้นบนแผนที่ และทรง
วิเคราะห์อย่างถ้วนถี่อีกครั้งถึงความคุ้มค่าของโครงการ โดยเปรียบเทียบค่าลงทุนกับประโยชน์ที่ราษฎร
ในท้ อ งถิ่ น จะได้ รั บ เพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยว่ า สมควรดำเนิ น การหรื อ ไม่ จากนั้ น จึ ง พระราชทาน
พระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งโครงการต่างๆ
ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร และช่วยให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
ตามความต้องการอย่างเพียงพอในทุกฤดูกาล
พระองค์ทรงมีหลักและวิธีการการจัดการทรัพยากรน้ำที่สำคัญ คือ การพัฒนาแหล่งน้ำ
จะเป็นรูปแบบใด ต้องเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแต่ละท้องที่เสมอ และต้องพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิน่ หลีกเลีย่ งการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง โดยมุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่อง
มาจากสภาพของป่าไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรม และลักษณะดินที่เป็นปัญหา
ทั้งนี้ ทรงเชิญนักวิชาการต่างๆ มาร่วมปรึกษาหารือและช่วยดำเนินโครงการต่างๆ โครงการ
พระราชดำริ โ ครงการแรกเกิ ด ที่ ภ าคกลาง โดยทรงเริ่ ม โครงการอ่ า งเก็ บ น้ ำ ที่ เขาเต่ า อำเภอหั ว หิ น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยชาวบ้านเขาเต่าที่ขาดแคลนน้ำ
135

นอกจากนี้ พระองค์ทรงมองว่า แม้ประเทศไทย
มี ป ริ ม าณน้ ำ ต้ น ทุ น อย่ า งมาก แต่ ไ ม่ ส ามารถเก็ บ กั ก
หรือนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังประสบ
ปัญหาซ้ำซากเป็นประจำทุกปีจากอุทกภัย และมลภาวะ
ทางน้ำ ทำให้ต้องเผชิญกับการขาดน้ำอันนำไปสู่การ
แย่งชิงทรัพยากรน้ำ และมีแนวโน้มว่า ปัญหาดังกล่าว
จะทวี ค วามรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น และด้ ว ยทรงตระหนั ก
ในความสำคัญของน้ำต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของพสกนิกร จึงทรงมองทางแก้ปัญหา
จากน้ำฝนที่ตกลงมาสู่พื้นโลกว่า จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร โดยสามารถ
นำน้ำนัน้ มาใช้เพือ่ เอือ้ ประโยชน์แก่ราษฎรได้ ไม่วา่ จะเป็นน้ำทีม่ มี ากจนท่วมล้น หรือน้ำเสียทีต่ อ้ งได้รบั
การฟื้นฟู รวมไปถึงการดำเนินการต่อพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ
พระองค์จงึ ทรงคิดค้นวิธกี ารแก้ไขปัญหาทัง้ จากภัยน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเน่าเสีย ตลอดเวลา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ให้มีน้ำกินน้ำใช้ที่พอเพียง และมีคุณภาพ โดยมีหลักการบริหาร
จัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และหลักการสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
๖.๑		 หลักการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้
เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด ตามแนวพระราชดำริ
ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการน้ำแล้ง การบริหาร
จัดการน้ำท่วม การจัดการน้ำเสีย การจัดการน้ำเค็ม และ
น้ำกร่อย ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
		 ๖.๑.๑ การบริหารจัดการน้ำแล้ง
				
จากการเสด็จฯ ทรงเยี่ยม
ราษฎรในพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ปั ญ หา
ทีพ่ ระองค์ทรงพบอยูเ่ สมอคือ ราษฎรขาดแคลนน้ำเพือ่ การอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จึงมีพระราชดำริ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับราษฎร อันประกอบด้วย
				
(๑) การพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างฝาย
ทดน้ำ ประตูระบายน้ำ การขุดลอกสระน้ำเพือ่ การเกษตร การขุดลอกหนองบึงทีต่ นื้ เขิน ตลอดจนการสร้าง
อุโมงค์ผันน้ำ (๒) การจัดการทรัพยากรน้ำในบรรยากาศ อาทิ การปฏิบัติการฝนหลวง เนื่องจาก
ขณะเสด็ จ ฯ ไปทรงเยี่ ย มเยี ย นพสกนิ ก ร ทรงพบว่ า พื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าคหลายแห่ ง ประสบปั ญ หาจาก
ภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและยากจน โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระราชดำริแก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์
เทวกุล ว่าจะทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะได้รับจากธรรมชาติ และ
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ทรงให้ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ คิดค้นหาเทคนิคหรือวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ด้านการแปรสภาพอากาศ มาช่วยให้
เกิดการก่อและรวมตัวของเมฆให้เกิด “ฝน” โดยทรง
เชื่อมั่นว่า ด้วยลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของ
บ้านเราจะสามารถดำเนินการให้บังเกิดผลสำเร็จได้อย่าง
แน่นอน
การพัฒนาค้นคว้าเกี่ยวกับฝนหลวงได้พัฒนา
ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงทำการทดลองวิจยั ด้วยพระองค์เอง รวมทัง้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์
เป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ ทำการทดลองปฏิบตั กิ ารฝนหลวง ตลอดจนได้พระราชทานคำแนะนำและมีพระราชดำริ
เพิ่มเติมในการปรับปรุงหลายประการ จนสามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้ดี และทรงให้การสนับสนุน
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทรงติดตามการปฏิบัติงานทดลองอย่างใกล้ชิดทุกระยะ พร้อมกันนี้ได้จัดตั้ง
ส่วนราชการ “สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง” ขึ้น รับผิดชอบการดำเนินงานฝนหลวง ซึ่งต่อมาได้รวมกับ
กองบินเกษตร และจัดตั้งเป็น “สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร” ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
หลั ง จากที่ ท รงประสบผลสำเร็ จ
และมีการยอมรับจากทัง้ ภายในและต่างประเทศ
แล้วนั้น ปริมาณความต้องการฝนหลวงเพื่อช่วย
พื้นที่เกษตรกรรม และการขาดแคลนน้ำเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคได้เพิม่ ขึน้ เป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งคือ
ช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณน้ ำ ต้ น ทุ น ให้ แ ก่ อ่ า งเก็ บ น้ ำ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และเขื่อนกักเก็บน้ำ
เพื่อการชลประทาน และผลิตกระแสไฟฟ้า
อีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ความชุ่มชื้นที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากฝนหลวง
ช่ ว ยลดการเกิ ด ไฟป่ า ได้ ม าก รวมทั้ ง ช่ ว ยแก้ ไขและลดปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในการบรรเทามลภาวะ
ที่เกิดขึ้น จึงนับว่าฝนหลวงเป็นความสำเร็จที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพ และความสนพระราชหฤทัย
อย่างจริงจังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ของพระองค์
		
๖.๑.๒		 การบริหารจัดการน้ำท่วม
					 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย
และดินถล่มในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัด
พระองค์ จึ ง ทรงวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาน้ ำ ท่ ว ม โดยทรงศึ ก ษา
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ทัง้ จากเอกสาร แผนที่ และรายงานทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนิน โดย
ทรงพระดำเนินลุยน้ำเพื่อตรวจสภาพพื้นที่จริง
รวมถึงวางแนวทางการแก้ไขด้วยพระองค์เอง
แ ล ะ พ ร ะ ร า ช ท า น วิ ธี แ ก้ ไข แ ล ะ ป้ อ ง กั น
อันหลากหลายตามสภาพพืน้ ทีแ่ ละสถานการณ์
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรั บ ไปพิ จ ารณา
ดำเนินการตามความเหมาะสม
					 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริและแนวทางบริหารจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันหลากหลาย อาทิ
				
(๑) การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ
						 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในหลายพื้นที่ อาทิ เขื่อนขุนด่านปราการชล
จังหวัดนครนายก เพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤต ๓ ประการคือ น้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาดินเปรี้ยว และ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนล่าง
และลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ส่งผลสืบเนื่องถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย
(๒) การก่อสร้างทางผันน้ำ
		 การก่อสร้างทางผันน้ำหรือขุดคลองสายใหม่
เชื่อมต่อกับแม่น้ำที่มีปัญหาน้ำท่วม มีหลักการอยู่ว่า จะผันน้ำ
ในส่ ว นที่ ไ หลล้ น ตลิ่ ง ออกไปจากลำน้ ำ โดยตรง ปล่ อ ยน้ ำ
ส่วนใหญ่ที่มีระดับไม่ล้นตลิ่งให้ไหลอยู่ในลำน้ำเดิมตามปกติ
วิธีการนี้จะต้องสร้างอาคารเพื่อควบคุมและบังคับน้ำบริเวณ
ปากทางให้เชื่อมกับลำน้ำสายใหญ่ และกรณีต้องการผันน้ำ
ทั้งหมดให้ไหลไปตามทางน้ำที่ขุดใหม่ ควรขุดลำน้ำสายใหม่
แยกออกจากลำน้ำสายเดิมตรงบริเวณที่ลำน้ำเป็นแนวโค้งและ
ระดับท้องน้ำของคลองขุดใหม่จะต้องเสมอกับท้องลำน้ำเดิม
เป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นก็ปิดลำน้ำสายเดิม เช่น การผันน้ำ
จากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยทางตะวันตก ผันเข้าแม่น้ำท่าจีน
แล้วผันลงสู่ทุ่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนระบายออกสู่ทะเล ส่วนด้านตะวันออกผันน้ำเข้าคลอง
ระพีพฒ
ั น์เข้าสูค่ ลอง ๑๓ จากนัน้ ระบายออกคลอง ๑๔ โดยน้ำส่วนหนึง่ ผันไปลงแม่นำ้ บางปะกง อีกส่วนหนึง่
ลงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชติ ผ่านสูค่ ลองชายทะเล หรือการผันน้ำออกสูท่ ะเลโดยคลองสนามบิน คลองโคกเกลือ
คลองบางเกวียนหัก คลองนิน และคลองทะเลน้อย
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(๓) การสร้างคันกั้นน้ำ
		 เป็นวิธีป้องกันน้ำมิให้ไหลล้นตลิ่ง
เข้าไปท่วมพื้นที่ให้ได้รับความเสียหายด้วยการ
เสริมขอบตลิ่งของลำน้ำให้มีระดับสูงมากขึ้น
กว่าเดิม เช่น การทำคันดินป้องกันน้ำท่วมบริเวณ
ต่ า งๆ ในโครงการป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มกรุ ง เทพฯ
และปริมณฑล ซึ่งสามารถป้องกันน้ำจากแม่น้ำ
เจ้าพระยาและน้ำตามคลองไม่ให้ไหลบ่าเข้ามา
ท่วมกรุงเทพฯ ชั้นใน และพื้นที่เศรษฐกิจ
				
(๔) การปรับปรุงสภาพลำน้ำ
						 โดยการขุดลอกลำน้ำในบริเวณที่ตื้นเขิน ตกแต่งดินตามลาดตลิ่งที่ถูก
กัดเซาะ กำจัดวัชพืชหรือทำลายสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล และกรณีลำน้ำมีแนวโค้งมากเป็นระยะไกล อาจ
พิจารณาขุดคลองลัดเชื่อมบริเวณด้านเหนือโค้งกับด้านท้ายโค้ง ซึ่งจะทำให้น้ำไหลผ่านได้เร็วขึ้น เช่น
โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มี
พระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพธิ์ขึ้น เนื่องจาก
ทรงเห็ น ว่ า แม่ น้ ำ เจ้ า พระยาตอนล่ า งในเขตจั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ มี ลั ก ษณะโค้ ง อ้ อ มคล้ า ยกระเพาะหมู
เป็นระยะทางถึง ๑๘ กิโลเมตร หากสามารถขยายและ
ปรั บ ปรุ ง คลองลั ด โพธิ์ ที่ เชื่ อ มต่ อ ด้ า นเหนื อ โค้ ง แม่ น้ ำ
และปลายโค้งแม่น้ำ มีความยาวเพียง ๖๐๐ เมตร จะช่วย
ย่นระยะทางระบายน้ำได้สั้นลงและเร็วขึ้นนั้น จะสามารถ
บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้
นอกจากนี้ พระองค์มีพระราชดำริสร้างประตูระบายน้ำที่คลองลัดโพธิ์เพื่อปิด - เปิดในช่วง
เวลาต่างๆ เช่น ประตูระบายน้ำจะปิดในช่วงหน้าแล้ง เพือ่ ป้องกันน้ำทะเลไหลกลับเข้ามาในแม่นำ้ เจ้าพระยา
และจะเปิดประตูเพื่อระบายน้ำในช่วงน้ำหลากที่มีน้ำไหลบ่ามาจากทางภาคเหนือ เป็นต้น และเมื่อวันที่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำ
ที่ระบายผ่านคลองลัดโพธิ์ให้เกิดประโยชน์ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า
“...โครงการคลองลัดโพธิ์จะทำประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์ มีพลังงาน
มหาศาล จะใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองทำประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่...”
					 (๕) การระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม
						 โดยการจัดหาพืน้ ทีร่ องรับและกักเก็บน้ำในช่วงฝนตก มีนำ้ มากด้วยการ
ขุดลอกคลองต่างๆ เพือ่ ให้นำ้ ไหลมารวมกันแล้วนำมาเก็บไว้ในบ่อพักน้ำอันเปรียบเสมือนกับแก้มลิง แล้วจึง
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ระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลง
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาอุ ท กภั ย และให้ ส ามารถ
เพาะปลูกได้ และก่อสร้างประตูระบายน้ำ
ทำหน้าที่ควบคุมการเก็บกักน้ำในคลองและ
ป้องกันน้ำจากบริเวณด้านนอกไม่ให้ไหลย้อน
เข้ า ไปในพื้ น ที่ โดยพระองค์ พ ระราชทาน
พระราชอรรถาธิบาย ความตอนหนึ่งว่า
“...ลิงโดยทั่วไป ถ้าเราส่งกล้วยให้
ลิงก็จะรีบปอกเปลือกแล้วเอาเข้าปาก
เคี้ยวๆ แล้วเอาไปเก็บที่แก้ม จะกินกล้วยเข้าไปไว้ที่กระพุ้งแก้มได้เกือบทั้งหวี โดยเอาไป
เก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วจะนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินเข้าไปภายหลัง ด้วยพฤติกรรมการ
นำเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ทกี่ ระพุง้ แก้มก่อนการกลืนนี้ จึงเป็นพฤติกรรมตัวอย่าง
ที่จะนำมาใช้ในการระบายน้ำท่วมออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง...”
			
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการแก้มลิง ในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ อาทิ ในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรับน้ำจาก
จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และคลองสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยใช้คลองทีต่ งั้ อยู่
ริมทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการทำหน้าที่เป็นบ่อพักน้ำ และพิจารณาหนองบึงหรือพื้นที่ว่างเปล่าตาม
ความเหมาะสมเป็นบ่อพักน้ำเพิ่มเติม โดยใช้คลองธรรมชาติในแนวเหนือ-ใต้ เช่น คลองพระองค์ไชยานุชิต
คลองบางปลา คลองด่าน คลองบางปิ้ง คลองตำหรุ คลองชายทะเล เป็นแหล่งระบายน้ำเข้าและออกจาก
บ่อพักน้ำ และโครงการแก้มลิงในพืน้ ทีฝ่ งั่ ตะวันตกของแม่นำ้ เจ้าพระยา ทำหน้าทีร่ บั น้ำจากจังหวัดอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม กรุงเทพฯ และสมุทรสาคร ไปคลองมหาชัย-สนามชัยและแม่นำ้ ท่าจีน
เพื่อระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร
			 นอกจากนี้ เพือ่ ให้การระบายน้ำออกสูท่ ะเลเร็วขึน้ ทรงชีแ้ นะให้ดำเนินโครงการแก้มลิง
นอกเขตกรุงเทพฯ ที่เอื้อประโยชน์กับในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง โดยใช้
หลักการควบคุมน้ำ คือเปิดประตูระบายน้ำสูอ่ า่ วไทยเมือ่ ระดับน้ำทะเลต่ำ และปิดกัน้ เมือ่ ระดับน้ำทะเลสูง
รวมถึงโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย และโครงการแก้มลิงคลองสุนัขหอน
			 โครงการแก้มลิงดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริได้
จะต้องยึดหลัก ๓ ประการ ได้แก่ หนึ่ง พิจารณาสถานที่ที่จะทำหน้าที่เป็นบ่อพักและวิธีการชักน้ำท่วมไหล
เข้าสู่บ่อพักน้ำ สอง เส้นทางน้ำไหลที่สะดวกต่อการระบายน้ำเข้าสู่แหล่งที่ทำหน้าที่บ่อพักน้ำ และ
สาม การระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำอย่างต่อเนื่อง

140

ทั้ ง นี้ พ ระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานแนว
พระราชดำริแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหลายกรณี อาทิ
๑) เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ ในปี
๒๕๒๓ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้
พระราชทานพระราชดำริแนวทางแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม ๕ ประการ ได้แก่ (๑) เร่งระบายน้ำออก
สู่ทะเล โดยผ่านแนวคลองทางฝั่งตะวันออกของ
กรุงเทพฯ (๒) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว (Green Belt)
เพื่อกันการขยายตัวของเมือง และเพื่อแปรสภาพ
ให้เป็นทางระบายน้ำเมือ่ มีนำ้ หลาก (๓) สร้างระบบ
ป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ (๔) สร้างสถานที่
เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อ
ช่วยในโครงการป้องกันน้ำท่วม และ (๕) ขยาย
หรื อ เปิ ด ทางน้ ำ ในจุ ด ที่ ผ่ า นทางหลวงหรื อ
ทางรถไฟ
						
			 ๒) เหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน
แนวพระราชดำริ โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทรงเห็นว่าหากน้ำท่วม
อำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจอยู่เนืองๆ ย่อมส่งผลที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงได้
พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าว
ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
ความตอนหนึ่งว่า
“...การแก้ ไขและบรรเทาอุ ท กภั ย โดยมี ก ารสร้ า งอ่ า งเก็ บ น้ ำ ขนาดใหญ่
ที่ ค ลองอู่ ต ะเภาหรื อ ตามลำน้ ำ สาขา เพื่ อ สกั ด กั้ น น้ ำ จำนวนมากไม่ ใ ห้ ไ หลลงมา
อำเภอหาดใหญ่นนั้ คงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่มที ำเลทีเ่ หมาะสมในการก่อสร้าง
อ่างเก็บน้ำทีม่ ขี นาดใหญ่ดงั กล่าวได้เลย ดังนัน้ การแก้ไขและบรรเทาน้ำท่วมทีค่ วรพิจารณา
ดำเนินการน่าจะได้แก่ การขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ ให้ทำหน้าที่แบ่งน้ำจากคลอง
อูต่ ะเภาหรือช่วยรับน้ำทีไ่ หลลงมาท่วมตัวอำเภอหาดใหญ่ให้ระบายลงสูท่ ะเลสาบสงขลา
โดยเร็ ว นอกจากนั้ น หากต้ อ งการที่ จ ะป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชนและพื้ น ที่ ธุ ร กิ จ
ให้ได้ผลโดยสมบูรณ์แล้ว หลังจากที่ก่อสร้างคลองระบายน้ำเสร็จ ก็จะพิจารณาสร้าง
คันกั้นน้ำรอบบริเวณดังกล่าว พร้อมกับติดตั้งระบบสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ให้ท่วมขัง
ตามความจำเป็ น ทั้ ง นี้ ใ ห้ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ระบบผั ง เมื อ งให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและ
ได้รับประโยชน์ร่วมกันด้วย...”
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้พระราชทานแนวทางและวิธกี ารแก้ไข
เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่ธุรกิจในเขตอำเภอหาดใหญ่
โดยกรมชลประทานได้ น้ อ มรั บ มา
ดำเนิ น การ โดยแบ่ ง งานออกเป็ น ๕
กิ จ กรรม คื อ ๑) การขุ ด ลอกคลอง
ธรรมชาติ เ ดิ ม ๒) การขุ ด ลอกคลอง
ระบายน้ ำ สายใหม่ จำนวน ๕ สาย
๓) การ ก่อสร้างประตูระบายน้ำในคลอง
ระบายน้ำต่างๆ ๔) การติดตั้งระบบเตือนภัย ๕) ออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ และสระเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ในรูปแบบแก้มลิง
			 อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงต้น เนื่องจากติดปัญหา
เรื่องการเวนคืนที่ดินที่จะใช้ในการขยายคลองธรรมชาติเดิม และขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ทั้ง ๕ สาย
แต่หลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่อีกครั้ง ในปี ๒๕๔๓ ทำให้ประชาชนตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับ
ทางราชการ ผลักดันโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ฯ ที่อยู่ในแผนระยะเร่งด่วนแล้วเสร็จ
อย่างรวดเร็ว สามารถบรรเทาวิกฤตน้ำท่วมในปี ๒๕๕๓ ที่มีปริมาณน้ำถึง ๑,๖๒๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที สูงมากกว่าปี ๒๕๓๑ ที่มีปริมาณน้ำ ๘๓๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสามารถแบ่งรับน้ำและ
ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้น กล่าวคือ น้ำลดลงภายใน ๓ วัน
ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เวลาถึง ๗ วัน
			 นอกจากนี้ แม้ในขณะทรงประทับอยู่ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ยังทรงห่วงใยและทรงงาน
ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่เสมอ และได้พระราชทานพระราชดำริและแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะ ซึ่งได้ช่วยให้การแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ สามารถ
ลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่
ผู้ประสบอุทกภัย
		 ๖.๑.๓ การจัดการน้ำเน่าเสีย
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริในการจัดการน้ำเสียแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทรงให้ศึกษาทดลองและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งโดยกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ฟิสิกส์ เคมี การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น หรือผสมผสานวิธีต่างๆ
เข้าด้วยกัน โดยทรงเน้นการใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็นรูปแบบง่ายๆ ด้วยกรรมวิธแี บบธรรมชาติ เสียค่าใช้จา่ ยน้อย
แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้ พิ จ ารณาดำเนิ น การให้ เ หมาะสมกั บ สภาพปั ญ หาของแต่ ล ะท้ อ งที่
และเมื่อผลการศึกษาทดลองได้ผลหรือประสบความสำเร็จแล้ว พระองค์จึงได้พระราชทานโครงการ
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อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับ
นำไปใช้บำบัดน้ำเสียในพื้นที่ต่อไป ซึ่งแต่ละโครงการ
ได้ช่วยส่งผลให้ได้น้ำคุณภาพดีกลับคืนมาอีกครั้ง และ
เป็นตัวอย่างให้หน่วยงานต่างๆ น้อมนำพระราชดำริ
ไปใช้ ซึ่งได้ผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
					 ห ลั ก ก า ร ส ำ คั ญ
ของโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ ในการจัดการ
น้ ำ เน่ า เสี ย ประกอบด้ ว ยวิ ธี ก ารโดยทางธรรมชาติ
การใช้เครื่องกลเติมอากาศ และการผสมผสานทั้ง ๒ อย่าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้
					 (๑) การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางธรรมชาติ ทรงใช้กลไกทางธรรมชาติ
ในระบบนิเวศในการบำบัดน้ำเสีย อาทิ
						 (๑.๑) น้ำดีไล่น้ำเสีย เป็นวิธีการใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดัน
น้ำเน่าเสียออกไป โดยอาศัยปรากฏการณ์นำ้ ขึน้ -น้ำลง ควบคุมระบบการถ่ายเทของน้ำ ซึง่ ช่วยให้นำ้ เน่าเสีย
มีสภาพเจือจางลง พระราชดำรินี้ได้นำมาแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองของกรุงเทพฯ โดยใช้น้ำจาก
แม่น้ำเจ้าพระยาเจือจางน้ำเน่าเสียและชักพาสิ่งสกปรกจากคลองต่างๆ ทำให้คลองสะอาดขึ้น
(๑.๒) เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ โดยการนำ
ผั ก ตบชวามาทำหน้ า ที่ ดู ด ซั บ ความสกปรกและ
โลหะหนัก รวมทัง้ สารพิษจากน้ำเน่าเสีย ซึง่ ทรงเรียกว่า
“ใช้ อ ธรรมปราบอธรรม” ในโครงการปรั บ ปรุ ง
บึงมักกะสัน ที่ทรงวางแผนศึกษาด้วยพระองค์เอง
และจากการทดสอบคุณภาพน้ำในบึงพบว่าออกซิเจน
ทีล่ ะลายในน้ำตามจุดต่างๆ มีปริมาณเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่า น้ำในบึงหลังปรับปรุงโดยทั่วไปมีคุณภาพ
ดีขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง
						 (๑.๓) การบำบั ด น้ ำ เสี ย ด้ ว ยระบบบ่ อ บำบั ด และพื ช น้ ำ
เป็นการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการธรรมชาติ ประกอบด้วย ๔ ระบบ คือ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
ระบบบ่อชีวภาพ ระบบหญ้ากรอง และระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ปา่ ชายเลน เช่น โครงการศึกษาวิจยั พัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยนำน้ำเสีย
จากเทศบาลเมืองเพชรบุรี แล้วส่งต่อด้วยระบบท่อมายังพื้นที่โครงการฯ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบ
บ่อบำบัดน้ำเสียด้วยบ่อบำบัดและพืชทั้ง ๔ ระบบ สามารถบำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
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					 (๒) การบำบัดน้ำเสียโดยใช้เครื่องกลเติมอากาศ
						 เนื่องจาก สภาพความเน่าเสียของน้ำบริเวณต่างๆ ยังคงมีแนวโน้ม
รุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิธีธรรมชาติไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้พระราชทานพระราชดำริการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการเติมออกซิเจน
ในน้ำเสียซึ่งมี ๒ วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง ใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อเป่าลงไปใต้ผิวน้ำแบบกระจายฟอง และ
วิธีที่สอง ใช้กังหันวิดน้ำ ตักขึ้นไปบนผิวน้ำ แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน้ำตามเดิม โดยทรงได้แนวทาง
จาก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน้ำเข้านาอันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน พระองค์ทรงมุ่งช่วยแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่ง จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อการศึกษาและวิจัยสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้ และให้ดำเนินการจัดสร้างเครื่องมือ
บำบัดน้ำเสียร่วมกับกรมชลประทาน ซึ่งได้มีการผลิตเครื่องกลเติมอากาศขึ้นในเวลาต่อมาและ
รู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศว่า “กังหันน้ำชัยพัฒนา”
			 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้ พ ระราชทานรู ป แบและพระราชดำริ
ในการสร้ า งและพั ฒ นาเครื่ อ งต้ น แบบ
กังหันน้ำชัยพัฒนา หรือ “เครือ่ งกลเติมอากาศ
ที่ผิวหน้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย” ซึ่งมีใบพัด
ขับเคลื่อนน้ำและซองวิดน้ำไปสาดกระจาย
เป็นฝอย เพือ่ ให้สมั ผัสกับอากาศได้อย่างทัว่ ถึง
เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลาย
เข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ในช่วงทีน่ ำ้ เสีย
ถู ก ยกขึ้ น มาและกระจายสั ม ผั ส กั บ อากาศ
ตกลงไปยังผิวน้ำ จะทำให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการถ่ายเท ผสมผสาน และการทำให้
เกิดการไหลตามทิศทางที่กำหนด โดยได้นำไปทดลองติดตั้งใช้ในกิจกรรมบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า และที่วัดบวรนิเวศวิหาร
					 ทั้งนี้เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย (Chaipattana
Low Speed Surface Aerator) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ซึ่งเป็น Model RX-2
หมายถึง Royal Experiment แบบที่ ๒ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการใช้งาน
ประหยัดค่าใช้จ่ายและบำรุงรักษาได้ง่าย ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ “กั ง หั น น้ ำ ชั ย พั ฒ นา” ได้ รั บ การพิ จ ารณาและทู ล เกล้ า ฯ
ถวายสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ นับเป็น
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งกลเติ ม อากาศเครื่ อ งที่ ๙ ของโลกที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต ร และเป็ น ครั้ ง แรกที่ ไ ด้ มี ก าร
รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ด้วย
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ต่ อ มาพระองค์ ไ ด้ พ ระราชทาน
พระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณา
ศึ ก ษาและสร้ า งต้ น แบบเครื่ อ งกลเติ ม
อากาศแบบ อาร์ เ อ็ ก ซ์ - ๕ ซี ตามภาพ
ฝี พ ระหั ต ถ์ และได้ น ำไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ให้ เ ครื่ อ งมี ข นาดเล็ ก จนในที่ สุ ด พั ฒ นา
เป็น “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศ
และดูดน้ำ อาร์เอ็กซ์ - ๕ ซี มีขนาดเพียง
๖๐ เซนติเมตร และมีประสิทธิภาพการใช้งาน
สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างน้อย
สามารถขนย้ายและติดตัง้ ง่าย โดยสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในแหล่งชุมชนและสถานทีต่ า่ งๆ
ที่ไม่สามารถติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนาได้ หรือนำไปใช้งานร่วมกับกังหันน้ำชัยพัฒนา และมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จดสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ อาร์เอ็กซ์ - ๕ ซี
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้ออกสิทธิบตั ร
การประดิษฐ์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ ในชื่อ “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ”
					 “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และ “เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและ
ดูดน้ำ อาร์เอ็กซ์ - ๕ ซี” ดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคืนสภาพแวดล้อมที่ดี
ให้แก่หน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง ด้วยค่าใช้จ่าย และภาระในการดูแลและบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับการกลับคืนมาของคุณภาพน้ำ สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง พระอั จ ฉริ ย ภาพในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เรี ย บง่ า ย
แต่สามารถแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ และผลที่ได้รับนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์อย่างแท้จริง
					 (๓) การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีผสมผสาน
						 ทรงใช้เครื่องจักรกลเติมอากาศมาช่วยเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำ
นอกเหนือจากได้ออกซิเจนจากพืชน้ำตามธรรมชาติ ด้วยการสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกผักตบชวา
ดูดสิ่งสกปรกและโลหะหนัก และต้นกกอียิปต์ เพื่อใช้ดับกลิ่น จากนั้นใช้เครื่องกลเติมอากาศหรือกังหันน้ำ
ชัยพัฒนาและแผงท่อเติมอากาศให้กับน้ำเสียตามความเหมาะสม ตลอดจนให้ตกตะกอนก่อนปล่อยลง
แหล่งน้ำ โดยได้นำมาทดลองทีห่ นองสนม จังหวัดสกลนคร ซึง่ สามารถพิสจู น์ได้วา่ คุณภาพน้ำในหนองสนม
ใสและสะอาดยิ่งขึ้น และที่บึงพระราม ๙ ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยการสูบน้ำเสีย
จากคลองลาดพร้าวเข้าในบ่อเติมอากาศ ซึ่งจะมีการเติมอากาศด้วยเครื่องเติมอากาศตลอดเวลา เพื่อให้
แบคทีเรียทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยปฏิกิริยาแบบการให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง จากนั้น
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จะไหลไปยังบ่อกึง่ ไร้อากาศ เพือ่ บำบัดสารอินทรียท์ หี่ ลงเหลือในบ่อน้ำ เมือ่ น้ำใสแล้วจะส่งลงคลองลาดพร้าว
ตามเดิม ผลปรากฏว่าคุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น และสามารถบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียตามคลองและ
ชุมชนบางแห่ง
๖.๑.๔ การจัดการน้ำเค็มและน้ำกร่อย
		
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
ได้ พ ระราชทานพระราชดำริ ใ ห้ ห น่ ว ยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำเค็มลุกล้ำเข้าไป
ตามแม่ น้ ำ หลายสายในภาคใต้ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ราษฎรและพื้นที่เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ
และลำน้ำสาขาต่างๆ ให้มีน้ำจืดใช้ทำการเกษตร
และใช้ อุ ป โภคบริ โ ภคตลอดปี โดยพระองค์
พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาสร้างประตูบังคับน้ำปิดกั้นปากแม่น้ำ เพื่อกันน้ำเค็มไม่ให้ไหล
เข้าไปในพื้นที่เพาะปลูก และเก็บกักน้ำจืดไว้ในแม่น้ำหรือลำธาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
				
ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ผูป้ ระกอบการทำนาเกลือมักปล่อยน้ำเค็ม
จากลานตากเกลือหรือน้ำฝนที่ตกชะลานตากเกลือลงไปตามร่องน้ำและลำห้วยบริเวณข้างเคียงโดย
ไม่มีการควบคุม น้ำเค็มจึงไหลตามร่องน้ำและลำห้วยต่างๆ แพร่กระจายเข้าไปในตามพื้นที่ต่างๆ เป็น
บริเวณกว้าง จนเกษตรกรไม่สามารถใช้พื้นที่เหล่านั้นปลูกข้าวได้หรือได้รับผลผลิตข้าวน้อยลง ทำความ
เสียหายให้แก่ชาวนา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ได้ พ ระราชทาน
พระราชดำริแนวทางแก้ไขที่ผู้ประกอบ
การทำนาเกลื อ สามารถดำเนิ น การได้
โดยไม่ ท ำความเสี ย หายแก่ พื้ น ที่
ปลูกข้าวใกล้เคียง โดยผู้ประกอบการ
ทำนาเกลื อ ทั้ ง หลายจะต้ อ งจั ด พื้ น ที่
ส่วนหนึ่งที่บริเวณลานตากเกลือ ขุดเป็น
สระเก็ บ น้ ำ ใหญ่ ส ำหรั บ รองรั บ น้ ำ เค็ ม
ที่ปล่อยทิ้งจากลานตากเกลือทั้งหมด เก็บไว้ในสระเพื่อรอการระเหยหรือไหลลงในดินโดยบ่อบาดาลเล็กๆ
ที่ขุดขึ้นเพื่อระบายน้ำลงสู่ชั้นน้ำเค็มใต้ดินที่สูบขึ้นมา
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ทั้ ง นี้ ขนาดของสระน้ ำ ดั ง กล่ า ว
จะมีขนาดและความลึกเท่าใด ต้องกำหนด
ให้สมั พันธ์กบั บริเวณน้ำทิง้ จากลานตากเกลือ
และความสามารถของน้ำในสระที่ไหลลงไป
ใต้ ดิ น ทั้ ง นี้ ใ ห้ มี ค วามสมดุ ล พอดี กั น โดย
ไม่ ท ำให้ น้ ำ เค็ ม ไหลล้ น ไปยั ง ลำห้ ว ยข้ า งๆ
อีกต่อไป พระราชดำริในการแก้ไขปัญหา
น้ำเค็มอันเนื่องจากการทำนาเกลือในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว ได้น้อมนำไป
ปฏิบตั อิ ย่างได้ผลในพืน้ ทีต่ า่ งๆ อาทิ อำเภอวานรนิวาสและอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี และอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น
๖.๒		 หลักการสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
			 พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานพระราชดำริ ใ นการสร้ า งแหล่ ง เก็ บ น้ ำ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
สิ่งแวดล้อมว่า ควรควบคุมปริมาณและคุณภาพน้ำให้พอดี ไม่มากและไม่น้อยเกินไป หากปริมาณน้ำ
มากเกินไป ก็ตอ้ งหาทางระบายออกให้ทนั การณ์ และในขณะทีเ่ กิดภาวะขาดแคลนก็จะต้องมีนำ้ กักเก็บ
ไว้ใช้อย่างเพียงพอ โดยมีคุณภาพเหมาะสมแก่การเกษตร อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค การพัฒนา
แหล่งน้ำอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีหลักในการสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้
			 ๖.๒.๑ การกักเก็บน้ำไว้
บนทีส่ งู ให้มากทีส่ ดุ แล้วจ่ายปันลดหลัน่ ลงมา
โดยพยายามเก็ บ น้ ำ ไว้ ใ นดิ น ให้ ม ากที่ สุ ด
ควบคุมและจัดการสภาวะการไหลของน้ำให้
สม่ำเสมอ
			 ๖.๒.๒ การจ่ายปันน้ำ
เพื่ อ แผ่ ข ยายความชุ่ ม ชื้ น แก่ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในพืน้ ที่ การอุปโภค บริโภค และการเพาะปลูก
โดยการทำท่อและลำเหมืองส่งน้ำ ซึง่ พระองค์
ทรงให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุในพื้นที่
ที่หาง่ายและประหยัดเป็นหลัก ด้วยหลัก
ง่ายๆ คือ “ธรรมชาติและธรรมดา”
							
			 ๖.๒.๓ ส ำ ห รั บ พื้ น ที่
ทำกินที่อยู่สูงกว่าลำห้วย ทรงเลือกใช้วิธีการก่อสร้างอาคารปิดขวางทางน้ำไหลที่เรียกว่า “ฝายทดน้ำ”
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เพื่ อ ทดน้ ำ ที่ ไ หลมาให้ มี ร ะดั บ
สู ง ขึ้ น จนสามารถผั น น้ ำ เข้ า ไป
ตามคลองหรือคูส่งน้ำให้แก่พื้นที่
เพาะปลูก ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือ
จะไหลข้ า มสั น ฝายไปเอง การ
ก่ อ สร้ า งฝายจะต้ อ งกำหนดให้
มีขนาดความสูงความยาวมากพอ
ที่ จ ะทดน้ ำ ให้ ไ หลเข้ า คลองส่ ง น้ ำ
และสามารถจะระบายน้ ำ ในฤดู
น้ำหลากให้ไหลข้ามสันฝายไปได้
ทั้ ง หมด สามารถแก้ ปั ญ หาน้ ำ
ล้นตลิ่งและปัญหาขาดน้ำในพื้นที่
เพาะปลูกได้
			 ๖.๒.๔ ในท้องที่ซึ่งมีหนองและบึงธรรมชาติที่ตื้นเขินหรือถูกมนุษย์บุกรุกทำลายนั้น
มีพระราชดำริให้ขดุ ลอกดินเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีร่ องรับปริมาณน้ำฝนได้มากขึน้ เมือ่ มีฝนตกมาก น้ำจะไหลลงไป
ในหนองน้ำ บางส่วนก็จะไหลล้นไป และอีกส่วนหนึ่งเก็บกักไว้ในหนองและบึง ซึ่งสามารถนำมาใช้
ในการทำการเกษตรฤดูแล้ง
		 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ดังกล่าว นับเป็นการจัดการน้ำอย่างครบวงจร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง การเกิด
น้ำท่วมในฤดูฝน และปัญหาน้ำเน่าเสีย สะท้อนแนวคิดทีเ่ ป็นระบบอย่างครบถ้วน ทรงมองปัญหาในองค์รวม
หาวิ ธี ก ารว่ า ทำอย่ า งไรจึ ง จะสามารถนำน้ ำ มาใช้ เ พื่ อ แก้ ไขปั ญ หาหรื อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น และ
แก้ไขปัญหาสภาพความยากจนของประชาชนให้อยู่ในฐานะพอมีพอกิน หรือถึงขั้นมีกินมีใช้ ไม่ว่าจะเป็น
น้ำจากบนฟ้า น้ำจากใต้ดิน น้ำดีที่มีมากเกินไป น้ำเสียที่ต้องได้รับการบำบัด ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรม
ที่หลากหลาย ทรงเป็นเสมือนจุดศูนย์รวมที่เป็น “แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่” ให้ประชาชนได้น้อมนำ
แนวพระราชดำริไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
			 ในโอกาสนี้ ดร.รอยล จิตรดอน ผูอ้ ำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งถวายงานในเรื่องสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ได้กรุณาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบันฯ และแนวพระราชดำริในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ดังนี้
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บทสัมภาษณ์ ดร.รอยล จิตรดอน

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ภารกิจของสถาบันฯ... ส่งต่อความรู้สู่ประชาชน
		
ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งทีเ่ กิดขึน้ ทุกปี เป็นปัญหาทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยมาโดยตลอด จึงมีพระราชดำริ
ให้จัดตั้งหน่วยงานที่รวมและจัดการข้อมูลน้ำของประเทศ อันเป็นที่มา
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
		
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร มีภารกิจสำคัญ
ในการดำเนินงานวิจั ย และพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้ า น
การจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร โดยรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมด จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วสำเนา
กระจายข้อมูลนีก้ ลับไปให้หน่วยงานต่างๆ อีกครัง้ ให้ได้ใช้ขอ้ มูลร่วมกัน เกิดเป็นกลไกในการประสานงาน
ประกอบการตัดสินใจ และดำเนินการบริหารจัดการน้ำของประเทศ
นอกจากนี้ หน่วยงานได้พจิ ารณานำข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากระบบเครือข่าย มาจัดรวบรวม
เพื่อเปิดให้ประชาชนนำข้อมูลไปใช้ได้ ได้แก่ ข้อมูลน้ำ อากาศ ฝน และพายุ ซึ่งจะเป็นฐานในการพัฒนา
ความร่วมมือกับภาคประชาชน ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำต่อไป
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สำหรั บ ด้ า นการเกษตร ได้ มี
การดำเนินงานโครงการระบบเครือข่าย
สารสนเทศการเกษตร เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการนำข้ อ มู ล มาสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ในการจัดการ และการผลิตด้านการเกษตร
และการพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง ต่ อ ให้ แ ก่
เกษตรกรและชุ ม ชนนำไปใช้ ป ระโยชน์
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ชุ ม ชนหลายแห่ ง ได้ น ำไป
ปรั บ ใช้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ ชุ ม ชนของ
ตนเอง เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดจาก
ชุมชนสู่ชุมชน ส่งผลให้การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนในหลายพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน

ทรงติดตามสถานการณ์น้ำและพระราชทานพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่า ในสภาพ
ปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เช่น กระแสลมเปลีย่ นทิศทาง จากเดิมเคยพัด
จากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ จึงจำเป็น
ต้องกลับมาศึกษา ทบทวน ทำความเข้าใจ แล้วปรับบริหารจัดการน้ำ
ใหม่ให้เหมาะสม รวมทั้งต้องมีการบันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศ
ของปีที่ผ่านมา เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน และคาดการณ์
ล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยทรงเห็นว่า
แนวทางการศึกษาของสถาบันฯ เกี่ยวกับอุณหภูมิ และคลื่นในทะเล
และแบบจำลองลมของสถาบันนั้นถูกแล้ว ให้ดำเนินการต่อให้ใช้ได้
โดยเร็ว

การจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต
		 การบริ ห ารจั ด การน้ ำ ต่ อ ไปให้ มี ก ารบริ ห ารน้ ำ ข้ า มลุ่ ม น้ ำ โดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ท่ อ
ใช้แรงโน้มถ่วง สภาพธรรมชาติ ห้วย คลอง เพื่อค่อยๆ ระบายน้ำข้ามลุ่มน้ำ ระบายไปเรื่อยๆ โดยตลอด
ไม่จำเป็นต้องผันน้ำให้เร็วและแรง ค่อยๆ ผันน้ำให้สม่ำเสมอ การบริหารจัดการอย่างนี้ เป็นการจัดการ
เขื่อนเป็น “พวง” คือเป็นกลุ่มของเขื่อน บริหารน้ำข้ามลุ่มน้ำได้ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์การใช้น้ำ
และสิทธิของเจ้าของน้ำเดิมเป็นหลัก เช่น ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ก็ให้นำเอาเขื่อนดอกกราย
หนองปลาไหล ประแสร์ คลองใหญ่ และอาจรวมถึงเขื่อนท่าด่าน (เขื่อนขุนด่านปราการชล) เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ด้วย มาบริหารจัดการน้ำ ผันน้ำร่วมกันเป็นพวง ให้เกิดประโยชน์ในการใช้น้ำ โดยผันน้อยๆ
โดยตลอด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและปัญหาตามมา การจัดระดับกักเก็บน้ำก็ให้จัดให้เหมาะสม
เป็นพวงหรือเป็นกลุ่ม
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สำหรับน้ำที่ไหลอยู่ใต้ดินตามหินปูนในภาคเหนือที่เชียงดาว ห้วยลึก ที่แม่ฮ่องสอนไหลลง
สาละวิน ที่อ่างขางไหลลงมาทางฝาง ลงมาที่หนองอุ ก็ให้หาทางกักเก็บแล้วผันน้ำไปใช้ที่ภาคอีสาน ก็จะมี
แนวโพรงหินปูนเริ่มจากบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ที่สกลนครไปยังนครพนม น้ำที่ไหลตามโพรงนี้
พระองค์รับสั่งว่าเป็น “น้ำรู” ต้องปิดรูให้ได้เพื่อกักน้ำไว้ใช้

เร่งแก้ไขในส่วนที่ใช้เงินลงทุนน้อยและสำคัญก่อน
นอกจากนี้ พระองค์ทรงยกตัวอย่างเขื่อนยางชุม
ที่ อ ำเภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ที่ เ สริ ม สั น
อ่างเก็บน้ำขึน้ ไปเพียงเล็กน้อย ๒-๓ เมตร ช่วยให้กกั เก็บน้ำ
เพิม่ ขึน้ ได้มาก ป้องกันน้ำท่วม ลดความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้
จะเห็นได้วา่ หากเร่งทำ เร่งแก้ ในส่วนทีใ่ ช้เงินลงทุนน้อย
และสำคัญๆ ก่อน ก็จะได้รบั ผลกำไรตอบแทนเร็ว เพราะ
ถ้าช้า เงินลงทุนก็ยิ่งมาก ความเสียหายยิ่งสูง ในการคิด
ผลตอบแทน กำไร ให้คิดทั้งการลดความเสียหาย ผลประโยชน์อื่นที่จะได้รับ ทั้งภาพรวมผลตอบแทน
ทางเกษตรทั้ ง หมดและการผลิ ต ไฟฟ้ า หากขาดแคลนงบประมาณก็ ใ ห้ ข อสำนั ก งาน กปร. หรื อ
มูลนิธิชัยพัฒนาจัดสรรให้ หรือจะเป็นเงินส่วนพระองค์ก็ทรงยินดี และขอให้ติดตามข้อเท็จจริงหลังจาก
การก่อสร้าง หรือแก้ไขปรับเปลี่ยน

ทรงงานแก้ปัญหาเรื่องน้ำแม้ทรงประทับ ณ โรงพยาบาล... ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกร
ในปี ๒๕๕๔ นี้ แม้ขณะทีพ่ ระองค์ทรงประทับ ณ โรงพยาบาลศิรริ าช ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกร
ในปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างหนักในหลายพื้นที่ พระองค์ได้พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
สถาบันฯ ได้ถวายรายงานว่า สถาบันฯ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น้อมนำ
แนวพระราชดำริระบบโทรมาตร และแบบจำลองลม มาดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัด
ระดับน้ำในแม่น้ำด้วยคลื่นเรดาร์ โดยคำนวณระดับน้ำจากคลื่นสะท้อนระหว่างอุปกรณ์กับผิวน้ำ
จนสามารถวัดระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ไม่เสียหายจากกระแสน้ำ สำหรับ
แบบจำลองลมและแบบจำลองสภาพอากาศ สามารถคาดการณ์ลม และสภาพอากาศล่วงหน้าได้
ในหนึ่งสัปดาห์ โดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ในการดำเนินงาน เช่น กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใช้เตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย กรมชลประทานใช้ติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์นำ้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ใช้วางแผน
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รั บ สั ญ ญาณข้ อ มู ล ดาวเที ย ม ติ ด ตามและประเมิ น ความเสี ย หาย
จากอุทกภัย และสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรใช้วางแผนเพื่อ
ปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น
ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ติดตั้งระบบโทรมาตร ณ พระตำหนัก
เปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล เพื่อส่งข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมง
ทำให้ทราบข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบ
ฐานข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติดังกล่าว เรียกดูย้อนหลังได้ อีกทั้ง
ยังส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบข้อความสั้น (SMS) ทางโทรศัพท์
เคลือ่ นทีไ่ ด้อกี ด้วย ซึง่ พระองค์ได้มพี ระบรมราชวินจิ ฉัยว่ามีประโยชน์มาก
สำหรับการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่
ทุกเวลา ทั้งนี้ในช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ และ ๓ จังหวัดภาคใต้ สามารถ
บริหารจัดการได้ดี ดังนั้น ความก้าวหน้าในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขณะนี้ได้จัดทำจนเกือบจะครบวงจรทั้งหมด อันจะนำไปสู่การวางแผน
และการคาดการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติภัยในอนาคตได้

ทรงเปรียบเทียบ... ระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์
ในการทรงงานติดตามสถานการณ์นำ้ พระองค์ทรงติดตามระบบข้อมูลจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
บางครั้งระบบขัดข้องในช่วงกลางดึกหรือค่อนรุ่ง เช้าวันรุ่งขึ้นผมจะได้รับโทรศัพท์จากในวังแจ้งว่า เมื่อคืน
ระบบข้อมูลของอาจารย์ขัดข้อง โดยเคยทรงมีรับสั่งผ่านมาทางท่านองคมนตรี เชาวน์ ณ ศีลวันต์ ว่า
“อาทิตย์ที่แล้วทีวีฉันหาย” ทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์

ทรงชื่นชมการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา สถาบันฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการประกวด
“การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” เพื่อค้นหาและสร้างเครือข่ายในการจัดการน้ำ
ชุมชน ทรงชื่นชมมาก เนื่องจากชุมชนใช้วิธีง่ายๆ ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจแนวพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะ
ที่ชาวบ้านใช้แผนที่ในการวางแผนและจัดการน้ำของชุมชน ส่วนการจัดการน้ำชุมชนที่มีแบบอย่าง
ความสำเร็จแล้วจะขยายผล ทรงให้คำนึงถึงพื้นที่ สังคม ภูมิอากาศ ให้มีการปรับตัวตลอด นำไปสรุป
ให้เรียบง่าย เหมาะสมกับพื้นที่ และดึงให้ชุมชนมาร่วมทำงาน โดยต้องเรียนจากชาวบ้านไปด้วย
ไม่ควรใช้ความสำเร็จเป็นทฤษฎี แล้วปฏิบัติตามความเคยชิน คิดว่าถูกต้องนำไปใช้โดยไม่ปรับแก้
ก็จะพัฒนาชุมชนไม่สำเร็จ
ผมคิดว่าการนำพระราชดำริไปใช้แล้วประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น ในระดับชุมชน
ไปได้ดีและเร็ว เนื่องจากเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” ชาวบ้านทำแล้วได้รับประโยชน์และเห็นผลจริง
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เนื่องจากพระองค์ทรงเริ่มด้วยข้อมูล จากนั้นทรงวิเคราะห์ข้อมูล และทรงทดลอง จนได้แนวพระราชดำริ
คือการสร้างตัวอย่าง เมื่อนำไปเป็นตัวอย่างให้ประชาชน จะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ความสำเร็จของประชาชน... คือความสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วั น ที่ พ ระองค์ ไ ด้ ท อดพระเนตรวิ ดี โ อ
การประกาศผลการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำ
ชุ ม ชนตามแนวพระราชดำริ ที่ น ำขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ
ถวาย นั้ น พระพั ก ตร์ ข องพระองค์ ท รงฉายถึ ง
ความสุ ข พระทั ย และทรงพระเกษมสำราญ
ที่ ท รงเห็ น ชาวบ้ า นแก้ ไขปั ญ หาได้ ส ำเร็ จ ด้ ว ย
แนวพระราชดำริ ที่ทำได้ง่ายและใช้เงินไม่มาก
ผมคิดว่าการทำงานถวาย ไม่ตอ้ งทำเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่
เริ่มจากทำเล็กๆ แต่ทำดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง พระองค์ก็จะทรงพอพระทัย และทรงพระเกษม
สำราญแล้ว

๗. แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไข
ปัญหาในเรื่องของทรัพยากรที่ดิน ทั้งในแง่ของปัญหาดินที่เสื่อมโทรม
ขาดคุ ณ ภาพ และการขาดแคลนที่ ดิ น ทำกิ น สำหรั บ เกษตรกร แนว
พระราชดำริเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่สำคัญมีดังนี้
๗.๑		 การจั ด การและพั ฒ นาที่ ดิ น พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงนำวิธีการปฏิรูปที่ดินมาใช้ในการจัดและพัฒนา
ที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ทิ้งร้าง ว่างเปล่า นำมาจัดสรรให้เกษตรกร
ทีไ่ ร้ทที่ ำกิน ได้ประกอบอาชีพในรูปของหมูบ่ า้ นสหกรณ์ และโครงการ
จัดและพัฒนาที่ดินในรูปแบบอื่นๆ โดยให้สิทธิทำกินชั่วลูกชั่วหลาน
แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง พร้อมกับจัดบริการพื้นฐานให้ตามความเหมาะสม โดยทรงมีหลักการว่า
ต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดีเสียตั้งแต่ต้น โดยใช้แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศช่วยในการ
วางแผน ไม่ควรทำแผนผังทีท่ ำกินเป็นลักษณะตารางสีเ่ หลีย่ มเสมอไป โดยไม่คำนึงถึงสภาพภูมปิ ระเทศ
แต่ควรจัดสรรพื้นที่ทำกินตามแนวพื้นที่รับน้ำจากโครงการชลประทาน นั่นคือจะต้องดำเนินโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ
๗.๒		 การพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์ ดิ น หลั ง จากงานจั ด สรรที่ ดิ น ทำกิ น ในระยะแรกแล้ ว
แนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรดินของพระองค์ได้ ขยายขอบเขตไปสู่เรื่องการพัฒนาและ
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อนุรกั ษ์ดนิ เพือ่ การเกษตรกรรม เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้สงู ขึน้ หรือรักษาไว้
ไม่ให้ตกต่ำ เช่น การวิจัยและการวางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับลักษณะสภาพดิน การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษา และฟื้นฟูดิน โดยวิธีส่วนใหญ่
เป็นวิธีการตามธรรมชาติที่พยายามสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์
และฟื้นฟูดินที่มีสภาพธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค
			 สำหรับพระราชดำริในการพัฒนาและอนุรักษ์ดินที่สำคัญ แบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่
			 ๗.๒.๑ แบบจำลองการฟื้นฟูบำรุงดินที่มีสภาพขาดความสมบูรณ์ ดินปนทราย
และปัญหาการชะล้างพังทลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
๖ แห่งดังกล่าว เป็นแหล่งศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละแห่ง
ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานและนำความรูไ้ ปปรับใช้ตามสภาพปัญหาพืน้ ที่ และพระราชทานพระราชดำริ
ในการแก้ปัญหาดินต่างๆ อาทิ ปัญหาดินทราย พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาคือ ต้องปลูกหญ้าตามแนว
ระดับเพือ่ ยึดดิน และให้เกิดปุย๋ อินทรีย์ ปัญหาดินดาน ดินลูกรัง ในเบือ้ งต้นพระราชทานพระบรมราโชบาย
“ป่าไม้หมู่บ้าน” ให้ราษฎรเป็นเจ้าของ ดำเนินการปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เอง ปัญหาดินปนหิน
และกรวด ทรงมีแนวพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำและฝาย เพื่อคืนความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่และพัฒนา
คุณภาพของดิน เป็นต้น
๗.๒.๒ การแก้ ปั ญ หาดิ น เปรี้ ย วด้ ว ย “ทฤษฎี
แกล้งดิน” ในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินพรุ ซึ่งพบมาก
ในภาคตะวันออกและภาคใต้ และบริเวณทีร่ าบลุม่ ชายฝัง่ ทะเล
พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานแนวพระราชดำริ “แกล้ ง ดิ น ”
โดยทรงใช้วิธีเลียนแบบธรรมชาติ ทรงร่นระยะเวลาช่วงแล้ง
และช่วงฝนในรอบปีให้สั้นลง คือ ปล่อยให้ดินแห้ง ๑ เดือน
และขังน้ำให้ดินเปียก ๒ เดือน สลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยา
ให้ดินเปรี้ยวจัดขึ้น และทรงใช้ปูนมาร์ลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน เพื่อลดความ
เป็นกรดได้ดีในระดับหนึ่ง จากนั้น ทรงใช้น้ำชะล้างและทรงควบคุมระดับน้ำใต้ดินควบคู่ไปด้วย อันเป็น
วิธีการที่สมบูรณ์ที่สุดและให้ได้ผลมากกับที่ดินที่เป็นกรดรุนแรง ความเปรี้ยวของดินจะค่อยๆ เจือจาง
จนดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น
			 ๗.๒.๓ การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝก ในปี ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหญ้าแฝกของธนาคารโลก (World Bank) และทรงพบว่าหญ้าแฝกเป็นพืช
ที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผง ซึ่งช่วยกรองตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี
จึงควรนำมาใช้ในการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ รวมทัง้ ปรับสภาพแวดล้อมดินให้ดขี นึ้ โดยทรงให้ศกึ ษาดำเนินการ
ทั้งในพื้นที่เพาะปลูกและในพื้นที่ป่าไม้ และได้ทอดพระเนตรการทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝกอยู่เป็นระยะๆ
รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ธนาคารโลกผ่านทางเครือข่ายข่าวสารหญ้าแฝก
เพื่อสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกด้วย
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			 นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริให้ศกึ ษาเกีย่ วกับลักษณะหญ้าแฝก และทรงให้
นำไปทดลองปลูกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และในบริเวณที่ต่างๆ
จึงได้มีการค้นหาพันธุ์หญ้าแฝก และพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินของประเทศ เพื่อขยายพันธุ์
และส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างกว้างขวาง
เมื่ อ นำหญ้ า แฝกมาปลู ก เป็ น แถวตามแนวระดั บ
ขวางความลาดเทของพื้ น ที่ แ ล้ ว หญ้ า แฝกจะแตกหน่ อ
เจริญเติบโตชิดติดกันจนมีลกั ษณะเสมือนมีกำแพงทีก่ นั้ ขวาง
น้ ำ ที่ ไ หลบ่ า ลดความรุ น แรงและชะลอความเร็ ว ของ
กระแสน้ ำ โดยน้ ำ ส่ ว นใหญ่ จ ะซึ ม ลงไปในดิ น ทำให้ ดิ น มี
ความชุม่ ชืน้ อยูไ่ ด้ยาวนาน และประการสำคัญคือ เป็นหญ้าที่
มีความทนทานปลูกง่าย ขึ้นได้ดีในดินหลายๆ ประเภท
ทั้งในดินดีและดินไม่ดี ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเกษตรกรก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ระบบรากที่แข็งแรงและหยั่งลึกลงไปในดินตามแนวดิ่ง รวมทั้งสานกันอย่างหนาแน่นมากกว่า
ที่จะแผ่ขยายในแนวกว้าง รากหญ้าแฝกจึงช่วยยึดเกาะดิน ป้องกันการสูญเสียดินที่เกิดจากการกัดเซาะ
ของน้ำได้เป็นอย่างดี จึงมีหลายคนเรียกหญ้าแฝกว่า “กำแพงที่มีชีวิต”
		 ๗.๒.๔ การห่ ม ดิ น พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานแนว
พระราชดำริในการดูแลและรักษาดินอีกทางหนึ่ง
คื อ “การห่ ม ดิ น ” เพื่ อ ให้ ดิ น มี ค วามชุ่ ม ชื้ น
จุลนิ ทรียท์ ำงานได้ดี อันจะส่งผลให้ดนิ บริเวณนัน้
ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน และพัฒนาทรัพยากร
ดินให้เกิดแร่ธาตุ การห่มดินมีหลายวิธีการ เช่น
ใช้ฟางและเศษใบไม้มาห่มดิน หรือวัสดุอื่นตามที่หาได้ตามสภาพทั่วไปของพื้นที่ การใช้พรมใยปาล์ม
(wee drop) ซึง่ ทำมาจากปาล์มทีผ่ า่ นการรีดน้ำมันแล้ว เริม่ จากการนำทะลายปาล์มมาตะกุยให้เป็นเส้น ๆ
ก่อนจะเอาไปอัดให้เป็นแผ่นเป็นผ้าห่มดิน นอกจากประโยชน์ทกี่ ล่าวไปแล้ว การห่มดินยังจะช่วยคลุมหน้าดิน
ไม่ให้วัชพืชขึ้นรบกวนต้นไม้หรือพืชหลักอีกด้วย
๗.๓		 การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้มีพระราชดำริว่า ปัญหาการบุกรุกเข้าไป
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งจะทวีความรุนแรงขึ้น จึงพระราชทาน
แนวทางการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ สำหรับที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมและราษฎรได้เข้าไป
ทำกินอยูแ่ ล้วนัน้ รัฐน่าจะดำเนินการตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ ทีน่ นั้ ๆ เพือ่ ให้กรรมสิทธิแ์ ก่ราษฎร
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ในการทำกิ น ได้ อ ย่ างถูก ต้อ งตามกฎหมาย แต่มิได้เป็นการออกโฉนดที่จะสามารถนำไปซื้อขายได้
เพียงแต่ควรออกหนังสือรับรองสิทธิทำกิน (สทก.) แบบสามารถเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทให้สามารถ
ทำกิ น ได้ ต ลอดไป ด้ ว ยวิ ธี ก ารนี้ จ ะช่ ว ยให้ ร าษฎรมี ก รรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น ของตนเองและครอบครั ว
โดยไม่อาจนำที่ดินนั้นไปขาย และจะไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอื่นๆ อีก

๘. แนวพระราชดำริด้านทรัพยากรป่าไม้
		 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเห็ น ความสำคั ญ ของ
ปัญหาป่าเสื่อมโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นๆ ไม่เฉพาะ
แต่ปัญหาเรื่องดิน เรื่องน้ำเท่านั้น หากโยงใยถึงปัญหาทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง คุณธรรม และระบบนิเวศ ด้วยเหตุดังกล่าว
จึงทำให้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาป่า มิได้เป็นกิจกรรม
ที่ดำเนินไปอย่าง โดดๆ หากแต่ทรงรวมงานพัฒนาที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งหมดเข้าไปทำงานในพื้นที่อย่างประสานสัมพันธ์กัน
		แนวพระราชดำริด้านการป่าไม้ จำแนกเป็นหมวดหมู่ตามงาน
ได้ ดังนี้
๘.๑ การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม จากการเสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ พระองค์
ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสมดุลทางธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
ได้แก่
			 ๘.๑.๑ การรักษาป่าต้นน้ำ ตามหลักการขั้นพื้นฐานคือ เมื่อมีป่าก็จะมีน้ำ มีดิน
อันอุดม มีความชุ่มชื้นของอากาศ และเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิตของคน สัตว์ และสิ่งมีชีวิต เช่น พระองค์
ได้พระราชทานพระราชดำริ “ทฤษฎีป่าเปียก” โดยทรงให้หาวิธีให้น้ำจากป่าไหลผ่านลึกลงในใต้ดิน
เพื่อรักษาหน้าดินให้มีความชื้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแนวป้องกันไฟในระยะยาว
			 ๘.๑.๒ การจัดการเรื่องน้ำและการสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ โดย
การกักเก็บน้ำไว้บนที่สูงให้มากที่สุด แล้วจ่ายปันลดหลั่นลงมา ด้วยการควบคุมและจัดการสภาวะการไหล
ของน้ำให้สม่ำเสมอ เช่น การสร้างฝายชะลอความชุม่ ชืน้ หรือ Check Dam ปิดกัน้ ร่องน้ำในเขตต้นน้ำลำธาร
เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวาง อันจะช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้นเป็น
ภูเขาป่าน้ำในอนาคต
			 ๘.๑.๓ การจ่ายปันน้ำ เพือ่ แผ่ขยายความชุม่ ชืน้ แก่สงิ่ แวดล้อมในพืน้ ที่ เพือ่ การอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเพาะปลูก โดยการทำท่อส่งและลำเหมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้น
การใช้วัสดุในพื้นที่ที่หาง่ายและประหยัดเป็นหลัก
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			 ๘.๑.๔ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ (สัตว์ปา่ และอุทยาน) โดยจัดให้มกี ารเพาะเลีย้ ง
ขยายพันธุ์ให้แพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นอาชีพ และหากพื้นที่โครงการมีสภาพ
ภูมิประเทศสวยงามอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมก็ให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานหรืออุทยาน
แห่งชาติต่อไป
			 ๘.๑.๕ การรักษาป่าชายเลน โดยปลูกป่าไม้ชายเลนด้วยการอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลง
ในการเติบโต อันเป็นแนวป้องกันลมและป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นำ้ ซึง่ เป็นการ
ช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม
๘.๒ การฟื้นฟูสภาพป่าและการปลูกป่า
พระองค์มีแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูสภาพป่า
และการปลูกป่า ได้แก่ “ปลูกป่าในใจคน” โดยการ
ทำความเข้าใจกับราษฎรให้รู้ถึงประโยชน์ของป่า
และการอยูร่ ว่ มกับป่าอย่างพึง่ พาอาศัยกัน ให้ราษฎร
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า โดยจัดจำแนก
ความเหมาะสมการใช้ที่ดินตามลักษณะโครงสร้าง
ของดิน ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การปลูกป่า ตลอดจนรู้จักนำพืชมาใช้สอยอย่างถูกต้อง ดังเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทราย
ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน
“ปลูกป่า ๓ อย่าง ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง” เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน
น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ ด้วยการจำแนกป่า ๓ อย่าง คือ
ป่าไม้ใช้สอย ป่าไม้กิน และป่าไม้เศรษฐกิจ ซึ่งช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย “การปลู ก ป่ า
ทดแทน” เช่น การปลูกป่าทดแทนตามไหล่เขา และในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ทรงชี้ แ นะแนวทางโดยถื อ หลั ก ให้ ธ รรมชาติ ฟื้ น ตั ว เอง เช่ น “การปลู ก ป่ า
โดยไม่ต้องปลูก” โดยการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเติบโตของต้นไม้ และควบคุมไม่ให้คนเข้าไป
ตัดต้นไม้ และรบกวนเหยียบย่ำต้นไม้เล็กๆ เมื่อทิ้งไว้ช่วงระยะหนึ่ง พืช ลูกไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ จะค่อยๆ
เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ฟื้นตัวขึ้น เช่น โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
๘.๓		 การพัฒนาเพือ่ ให้ชมุ ชนอยูร่ ว่ มกับป่าอย่างยัง่ ยืน พระองค์มพี ระราชดำริให้คนอยูร่ ว่ ม
กั บ ป่ า ได้ โดยพยายามเปลี่ ย นราษฎรจากผู้ บุ ก รุ ก ทำลายป่ า ให้ ก ลายมาเป็ น ผู้ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า
ด้วยทรงตระหนักถึงการพึง่ พาของคนและป่า โดยทรงมีแนวพระราชดำริ อาทิ ส่งเสริมให้ราษฎรมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมการปลูกป่า และจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง พระองค์ทรงแนะนำให้ตั้ง “ป่าไม้หมู่บ้าน”
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เพือ่ ให้ราษฎรเพาะต้นกล้าให้แก่ราชการ เป็นการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ กัน และเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนึก
เป็นปัจจัยอันสำคัญที่จะช่วยให้ต้นน้ำลำธารยังมีอยู่ การสร้างจิตสำนึกแก่ราษฎรตามแนวพระราชดำริ
เป็นการร่วมกันดำเนินการ ซึง่ ชาวบ้านเห็นและสัมผัสได้ ตลอดจนได้รบั ประโยชน์ได้จริงจากความอุดมสมบูรณ์
ของป่า ดิน และน้ำ

๙. แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความ
สำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชนบทก่อนพื้นที่อื่นใด
เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาให้ประชาชนในชนบท
สามารถพึ่งตนเองได้ ดังพระบรมราโชวาทที่ทรง
เริ่มต้นงานพัฒนาในชนบท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๑๒ ความตอนหนึ่งว่า
“..การที่นำความเจริญการพัฒนา
ไปสูช่ นบท หมายถึงประชาชนในชนบทนัน้
มีเหตุผลหลายประการ เหตุผลใหญ่ที่สุด
ข้อแรกก็คอื มนุษยธรรม ความเมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์ทอี่ ยูร่ ว่ มประเทศกับเรา... เหตุผลทีส่ อง
ที่จะต้องพัฒนาชนบทนั้นก็คือ เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง... ความมั่นคงที่เป็น
ปัจจัยสำคัญคือ ความมั่นคงของประชาชนทั่วไปในชนบท เพราะประชาชนในชนบท
เป็นประชาชนส่วนใหญ่ เป็นประชาชนส่วนรวม และประชาชนส่วนรวมหรือประชาชน
ทั้งหมดนั้นคือชาติ เราจึงต้องปฏิบัติให้ชาติคือประชาชนในส่วนรวมมีความมั่นคง...”
พระราชดำริที่สำคัญในการพัฒนาชนบท สรุปได้ดังนี้
๙.๑		 การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชนด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็น
ต่อการผลิต เพือ่ นำไปสูก่ ารพึง่ ตนเองในระยะยาว อาทิ แหล่งน้ำ เนือ่ งจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญทีจ่ ะช่วยให้
เกษตรกร โดยเฉพาะที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำฝนได้มีโอกาสที่จะผลิตได้ตลอดปี และเมื่อชุมชนแข็งแรงพร้อม
ดีแล้ว จึงสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น
เส้นทางคมนาคม ฯลฯ การพัฒนาในลักษณะทีเ่ ป็นการมุง่ เตรียมชุมชนให้พร้อมต่อการติดต่อกับโลกภายนอก
อย่างเป็นขั้นตอนนี้ทรงเรียกว่า “การระเบิดจากข้างใน” ตลอดจนพระราชทานสิ่งจำเป็นในการ
ประกอบอาชีพ เช่น ในปี ๒๕๑๘ ได้พระราชทานที่ดินแก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดสรร
ให้พสกนิกรได้มีที่ดินทำกิน จำนวน ๔๔,๖๒๔ ไร่ ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก ฉะเชิงเทรา
นครปฐม และอยุธยา และมีพระราชดำริให้กรมปศุสตั ว์จดั ตัง้ “ธนาคารโค-กระบือ” โดยเริม่ แรกให้นำกระบือ
จำนวน ๒๔๐ ตัวให้เกษตรกรผูย้ ากจนทีไ่ ม่มโี ค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเองในท้องทีอ่ ำเภอสระแก้ว
และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี เช่าซื้อและผ่อนส่งในราคาถูก
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๙.๒ การส่งเสริมความรู้ในการ
ทำมาหากินตามหลักวิชาการสมัยใหม่
ที่ เ หมาะสมแก่ ร าษฎร ปั ญ หาหลั ก
ประการหนึ่งของการพัฒนาการเกษตร
ในปัจจุบัน คือประสิทธิภาพการผลิต โดย
ปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร คื อ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในการผลิ ต ตามหลั ก วิ ช าการสมั ย ใหม่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเน้ น
ถึงความจำเป็นที่จะต้องมี “ตัวอย่างของ
ความสำเร็จ” ในเรือ่ งการพึง่ ตนเอง เพือ่ ให้ราษฎรในชนบทได้มโี อกาสเห็นถึงตัวอย่างและนำไปปฏิบตั ไิ ด้เอง
และทรงปรารถนาที่จะให้ตัวอย่างของความสำเร็จทั้งหลายได้กระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ
๙.๓		 การนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปให้ถึงมือชาวชนบทอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่องเป็นกระบวนการเดียวกัน และต้องเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ชาวบ้านรับได้และ
สามารถนำไปปฏิบัติอย่างได้ผลแท้จริง อาทิ การสร้างและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้เหมาะสมต่อ
การผลิตและการใช้งานในประเทศไทย เช่น ควายเหล็ก รถไถสำหรับงานเตรียมดิน เป็นต้น
๙.๔		 การยึ ด ปั ญ หาสภาพ
แวดล้อมของแต่ละพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก โดยเฉพาะ
ทรงให้ความสำคัญกับความกระตือรือร้นของ
คนในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาและความต้องการ
ของเขาเหล่านัน้ มากเป็นพิเศษดังพระราชดำรัส
ความตอนหนึ่งว่า
“ การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และ
ภูมปิ ระเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคม
วิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่น
ไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไป ไปช่วยโดยทีจ่ ะดัดเขาให้เข้ากับเราไม่ได้ แต่ถา้ เราเข้าไปแล้ว
เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ หลักการของการเข้าไป
พัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์...”
๙.๕		 การรวมกลุ่ ม ประชาชนเพื่ อ แก้ ปั ญ หาหลั ก ของชนบท ซึ่ ง เป็ น รากฐานสำคั ญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาเพื่อสู่การพึ่งตนเอง โดยเฉพาะการรวมตัวกันในรูปของสหกรณ์ ทรงเน้นเสมอ
ถึงความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน
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หรือเพื่อให้การทำมาหากินของชุมชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด จะเห็นได้ว่า
กลุม่ สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริทปี่ ระสบความสำเร็จในหลายโครงการ พัฒนาขึน้ มาจากการรวมตัวกัน
ของราษฎรกลุ่มเล็กๆ
๙.๖		 การพัฒนาโดยกระตุน้ ผูน้ ำชุมชนให้เป็นแกนนำในการพัฒนา เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีท่ รงใช้
ในบางพื้นที่ตามความเหมาะสม ทรงพิจารณาผู้นำ โดยเน้นในด้านคุณธรรม ความโอบอ้อมอารี ความเป็น
คนในท้องถิ่นและรักท้องถิ่น จากนั้นทรงอาศัยโครงสร้างสังคมไทยโดยการกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนที่มักจะ
มีฐานะดีให้เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่น โดยชาวบ้านที่ยากจนให้ความสนับสนุน
ร่วมมือ ซึ่งในที่สุดแล้วผลแห่งความเจริญที่เกิดขึ้น ก็จะตกแก่ชาวบ้านในชุมชนนั้นทุกคน
อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาชนบทตาม
โครงการพระราชดำรินั้น เป็นกิจกรรมที่กระจาย
ครอบคลุมอย่างกว้างขวางในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ทุกภาค
ของประเทศ โดยเฉพาะพืน้ ทีล่ า้ หลังและทุรกันดาร
ซึ่ ง ทรงให้ ค วามสำคั ญ เป็ น พิ เ ศษ และเสด็ จ ฯ
เยี่ยมพื้นที่เหล่านั้นอยู่เสมอ จากเป้าหมายของ
การพั ฒ นาชนบทที่ ท รงมุ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งพื้ น ฐาน
การพึ่ ง ตนเองของประชาชนในระยะยาว
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พื้ น ฐานในเรื่ อ งของปั จ จั ย
การผลิตทีจ่ ำเป็น เช่น แหล่งน้ำ ทีด่ นิ ป่าไม้ ตลอดจนความรูใ้ นการทีจ่ ะใช้ทรัพยากรเหล่านีใ้ ห้เป็นประโยชน์
สูงสุด ทัง้ หมดนีไ้ ด้ชว่ ยให้ชนบทภายใต้โครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริในปัจจุบนั ได้รบั ประโยชน์
อย่ า งมาก และมี ส ภาพชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ดี ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ดั ง ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสว่า
“ที่ซึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนินไปแล้ว ในปีต่อๆ มาจะดีขึ้น คนมีสุขภาพดี
สภาพแวดล้อมดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น คุ้มกับแรงที่เราเหนื่อยและเงินทองที่เสีย”

๑๐. แนวพระราชดำริด้านการคมนาคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์มีพระราชดำริเปิดเส้นทาง
การพัฒนาสูช่ นบททีห่ า่ งไกล อันเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำคัญของการนำความเจริญไปสูช่ นบท โดยถนนสาย
ประวัตศิ าสตร์สายแรกทีส่ ร้างตามพระราชดำริคอื โครงการถนนเข้าสูห่ มูบ่ า้ นห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ
(ปัจจุบันคือ ตำบลทับใต้) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี ๒๔๙๕
นอกจากนี้ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปในพื้นที่อันตรายหลายแห่ง เพื่อพระราชทานขวัญและ
กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดำเนินการบุกเบิกสร้างเส้นทาง นำมาซึ่งโครงการก่อสร้างถนนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริมากมายหลายสายที่พระราชทานแก่พสกนิกรทั่วประเทศ รวมทั้งทรงห่วงใยปัญหา
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การจราจรที่แออัดบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร ด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข
พระองค์จึงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ มากมาย อาทิ
๑๐.๑ การขยายผิ ว การจราจรและเพิ่ ม
เส้ น ทางคมนาคม พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรง
ตระหนักว่าปัญหาการจราจรทีต่ ดิ ขัดของกรุงเทพฯ เกิดขึน้
เนื่องจากปริมาณรถและการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ พระองค์จงึ พระราชทานให้ดำเนินการทัง้ แบบเร่งด่วน
ในจุดวิกฤตและแบบระบบโครงข่ายจราจร การแก้ปญ
ั หา
จราจรเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน อาทิ โครงการก่อสร้าง
ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้จากสถานีบางกอกน้อยถึงถนน
จรัญสนิทวงศ์ และพระราชทานนามว่า “ถนนสุทธาวาส” การขยายพืน้ ผิวจราจร เช่น โครงการถนนหยดน้ำ
และการปรับปรุงขยายผิวจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โครงการก่อสร้างถนนเลียบบึงมักกะสัน
จากถนนศรีอยุธยาถึงถนนอโศก-ดินแดง การขยายช่องทางโดยไม่ทำลายภูมิทัศน์เดิม เช่น โครงการ
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ และโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมัฆวานรังสรรค์ เป็นต้น
๑๐.๒ การแก้ ปั ญ หาการจราจรอย่ า งเป็ น ระบบ
โครงข่าย การทีก่ รุงเทพฯ เป็นจุดศูนย์กลางในการลำเลียงขนส่งสินค้า
เข้าและออกเพื่อผ่านไปยังตัวเมือง พื้นที่อุตสาหกรรม หรือภูมิภาค
อืน่ ๆ ของประเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำให้การจราจรติดขัด พระองค์
จึงมีพระราชดำริให้มีการก่อสร้างเส้นทางใหม่ การเชื่อมต่อถนน
และการสร้างทางวงแหวนเลี่ยงเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร
อาทิ เมื่อปี ๒๕๑๔ มีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาจราจร พระราชทานเป็นของขวัญแก่ประชาชน คือ โครงการ
ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก (ถนนวงแหวนชั้นใน) แทนการจัดสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ ทีท่ างราชการจะจัดสร้างและน้อมเกล้าฯ ถวาย
เป็ น ของขวั ญ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี รั ช ดาภิ เ ษก
โครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก และเหนือ-ใต้ เพือ่ เชือ่ มเส้นทาง
จราจรด้วยถนน สะพาน และปรับปรุงเส้นทางเดิมและเส้นทางใหม่ให้เชื่อมกันอย่างสมบูรณ์ รวมถึง
โครงการถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เพือ่ รองรับการขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพฯ ต่อเนือ่ งไปจนถึงพืน้ ที่
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่น เพื่อไม่ให้รถบรรทุกวิ่งเข้าตัวเมืองหรือทิศทางอื่น
อันเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยรอบ
ทัง้ นี้ สำนักงานฯ ขอยกตัวอย่างพอสังเขป เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจและซาบซึง้ ในแนวพระราชดำริ
การแก้ไขปัญหาจราจรดังกล่าว ได้แก่ โครงการพระราชดำริถนนคูข่ นานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี โครงการ
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สะพานพระราม ๘ โครงการสะพานภูมพิ ล ๑ และสะพานภูมพิ ล ๒ และการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาล
ศิริราช ดังนี้
		 ๑๐.๒.๑ โครงการพระราชดำริ
ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทอดพระเนตรเห็นการจราจร
ที่ ติ ด ขั ด เป็ น อย่ า งมากบริ เ วณสะพานสมเด็ จ
พระปิ่นเกล้า ต่อเนื่องไปจนถึงถนนบรมราชชนนี
จึ ง พระราชทานแผนที่ ก ารก่ อ สร้ า งทางคู่ ข นาน
ที่ ท รงร่ า งด้ ว ยลายพระหั ต ถ์ ข องพระองค์ เ องแก่
กรุงเทพมหานคร เพือ่ ศึกษาหาแนวทางแก้ไข จากนัน้
ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ก่อสร้างทาง
คูข่ นานลอยฟ้าจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้า ไปยังบริเวณสถานีขนส่งสายใต้แห่งใหม่ เชือ่ มสะพาน
ข้ า มสี่ แ ยกอรุ ณ อมริ น ทร์ แ ละสะพานข้ า มถนนจรั ล สนิ ท วงศ์ เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ ก ารจราจรคล่ อ งตั ว
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเพื่อระบายรถที่จะออกนอกเมืองให้ได้เร็วที่สุด ผ่อนคลายสภาพการจราจรที่ติดขัด
ในถนนราชดำเนินต่อเนื่องถึงถนนหลานหลวงได้
					 จากแนวพระราชดำรินี้ รัฐบาลในสมัยนั้นได้น้อมรับมามอบให้แก่กรุงเทพ
มหานครและกรมทางหลวงร่วมกันรับผิดชอบการก่อสร้างทางคูข่ นานลอยฟ้าจากแยกอรุณอมรินทร์ไปจนถึง
แยกพุทธมณฑลสาย ๒ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการจราจร จากบริเวณสะพาน
สมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงทางแยกตลิ่งชันถนนบรมราชชนนีทั้งขาเข้าและขาออกโดยไม่ติดสัญญาณไฟ
จราจร และเพื่อแยกการจราจรของยวดยานที่ต้องการเดินทางระยะไกลออกจากยวดยานที่เดินทาง
ในระยะใกล้ ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทางแยกตลิ่งชัน จนถึงพุทธมณฑลสาย ๒
๑๐.๒.๒ โครงการสะพานพระราม ๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชดำริชแี้ นะว่า ควรก่อสร้างสะพานข้าม
แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก ๑ แห่ง บริเวณถนนอรุณอมรินทร์
ไปเชื่อมกับถนนวิสุทธิกษัตริย์ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดใช้เส้นทาง
คู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี รวมทั้งเพิ่มจุดเชื่อมโยง
กรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและธนบุรี และเป็นจุดเชื่อมต่อ
“โครงข่ายจตุรทิศ” พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาแนวแผนผังสะพานให้กรุงเทพ
มหานครนำไปศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินการ อีกทั้งโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อของสะพาน
แห่งใหม่นวี้ า่ “สะพานพระราม ๘” เพือ่ แบ่งเบาปริมาณการจราจรทีข่ า้ มแม่นำ้ เจ้าพระยาบริเวณสะพาน
สมเด็จพระปิน่ เกล้า และผ่อนคลายปัญหาการจราจรในถนนทีต่ อ่ เนือ่ งจากสะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้า ทัง้ ฝัง่
162

พระนครและฝัง่ ธนบุรี เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนสมเด็จพระปิน่ เกล้า ถนนบรมราชชนนี ถนนจรัญสนิทวงศ์
เป็นต้น และเพื่อลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านเข้าไปในเกาะรัตนโกสินทร์ ตลอดจนเพื่อเชื่อมต่อ
โครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์ เอื้ออำนวยการคมนาคมขนส่ง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของ“โครงข่าย
จตุ ร ทิ ศ ตะวั น ตก-ตะวั น ออก” ที่ เชื่ อ มต่ อ กั น ให้ ผู้ สั ญ จรระหว่ า งฝั่ ง พระนครและฝั่ ง ธนบุ รี ไ ด้ เ ลื อ กใช้
ไม่ตอ้ งเดินทางเข้าเมืองโดยไม่จำเป็น รวมทัง้ เป็นการพัฒนาพืน้ ที่ สภาพแวดล้อมทีด่ ี และส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ในฝั่งธนบุรีและบริเวณใกล้เคียง
๑๐.๒.๓ โครงการสะพานภูมิพล ๑ และสะพาน
ภูมพิ ล ๒ หรือชือ่ อย่างไม่เป็นทางการว่า “สะพานวงแหวน
อุตสาหกรรม” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้กอ่ สร้างขึน้ เชือ่ มต่อเขตราษฎร์บรู ณะและเขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร กับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็น
โครงข่ายถนนรองรับการขนถ่ายลำเลียงสินค้าจากท่าเรือ
กรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
มิให้รถบรรทุกวิ่งเข้าไปในตัวเมืองหรือทิศทางอื่น อันเป็นสาเหตุของการจราจรติดขัดโดยรอบ โดย
“สะพานภูมิพล ๑” เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กับตำบลทรงคะนอง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ “สะพานภูมิพล ๒” เชื่อมระหว่างตำบลทรงคะนองกับ
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
		
๑๐.๒.๔ การแก้ไขปัญหาการจราจรรอบ
โรงพยาบาลศิริราช แม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรง
ประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช พระองค์ยังทรงห่วงใยที่จะแก้ไข
ปัญหาให้พสกนิกรอยู่ตลอดเวลา โดยเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๔ พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ ที่
เกีย่ วข้องเฝ้าฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการแก้ไขปัญหา
การจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และสะพานพระราม ๘ เพื่อบรรเทาปัญหา
การจราจรในบริเวณดังกล่าว โดยมีพระราชกระแสรับสัง่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันดำเนินงานสำรวจ
และออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิ การต่อเชื่อมสะพานพระราม ๘ กับถนนพรานนก และ
พุทธมณฑลสาย ๔ งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ตลอดจนผิวการจราจรกลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์
และสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ถนนจรัญสนิทวงศ์ การก่อสร้างทางลอดใต้ทางสามแยกไฟฉาย และ
สะพานข้ า มแยกถนนเลี ย บทางรถไฟ เพื่ อ เพิ่ ม โครงข่ า ยถนนที่ เชื่ อ มโยงพื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ตกและ
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ตะวันออกของกรุงเทพฯ และประสิทธิภาพการจราจรบริเวณแยกอรุณอมรินทร์ แยกศิรริ าช แยกพรานนก
สามแยกไฟฉาย และทางแยกอืน่ ๆ ทีต่ อ่ เนือ่ งกัน พร้อมกันนัน้ ยังช่วยลดจุดตัด และทางแยกสัญญาณไฟจราจร
บนถนนจรัญสนิทวงศ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ซึ่งช่วยให้ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก
ฝั่งธนบุรีสัญจรได้สะดวกขึ้น
			 โอกาสนี้ พระองค์ทรงซักถามเกี่ยวกับ
การจัดทำระบบรถไฟฟ้าบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช
และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไปสูส่ ว่ นภูมภิ าคต่างๆ โดยมี
พระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
“...ที่ จ ริ ง รถไฟนี้ จ ะได้ ป ระโยชน์ ม าก
เพราะว่าดีกว่าการคมนาคมทางถนน ทางถนน
แพงมาก รถไฟจะถูกลงไปมาก ดีสำหรับการเศรษฐกิจ
ของไทย ถ้าทำได้สำเร็จโดยเร็ว...”
๑๐.๓ การแก้ปญ
ั หาจราจรด้วยหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว
พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็นทุน
เริม่ ต้นในโครงการจัดหารถจักรยานยนต์ให้แก่กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล ให้ จั ด หารถนำขบวนให้ แ ก่ ป ระชาชน
เพื่อแก้ปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ต่อมาพัฒนาเป็น
จราจรโครงการพระราชดำริ ซึ่งตำรวจจราจรในโครงการ
พระราชดำรินี้ ต้องผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการทำคลอดด้วย เพราะนอกจากการอำนวยความสะดวก
แก่การจราจรแล้ว ยังพบปัญหาผู้เจ็บป่วยและผู้ใกล้คลอดระหว่างการเดินทางอยู่เสมอ ซึ่งเจ้าหน้าที่
จราจรโครงการพระราชดำรินี้ จึงเป็นที่พึ่งยามคับขันของประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง โครงการดังกล่าว
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ โดยมีหน่วยปฏิบัติภารกิจ ๓ ชุด คือ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดอำนวยความสะดวก
การจราจร และชุดตำรวจช่าง

๑๑. แนวพระราชดำริด้านพลังงาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเรื่องน้ำมันในโลกซึ่งนับวันจะค่อยๆ หมดไป จึงทรง
ให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ก่อนที่จะเกิดภาวะน้ำมันขาดแคลน ด้วยทรงเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของแหล่งพลังงานทดแทนที่จะนำมาใช้ภายในประเทศ และช่วยเหลือให้เกษตรกรลดต้นทุน
การผลิต รวมทั้งสามารถผลิตพลังงานขึ้นมาใช้ได้เอง ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่เอกอัครราชทูตไทย
และกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสประชุมประจำปี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘
ความตอนหนึ่งว่า
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“...การทีน่ ำ้ มันแพงขึน้ คนซือ้ ก็ตกใจ เพราะว่าน้ำมันนัน้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้
ทำมาหากินได้ และถ้าน้ำมันแพงแล้วค่ า ตอบแทนในอาชี พมั น คงที่ หรื อค่ า ใช้ จ่ าย
มากขึ้ น แต่ ร ายได้ น้ อ ยลง อย่ า งนี้ บ างคนเกื อ บจะอยู่ ไ ม่ ไ ด้ ฉะนั้ น จะต้ อ งค้ น คว้ า
น้ำมันเชือ้ เพลิงทดแทนทีร่ าคาถูก... เรือ่ งพลังงานทดแทนนัน้ เป็นการนำพืชมาทำพลังงาน
ทดแทน และมีหลายชนิดศึกษามาหลายสิบปี ไม่ใช่เพิ่งจะมาทำตอนน้ำมันแพงขึ้น
ครั้งละ ๔๐ สตางค์…. สำหรับเชื้อเพลิงที่จะได้จากดินโดยการปลูกนั้น ก็ต้องให้สามารถ
ปลูกในราคาที่ประหยัด...”
พระองค์ จึ ง ทรงริ เริ่ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา อย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนือ่ งกว่า ๓๐ ปี
โดยมี พ ระราชดำริ ใ ห้ น ำพื ช ผลการเกษตรมาผลิ ต
เป็นพลังงานทดแทน เพื่อให้คนไทยพึ่งตัวเองได้ในด้าน
พลังงาน รวมทั้งรองรับปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ
ตลอดจนเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์
ให้คุ้มค่าที่สุด และสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุล
อาทิ
๑๑.๑ ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโค ในปี ๒๕๑๘ พระองค์มีพระราชดำริว่า ควรนำแกลบ
มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ ทัง้ ด้านการทำเป็นปุย๋ สำหรับปรับปรุงสภาพดิน และทำเป็นเชือ้ เพลิง โดยได้
ทดลองนำวัสดุต่างๆ อาทิ แกลบบด ผักตบชวา และขี้เลื่อยจากถุงเพาะเห็ดมาอัดเป็นเชื้อเพลิงแท่งที่ให้
ความร้อนได้ดี ซึง่ ปัจจุบนั มีจำหน่ายแก่บคุ คลทัว่ ไป รวมทัง้ ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคนมในการดำเนินงาน
โรงโคนมสวนจิ ต รลดา เพื่อไม่ให้มูลโคเหล่านี้ ถู ก ขนไปทิ้ ง เปล่ า ประโยชน์ โดยนำมาเก็ บ ใส่ ถั ง หมั ก
เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพใช้ในโรงโคนม ได้ก๊าซมีเทนกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และก๊าซอื่นๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
๑๑.๒ การวิจยั และพัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน หรือไบโอดีเซล พระองค์ทรงค้นพบว่า
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ปริมาณน้ำมันสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดใดๆ ในโลก จึงมีพระราชดำริให้ทำการวิจัยและ
พัฒนาโรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน โดยได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำการวิจยั
และพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กให้กลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อย และจัดสร้างโรงงาน
ทดลองขึน้ ทีส่ หกรณ์นคิ มอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และได้พฒ
ั นาปรับปรุงเครือ่ งจักรหลายครัง้ จนกระทัง่ ปี ๒๕๓๑
ได้รับสั่งให้สร้างโรงงานแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กครบวงจรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และในปี ๒๕๔๓ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และกองงาน
ส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มการทดลองใช้น้ำมันปาล์มเป็น
เชือ้ เพลิงสำหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซล และจากการทดสอบพบว่า น้ำมันปาล์มกลัน่ บริสทุ ธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
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สามารถใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือ
อาจใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลได้ตั้งแต่ ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์
		
จากการจุ ด ประกายความคิ ด การพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนดั ง กล่ า ว ประกอบกั บ เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ พระราชดำเนิ น ไปทรงประกอบพิ ธี
วางศิลาฤกษ์เขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒
มิถนุ ายน ๒๕๔๔ รถยนต์พระทีน่ งั่ ติดสติก๊ เกอร์ทา้ ยรถว่า “รถคันนี้
ใช้น้ำมันปาล์ม ๑๐๐%” ทำให้มีการเคลื่อนไหวและตื่นตัว
ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ทดลอง และทำวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การนำ
น้ำมันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่
เป็นการนำน้ำมันพืชและน้ำมันมะพร้าวมาใช้ในเครื่องยนต์
และเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จากน้ำมันพืชนี้รวมๆ ว่า “ไบโอดีเซล”
			 ในปี ๒๕๔๗ จึงได้เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
โดยโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานและบริษทั ต่างๆ ดำเนินการสร้างอาคารและ
อุปกรณ์ผลิตไบโอดีเซลขึน้ ในบริเวณงานทดลองผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงโครงการส่วนพระองค์ฯ และปีถดั มา
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายการปรับปรุงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต และได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ ตลอดจนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้สนองพระราชดำริด้วยการให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน
ทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อใช้เติมเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วย
		 นอกจากนี้ จากบันทึกข้อมูลของสำนัก
ราชเลขาธิการในการเข้าเฝ้าฯ ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ำและการเกษตร และ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและ
เลขานุการสถาบันฯ เมือ่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ พระองค์
ได้รับสั่งเรื่องน้ำมันปาล์ม หรือการทำ “ไบโอดีเซล” ว่า
จะต้องคิดให้รอบด้าน ไม่เช่นนัน้ จะเป็นการนำน้ำมันดีเซล
มาทำไบโอดีเซล เนื่องจากต้องนำดีเซลมาใช้เติมรถเพื่อ
ขนไบโอดี เซล การนำไบโอดี เซลให้ ม าใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง ควรทำเพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านในพื้ น ที่
เพื่อไม่ต้องขนส่ง ตลอดจนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเคยเล่าถวายว่า
ได้ ใ ห้ ท ำวิ จั ย ส่ ว นอื่ น ประกอบด้ ว ย เพื่ อ เป็ น ผลผลิ ต ข้ า งเคี ย ง อาทิ กลี เซอรี น มาการี น และถ่ า น
หากทำได้ครบอย่างนี้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และพึ่งตนเองได้
166

๑๑.๓ แก๊สโซฮอล์ พลังงานทดแทนน้ำมัน
เบนซิน สำหรับพลังงานทดแทนน้ำมันเบนซิน พระองค์
มีพระราชดำรัสให้ศึกษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจาก
อ้อย เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิด
ภาวะน้ำมันขาดแคลนหรือราคาอ้อยตกต่ำ ตัง้ แต่ปี ๒๕๒๘
การนำอ้อยมาแปรรูปเป็นเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงาน
ทดแทนจึ ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาซึ่ ง แม้ ว่ า
ในช่วงปี ๒๕๒๘-๒๕๓๐ น้ำมันเบนซินยังคงมีราคาถูก
แต่ พ ระองค์ ยั ง ทรงให้ ศึ ก ษาวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเอทานอลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตลอด ดั ง นั้ น
เมื่อเกิดวิกฤตราคาน้ำมันขึ้นสูง จึงได้มีการนำผลการศึกษาวิจัยพลังงานทดแทนตามพระราชดำริ
มาต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว
ทัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
เงินทุนวิจัยสำหรับการดำเนินงาน เพื่อใช้จัดสร้างอาคาร
และซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในขั้นต้น โดยในปี ๒๕๔๐ โครงการ
ส่วนพระองค์ฯ ร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
(บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบนั ) และสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดำเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพของเอทานอลทีใ่ ช้เติมรถยนต์ โดยสามารถ
กลั่ น เอทานอลที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ร้ อ ยละ ๙๙.๕ แล้ ว นำ
กลับมาผสมกับน้ำมันเบนซินธรรมดาในอัตราส่วน ๑ : ๙ ได้แก๊สโซฮอล์ที่มีค่าออกเทนเทียบเท่าน้ำมัน
เบนซิน ๙๕
			 ต่อมา บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ฯ ผลิตและจำหน่ายน้ำมัน
แก๊สโซฮอล์ ซึ่งเปิดจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป และภายในเวลาไม่กี่ปี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้รับความนิยม
ในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นพลังงานสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากช่วยลดการนำเข้าน้ำมัน
ได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย
๑๑.๔ พลังงานทดแทนอื่นๆ
			 สำหรับพลังงานด้านอื่นๆ พระองค์ทรงศึกษาเกี่ยวกับน้ำอย่างละเอียดลึกซึ้ง ทำให้
ทรงทราบถึงปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ และพระราชทานข้อสังเกต แนวทาง
แก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาการใช้พลังงานน้ำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงพระราชดำริ
เกีย่ วกับการสร้างเขือ่ นและโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เพือ่ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์และสร้างกระแสไฟฟ้า
ให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงในพื้นที่ชนบทห่างไกล และมีพระราชดำริเกี่ยวกับ การพัฒนาพลังงานลม
ซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้ในการสูบน้ำ เช่น มีพระราชดำริให้ปลูกป่าด้วยการนำพลังงานลมมาใช้สูบน้ำขึ้นไป
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บนภูเขา เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยทรงนำไป
ใช้ประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง
สนพระทัยในการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ด้วยการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ผลิต
กระแสไฟฟ้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระกำ จังหวัด
ราชบุรี โครงการศูนย์ศลิ ปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีพฒ
ั นาเกษตรทีส่ งู ตามพระราชดำริ
ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนจิตรลดา เป็นต้น

๑๒. แนวพระราชดำริการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเห็ น
ความสำคัญของการมี “ต้นแบบของความสำเร็จ” หรือ
ตัวอย่างของการพัฒนาในแต่ละพืน้ ที่ ว่าควรจะดำเนินการ
ไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ และแนวทางนั้น
ต้องเป็นสิ่งที่ราษฎรสามารถทำตามตัวอย่างได้โดยง่าย
จึ ง มี พ ระราชดำริ จั ด ตั้ ง “ศู น ย์ ศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้น
ดังพระราชดำรัส เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๖ เกีย่ วกับศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา ความตอนหนึง่ ว่า
“...เป็นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกด้านของ
ชีวิตประชาชนที่จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่
จะสามารถที่จะหาดูวิธีการจะทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ...ด้านหนึ่งก็เป็นจุดประสงค์
ของศูนย์การศึกษา ก็เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้า วิจัยในท้องที่ เพราะว่าแต่ละท้องที่
สภาพฝนฟ้ า อากาศและประชาชนในท้ อ งที่ ต่ า งๆ กั น ก็ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น มาก
เหมือนกัน...”
ได้ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางและวัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริ

๑) ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนา วิธีการแก้ปัญหา
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎร
ที่อยู่ในพื้นที่นั้น รวมทั้งขยายผลจากความรู้หรือผลจากการทดลองและการวิจัยให้กระจายไปสู่ประชาชน
อย่างกว้างขวางด้วยเทคนิควิธกี ารอย่างง่าย โดยผ่านการสาธิตและการอบรมในรูปแบบต่างๆ ในขณะเดียวกัน
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ก็มผี ลการศึกษาทดลองทีไ่ ม่ประสบผลสำเร็จ แต่มคี ณ
ุ ประโยชน์ในฐานะเป็นตัวอย่างทีไ่ ม่ควรดำเนินการตาม
นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการสาธิตเทียบเคียง ระหว่างพื้นที่ก่อนและหลังการพัฒนา และการปรับปรุง
ดัดแปลงด้วย
๒) เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน โดยให้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นแหล่งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติ โดยเป็นแหล่งความรู้ของราษฎร
แหล่งศึกษาทดลองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแหล่งแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทาง
แก้ไขปัญหาระหว่างคน ๓ กลุ่ม คือ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และราษฎร
๓) เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย์ศกึ ษา
การพัฒนาฯ เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องแนวความคิดแบบสหวิทยาการ
โดยแต่ละแห่งจะเป็นแบบจำลองของพื้นที่และรูปแบบการ
พัฒนาทีค่ วรจะเป็น เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
อันจะเป็นตัวอย่างว่า ในพื้นที่และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่
ลักษณะหนึ่งๆ นั้น จะสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้โดย
วิธีใดบ้าง โดยใช้ความรู้ทุกสาขาให้เป็นประโยชน์เกื้อหนุนกัน
อย่างที่สุด มิใช่การพัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึ่ง และระบบ
ของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ จะเป็นการผสมผสานไม่เพียงเฉพาะเรือ่ งความรูเ้ ท่านัน้ แต่ตอ้ งมีการผสมผสาน
การดำเนินงานและการบริหารที่เป็นระบบด้วย
๔) เน้นการประสานงานระหว่างส่วนราชการ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ ทุกแห่งเน้นการประสานงาน แผน และการจัดการระหว่างกรม กอง และส่วนราชการต่างๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาระบบราชการ
๕) เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
กล่าวคือ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ มีการศึกษาทดลอง และสาธิต
ให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานพร้อมๆ กันในทุกด้าน
ทัง้ ด้านการเกษตร ปศุสตั ว์ ประมง ตลอดจนการพัฒนาทางด้าน
สังคม และงานศิลปาชีพ ในลักษณะของ “พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
ทีม่ ชี วี ติ ” เมือ่ ผูส้ นใจเข้าไปศึกษาดูงานโดยจะมีให้ดไู ด้ทกุ เรือ่ ง
ในบริเวณศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ ทัง้ หมด ผูส้ นใจหรือเกษตรกรจะได้รบั ความรูร้ อบด้าน อีกทัง้ มีความสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การได้รับประโยชน์สูงสุด
เมื่อผลการศึกษาของแต่ละศูนย์ประสบผลสำเร็จ จะทำการขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่
รอบๆ ศูนย์ฯ เรียกว่า “หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ” ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายอันดับแรก โดยให้เกษตรกรเข้ามา
รับการอบรม หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำ เมื่อส่งเสริมให้กับหมู่บ้านรอบศูนย์จนได้ผลใน
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ระดับหนึง่ แล้ว หมูบ่ า้ นเหล่านีจ้ ะทำหน้าทีเ่ ป็นหมูบ่ า้ นตัวอย่างให้เกษตรกรพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีห่ า่ งออกไปได้เข้ามา
ศึกษาและดูงานได้ เพื่อสามารถขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ
นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ยังได้ขยายผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ไปสูพ่ นื้ ทีแ่ ห่งอืน่ ในลักษณะของ “ศูนย์สาขา” เพือ่ ทำการศึกษาเป็นการเฉพาะเรือ่ ง เฉพาะพืน้ ทีน่ นั้ ๆ และ
ผลที่ได้จากการศึกษาจะได้ส่งเสริมให้เกษตรนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเช่นกัน
สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ดังกล่าว ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นรวมจำนวน ๖ แห่ง
ทั่วภูมิภาค ดังนี้
๑๒.๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิ
งเทรา “ป่าหาย น้ำแห้ง ดินเลว... ก็พัฒนาได้”
		
เนื่องจากผืนดินบริเวณตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เสื่ อ มโทรม
ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนือ้ ดินเป็นทราย มีการชะล้าง
พังทลายของดินสูง และปลูกพืชชนิดเดียว (มันสำปะหลัง)
ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน
ผลผลิตพืชที่ได้รับต่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ
ฟื้นฟูสภาพป่า การพัฒนาดิน การวางแผนปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร และผู้สนใจสามารถ
เข้ ามาชมศึ ก ษาค้ น คว้ าหาความรู้เ พิ่ม เติม และนำไปปฏิ บั ติ ต ามได้ เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ และพื้ น ที่ ท ำกิ น
ของตนให้ เ พิ่ ม ผลผลิ ต มี ฐ านะความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ผลงานของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นฯ
เปรียบเสมือน “ต้นแบบ” ของความสำเร็จ ที่สามารถเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่พื้นที่อื่นๆ โดยรอบได้
และได้สนองพระบรมราโชบายในการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเอนกประสงค์ของผู้คนในทุกด้าน
๑๒.๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส “ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน”
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิเคราะห์และพระราชทานความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า
“...ส่วนใหญ่เป็นสภาพ ‘พรุ’ เก่า ดินประกอบด้วยพืชทีท่ บั ถมลงมาเป็นเวลานาน
และผสมกับน้ำทะเล มีผลให้เป็นดินที่มีแร่กำมะถัน เมื่อผสมกับอากาศก็กลายเป็น
อ๊อกไซด์ และเมื่อผสมกับน้ำก็กลายเป็นกรดกำมะถัน...”
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พระองค์ จึ ง ทรงให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
ดินพรุ หรือดินเปรี้ยว โดยเน้นศึกษาทดลอง
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ พรุ ให้สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมให้ได้
มากที่สุด เช่น ทรงใช้วิธีการ “แกล้งดิน” การใช้
หินปูนปรับสภาพน้ำเปรี้ยว (การปรุงน้ำเปรี้ยว)
โดยให้ศึกษาวิธีการใช้หินปูนฝุ่นผสมน้ำเปรี้ยว
เพื่อเจือจางความเป็นกรด ก่อนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และการยกร่องปลูกพืชในพื้นที่พรุ ซึ่งเมื่อได้
ดำเนินการตามพระราชดำริแล้ว ปรากฏว่าพืชสามารถเจริญเติบโตและให้ผลิตได้ดี และเป็นแบบอย่าง
ในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว รวมทั้งจัดทำหนังสือคู่มือการปรับปรุงดินเปรี้ยว แจกจ่ายแก่หน่วยงานต่างๆ
เกษตรกร และผู้ที่สนใจ
๑๒.๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี “การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล จากยอดเขาสู่ท้องทะเล”
			 ด้วยประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ได้รับความเดือดร้อนในการทำมาหากิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้และทะเลชายฝั่งใกล้เคียงอันเป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สำรวจข้อเท็จจริง ซึ่งทรงพบว่า สภาพป่าชายเลนรอบชายฝั่งอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นเขตป่าสงวนนั้น
มี พื้ น ที่ บ างส่ ว นที่ ส ภาพป่ า เสื่ อ มโทรมลง และราษฎรได้ บุ ก รุ ก เข้ า ไปจั บ จองและประกอบอาชี พ
อยู่จำนวนหนึ่ง ทรงเห็นว่า สภาพดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและจัดตั้งสถานี
เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อประโยชน์แก่ราษฎรและชุมชนโดยรอบ จึงทรงให้พิจารณาหาพื้นที่ป่าสงวน
เสือ่ มโทรม หรือพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเกีย่ วกับการพัฒนาในเขตทีด่ นิ
ชายทะเล โดยมีเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้า เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านประมงชายฝั่ง เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต เพื่อการพึ่งตนเองในระยะยาว และมีการดำเนินงานในกิจกรรมที่สำคัญ
อาทิ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขา การอนุรักษ์ป่าชายเลน
ที่สมบูรณ์รอบอ่าวคุ้งกระเบน การส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
๑๒.๔ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร “สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตแบบพอเพียง”
			 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แต่เดิมนั้นเป็นป่าโปร่ง เนื่องจากชาวบ้านตัดไม้สำหรับ
เป็นฟืน และใช้พนื้ ทีท่ ำเกษตรกรรม ป่าไม้ทอี่ ยูเ่ หนือพืน้ ทีถ่ กู ทำลายไปมาก จึงไม่มนี ำ้ ในหน้าแล้ง น้ำไหลแรง
ในหน้าฝน ทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลง และเกลือที่อยู่ข้างใต้จึงผุดขึ้นเป็นหย่อมๆ พระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำ
สนั บ สนุ น โครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านตาม
พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพือ่ ศึกษาทดลอง งานพัฒนา
แบบเบ็ดเสร็จ ได้แก่ การพัฒนาป่าไม้ การเกษตรต่างๆ
ตามความเหมาะสม รวมทั้งการดำเนินงานด้านเกษตร
อุ ต สาหกรรม สำหรั บ เป็ น ตั ว อย่ า งอั น จะนำไปสู่ ค วาม
สามารถในการพึ่งตนเองได้ต่อไป และได้ให้ราษฎรนำไป
ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้
		ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จึงถือกำเนิดขึน้ เพือ่ เป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นพื้นที่ส่วนย่อ ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหา และศึกษา
วิธีการพัฒนาของภูมิภาคนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เน้ น ในด้ า นการปรั บ ปรุ ง บำรุ ง ดิ น
การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทาน และการปลูก
พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม รายได้ ข องเกษตรกร โดยมี ก าร
ดำเนิ น งานในกิ จ กรรมที่ ส ำคั ญ อาทิ การพั ฒ นาป่ า ไม้ ใ นเขต
ปริมณฑลของศูนย์ ด้วยระบบชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค การเป็นศูนย์ศึกษาทดลองควบคู่
กับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านต่างๆ ฯลฯ
๑๒.๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ “ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางคือเกษตรกรรม”
			 ในคราวเสด็จไปตรวจเขื่อนห้วยฮ้องไคร้ตอนล่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำริที่จะใช้พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนสำหรับการเลี้ยงโคนม แต่เนื่องจากทรงพบว่าผืนดิน
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดจากการลักลอบตัดไม้และจากไฟไหม้ป่า และดินนั้นถูกชะล้าง
เป็นส่วนใหญ่ เหลือเป็นหินลูกรังและกรวด พระองค์จึงทรงขอใช้บริเวณลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ทั้งลุ่ม จัดตั้ง
เป็นศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงาน โดยเน้นการศึกษา
ค้นคว้ารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
รูปแบบการพัฒนาต่างๆ ทีท่ ำให้เกษตรกรพึง่ ตนเองได้โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ
การพัฒนาให้เน้นเรื่องการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารเป็นพิเศษ โดยให้ศึกษาระบบการควบคุมไฟป่าในลักษณะ
Wet Fire Break ควบคู่กับงานศึกษาพัฒนาป่าต้นน้ำลำธาร ให้ส่งเสริมราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่บริเวณ
รอบอ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ เข้ามาอยู่ในแผนงานโครงการ โดยเฉพาะให้กรมประมงวางแผนจัดระบบ
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การจับสัตว์น้ำ ให้พัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นทุ่งหญ้าสัตว์เลี้ยง และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในด้าน
Agro-Industry โดยให้ศกึ ษาผลผลิตเพือ่ การอุตสาหกรรม เช่น หอม กระเทียม หญ้าหวาน รวมทัง้ สมุนไพร
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและไม้หอม
๑๒.๖ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ “ฟื้นดิน คืนป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”
ในอดีตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่ามากมาย
โดยเฉพาะเนือ้ ทรายอาศัยอยูเ่ ป็นจำนวนมาก จึงได้ชอื่
ว่า “ห้วยทราย” ภายหลังราษฎรจากพืน้ ทีต่ า่ งๆ อพยพ
เข้ามาอาศัยทำกิน โดยบุกรุกแผ้วถางป่า ทำการเกษตร
อย่างผิดวิธี ทำให้พนื้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวแปรสภาพอย่าง
รวดเร็ว ดินกลายเป็นดินทรายและดินดานทีไ่ ม่มแี ร่ธาตุ
ส่งผลให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยการปลูกป่า และจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิม
ได้มสี ว่ นร่วมในการรักษาป่าไม้และได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเกษตรกรรมทีเ่ หมาะสม
เพื่ อ พั ฒ นาอาชี พ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
พืชจากพระราชดำริ สู่ทฤษฎีการป้องกัน
การเสื่ อ มโทรมและพั ง ทลายของดิ น
โดยทรงศึกษาถึงศักยภาพ “หญ้าแฝก”
และได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนิน
การศึกษาทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทราย
ซึง่ มีทรายแข็ง ดินเหนียว หินปูนและแร่ธาตุ
ต่า งๆ รวมตั ว กั น เป็นแผ่นแข็งคล้ายหิน
ยากที่พืชชั้นสูงจะเจริญเติบโต เมื่อทำการ
ปลูกหญ้าแฝกในดินดานพบว่า รากหญ้าแฝก
สามารถหยั่งลึกลงไปในเนื้อดินดานทำให้
ดินแตกร่วนขึ้น สำหรับหน้าดินจะมีความชื้นเพิ่มขึ้น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงเป็นแบบอย่าง
ของการฟื้นดิน โดยปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆ ตามแนวพระราชดำริ และ
การพัฒนาฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรม โดยวิธกี ารทีใ่ ห้เกษตรกรมีสว่ นในการปลูก ปรับปรุง และรักษาสภาพป่า
พร้อมๆ กับมีรายได้และผลประโยชน์จากป่าด้วย
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๑๓. แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็นแนวทางการดำเนิ น ชี วิ ต และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเกือบ ๔๐ ปี และ
ได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม
เป็นพืน้ ฐานในการดำรงชีวติ การป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) ในฐานะ
หน่ ว ยงานหลั ก ในการวางแผนของประเทศตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ เชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปออกมาเป็นนิยาม
ความหมาย “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และนำความกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระบรม
ราชวินิจฉัย ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ สศช. นำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
ทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

องค์ประกอบของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร
เห็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจและสังคมไทยที่พึ่งพิงปัจจัย
ภายนอกสูง ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และการเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว จึงทรงเตือนให้พสกนิกรตระหนักถึง
ความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนำสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน และทรงเน้นย้ำว่า การพัฒนาต้องเริ่ม
จากการ “พึ่งตนเอง” สร้างพื้นฐานให้พอมี พอกิน พอใช้
ด้วยวิธีการประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการให้ได้ก่อน
โดยต้องรู้จักประมาณตนและดำเนินการด้วยความรอบรู้
รอบคอบ ระมั ด ระวั ง และ “ทำตามลำดั บ ขั้ น ตอน”
สู่การ “ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” เมื่อพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว จะได้ “พัฒนา
เครือข่ายเชื่อมสู่สังคมภายนอกอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน” ต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทาง
การดำเนินชีวติ และวิถปี ฏิบตั นิ ำสูค่ วามสมดุล อันจะส่งผลให้มคี วามสุขอย่างยัง่ ยืน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ
ดังนี้
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ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
		 ต่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
		 ตนเอง สังคม สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ วัฒนธรรม
		 ในแต่ละท้องถิน่ ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป
		 และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ความมี เ หตุ ผ ล หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจ
		 ดำเนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ
		 หลักกฎหมาย หลักคุณธรรมและวัฒนธรรมทีด่ งี าม โดยคำนึงถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถ้วนถี่
		 “รูจ้ ดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค” และคาดการณ์ ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างรอบคอบ “รูเ้ ขา
		 รู้เรา รู้จักเลือกนำสิ่งที่ดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้”
การมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย่ นแปลง
		 ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมจากทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ให้สามารถ
		 บริหารความเสี่ยงปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความพอเพียงนั้น จะต้องเสริมสร้างให้คนในชาติมีพื้นฐานจิตใจในการ
ปฏิบัติตน ดังนี้
มีคุณธรรม ทั้งนี้ บุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชนที่จะนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
		 พอเพียงไปใช้ ต้องนำระบบคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตมาประพฤติปฏิบัติก่อน
		 โดยเริม่ จากการอบรมเลีย้ งดูในครอบครัว การศึกษาอบรมในโรงเรียน การสัง่ สอนศีลธรรม
		 จากศาสนา ตลอดจนการฝึกจิต ข่มใจของตนเอง
ใช้หลักวิชา-ความรู้ โดยนำหลักวิชาและความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ ทั้งใน
		 ขั้นการวางแผนและปฏิบัติ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่ง
ดำเนินชีวิตด้วยความเพียร ความอดทน มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ
l

l

l

l

l

l

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสังคมแต่ละระดับ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับ ได้แก่
		 ระดับบุคคลและครอบครัว
		 เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัวนั้น คือความสามารถในการดำรงชีวิตได้
อย่างไม่เดือดร้อน กำหนดความเป็นอยูอ่ ย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และทีส่ ำคัญไม่หลงไหล
ไปตามกระแสวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด สามารถให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ใน ๕ ด้าน คือ พึง่ ตนเองได้ทางจิตใจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี และทางเศรษฐกิจ
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รู้จักคำว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
พยายามพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง และความชำนาญ และ
มีความสุขและความพอใจกับชีวติ ทีพ่ อเพียง
ยึ ด เส้ น ทางสายกลางในการดำรงชี วิ ต
เช่น ไม่ซื้อของมากมายเกินความจำเป็น
หากพิจารณาให้ดจี ะเห็นว่าของหลายอย่าง
ที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ กลายเป็นขยะรกบ้าน
ความสุ ข อยู่ ที่ ค วามพอใจในชี วิ ต ที่
พอเพียง
		ระดับชุมชน ประกอบด้วย บุคคลและครอบครัวที่มีความพอเพียงแล้ว
คนในชุมชนรวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถ
ของบุคคลและชุมชน ซึ่งในการดำเนินงานของชุมชนให้ประสบผลสำเร็จได้ จะต้องมีสำนึกในคุณธรรม
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ดำเนินงานด้วยความพอประมาณ
อย่างมีเหตุผล ไม่สนับสนุนการลงทุนจนเกินตัว ดำเนินงานอย่างรอบคอบ มีสติ ปัญญา อีกทั้งต้องมี
ความรอบรูท้ เี่ หมาะสม เพือ่ นำมาปรับปรุงการดำเนินงานของชุมชนให้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ ง และนำมาสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก และมีการพัฒนาไป
สู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่างๆ
นอกจากนี้ การอยู่ร่วมกันในครอบครัวและชุมชนต้องถนอมน้ำใจและอยู่ร่วมกันให้ได้ อาศัย
ภูมปิ ญ
ั ญาความสามารถของตนและชุมชน มีความเอือ้ อาทรต่อกันระหว่างสมาชิกชุมชน จะช่วยให้มเี ครือข่าย
เกิดพลังขึ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปัจจุบันคนในเมืองมักจะไม่รู้จักคนข้างบ้าน เพราะตื่นเช้าก็ต้องรีบ
ออกจากบ้านไปทำงาน ไม่เหมือนสังคมสมัยก่อนที่มักจะรู้จักกันหมด จึงเห็นได้ว่าสังคมของเรากำลัง
อ่อนแอลงไปทุกที
ระดับรัฐหรือระดับประเทศ ประกอบด้วย สังคมต่างๆ ที่เข้มแข็ง
เป็ น การบริ ห ารจั ด การประเทศ โดยเริ่ ม จากการวางรากฐานให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่
อยู่ อ ย่ า งพอมี พ อกิ น และพึ่ ง ตนเองได้ มี ค วามรู้ แ ละคุ ณ ธรรมในการดำเนิ น ชี วิ ต มี ก ารรวมกลุ่ ม
ของชุมชนหลายๆ แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างรู้ รัก สามัคคี เสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนให้เกิดเป็นสังคม
แห่งความพอเพียง
การพัฒนาระดับประเทศ เป็นการวางรากฐานของประเทศว่าควรเดินไปข้างหน้าอย่างไร
แค่ไหน ต้องดูสมรรถนะหรือจุดแข็งของเราเสียก่อน พอประมาณของเราอยูแ่ ค่ไหน ศักยภาพของเราอยูท่ ไี่ หน
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ก็ควรไปทางนัน้ เช่น เรือ่ งอาหารมีนโยบาย “ครัวไทย
สู่ครัวโลก” เราน่าจะทำได้ เพราะอาหารของเรา
อร่อย และมีคุณภาพมากกว่าของหลายๆ ประเทศ
และเราเป็ น ประเทศเกษตรมี วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มากมาย ถ้าได้รับการส่งเสริมจะได้ประโยชน์ตั้งแต่
คนผลิตวัตถุดิบจนถึงนักธุรกิจเพียงแค่ผลิตฮาลาล
ส่งบรูไน มาเลเซีย และตะวันออกกลาง ก็นา่ จะมีรายได้
มากเพียงพอแล้ว ถ้าเลือกให้เหมาะสม เราจะสามารถ
ไปสู่ที่ ๑ ของโลกได้ เป็นต้น
ระดับนักธุรกิจ
เริ่มจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่หวังผลประโยชน์หรือกำไรในระยะยาวมากกว่า
ระยะสั้น ยอมรับการมีกำไรในระดับพอประมาณ (Normal Profit) และมีเหตุมีผลที่พอเพียงต่อนักธุรกิจ
ทีล่ งทุนหรือผูถ้ อื หุน้ และต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรโดยการเอาเปรียบผูบ้ ริโภคหรือผิดกฎหมาย หลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ปฏิเสธการส่งออก แต่ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อให้พร้อมรับต่อความ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ โดยระลึกเสมอว่าการจะก้าวให้ทนั ต่อกระแสโลกาภิวตั น์ตอ้ งอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ
และระมัดระวังอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ นักธุรกิจสามารถกู้เงินมาลงทุนเพื่อสร้างรายได้ และต้องสามารถใช้หนี้ได้ ไม่ทำอะไร
เกินตัว ต้องมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเพียร อดทน และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงสินค้าและคุณภาพให้ทันกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี มีจริยธรรมคุณธรรม รักษาความสมดุลในการแบ่งปันผลประโยชน์ของธุรกิจในระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ พนักงาน บริษัท ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม จะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ระดับนักการเมือง
การกำหนดนโยบายการออกกฎหมายและข้อบัญญัติต่างๆ หรือดำเนินวิถีทางการเมือง
ให้ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและผลประโยชน์ของส่วนรวม ต้องใช้ความเสมอภาค
มีทัศนคติและความคิดที่ดี บนพื้นฐานของความพอเพียงซื่อสัตย์ สุจริต มีความเพียร และมีสติ
ในการทำกิจการต่างๆ
ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับองค์กรหรือผู้บริหาร ต้องบริหารความเสี่ยง ไม่ทำโครงการที่เกินตัวหรือเสี่ยงเกินไป
ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมจัดกำลังคนตามความรู้ ความสามารถ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม บริหารจัดการทรัพยากรด้วยความประหยัดและคุ้มค่า และถ่ายทอด
177

ความรู้ในการปฏิบัติงาน การจัดเตรียม
นโยบาย แผนงานหรือโครงการต่างๆ
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยเน้ น พั ฒ นาและแก้ ไขปั ญ หาด้ า น
สังคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กันไป
ระดับเจ้าหน้าที่ ควรปรับวิถีและ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักพอประมาณ
และพึ่งตนเองเป็นหลัก ซื่อสัตย์สุจริต
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
รอบคอบ ระมัดระวัง ใช้จา่ ยอย่างเหมาะสมกับรายได้ พัฒนาตนเองและความรูอ้ ยูเ่ สมอ หลีกเลีย่ งอบายมุข
รักษาวัฒนธรรมไทย ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สามัคคี แบ่งปัน ให้บริการและช่วยเหลือ
ประชาชนด้วยน้ำใจไมตรี อย่างรวดเร็วและเสมอภาค
ในการประกาศนโยบายด้านต่างๆ ต้องมีเหตุมีผล คล่องตัว ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ป้องกันการเกิดปัญหาในภายภาคหน้า โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งภาษาสมัยใหม่เรียกว่า การบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management)
ระดับครูอาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษา
เล็ ง เห็ น ความสำคั ญ และน้ อ มนำ
ปรัชญาฯ มาปฏิบตั ใิ ห้เป็นตัวอย่าง เป็นแม่พมิ พ์
และพ่อพิมพ์ที่ดี ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต อาทิ
ขยัน อดทน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและอบายมุข
ไม่ฟงุ้ เฟ้อ ฯลฯ และพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาฯ อาทิ ตั้งใจสอน หมั่นหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก แสดงความคิ ด เห็ น
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย น
กระตุ้นให้เด็กรักการเรียนคิดเป็น ทำเป็น และ
ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างคนดี คนเก่งให้แก่สังคม
ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียน เล่น และดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและพอประมาณกับตนเอง
ใฝ่หาความรู้ ใช้หลักวิชาและความรู้จริงในการตัดสินใจลงมือทำสิ่งต่างๆ ปฏิบัติตนและคบเพื่อนเป็น
กัลยาณมิตร ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ แบ่งปัน กตัญญู รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมให้แก่ตนเอง อาทิ ไม่ลักขโมย ไม่พูดปด ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา
178

ประชาชนทุกคน
ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกับหลักคำสอนของทุกศาสนาที่ให้ดำเนินชีวิต
ตามกรอบคุณธรรม ไม่ทำการใดๆ ที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น ไม่ฟุ้งเฟ้อหรือทำอะไรที่เกินตน รู้จัก
แบ่งปันและช่วยเหลือผูอ้ นื่ ตามความเหมาะสมและกำลังความสามารถของตน ดำเนินชีวติ บนทางสายกลาง
คือ คำนึงถึงความพอดีไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป

๑๔. แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานทฤษฎีใหม่สำหรับเกษตรกรเพื่อเดินทางไปสู่
ความพอเพียง เนื่องจากระบบทุนนิยมกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกข้าว อ้อย ยางพารา
ปอ หรือสับปะรดเพียงอย่างเดียว เพราะขณะนั้นมีรายได้ดี แทนที่จะปลูกหลายๆ อย่างไว้กินและใช้เอง
ในครอบครัว และไว้ขายด้วย หากพืชนั้นมีปัญหาก็ไม่สามารถมีรายได้จากทางอื่น และยังต้องซื้อพืชอื่นๆ
มาทำอาหารบริโภคอีกด้วย
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ยกตัวอย่างเช่น ชาวนาที่ปลูกข้าวอย่างเดียว
พอขายข้ า วเปลื อ กแล้ ว ก็ ต้ อ งซื้ อ ข้ า วสาร และผั ก อื่ น ๆ
สำหรับบริโภค จึงช่วยตัวเองไม่ได้ หากปีไหนฝนไม่แล้ง
และพื ช นั้ น ราคาสู ง ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าปีไหนแห้ง แล้ ง
ก็ จ ะทำให้ เ สี ย หายได้ พระองค์ จึ ง ทรงให้ ค วามสำคั ญ
กับการทำการเกษตรเพื่อพออยู่พอกินก่อน โดยแบ่ง
พื้ น ที่ อ อกเป็ น สั ด ส่ ว น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ โดย
๓๐ เปอร์เซ็นต์แรก ให้ขุดสระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้
โดยไม่หวังพึ่งน้ำจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว สระน้ำนี้
ยังสามารถเลี้ยงปลาได้อีกด้วยเป็นอาหารโปรตีนราคาถูก
ด้วย และหากมีมากยังขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
อีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ทสี่ อง ปลูกข้าว เพือ่ ไว้กนิ รำข้าวใช้เลีย้ งหมูได้อกี พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงสอนว่าข้าวกล้องมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะที่สีออกไปเพื่อให้ได้ข้าวขาวนั้นเป็นการเอาสิ่ง
ที่มีประโยชน์ออกไปหมด ได้ความสวยงามและความอร่อยแต่ประโยชน์น้อย ทำให้คนไทยหันมานิยม
กินข้าวกล้อง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมและราคาแพงกว่าข้าวขาวเสียอีก เพราะฉะนั้นหมูที่กินรำข้าว
กลับได้กินของดีที่สุด
ส่ ว นอี ก ๓๐ เปอร์ เซ็ น ต์ ที่ ส าม ปลู ก พื ช ไร่
พื ช สวน และผั ก สวนครั ว สำหรั บ บริ โ ภคและ
ขายได้ด้วย อาทิ พริก หอม ตะไคร้ กระเทียม มะพร้าว
ผั ก และผลไม้ ต่ า งๆ เมื่ อ ทำครบถ้ ว นหมดแล้ ว จะ
สามารถมี อ าหารบริ โ ภคโดยไม่ ต้ อ งซื้ อ อะไรเลย
ไม่ มี ส ารพิ ษ ด้ ว ย สำหรั บ ๑๐ เปอร์ เซ็ น ต์ ที่ เ หลื อ
เป็นที่อยู่อาศัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตรัสว่า เศรษฐกิจ
พอเพี ย งนี้ กิ น อย่ า งไรก็ ไ ม่ ห มด ที่ เ หลื อ นำไปขายได้
รวมกลุ่มกันขึ้นมาและนำไปขายที่เดียวกัน หรือจะแปรสภาพเป็นเครื่องแกง หรืออื่นๆ ตามวัตถุดิบ
ได้มากมาย และเมือ่ มีทนุ มากขึน้ ก็สามารถซือ้ เครือ่ งปัน่ มาทำเครือ่ งแกงได้ จากนัน้ ก็รวมกลุม่ กันเป็นสหกรณ์
หรื อ ร้ า นค้ า ชุ ม ชนขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ขายสิ น ค้ า ภายในชุ ม ชน จากอุ ต สาหกรรมนี้ น ำไปสู่ ธุ ร กิ จ ได้
เป็นการทำตามลำดับขั้น และรวยแบบยั่งยืน
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ส่วนที่ ๔
ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา
จากแนวพระราชด�ำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือ
พสกนิกรนั้น ได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และราษฎรผู้กำ� ลัง
ตกอยู่ในความทุกข์ยากทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หรือคนกรุงเทพฯ ต่างได้รับ
พระราชทานความช่วยเหลือทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ มีทั้งจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ทีป่ รากฏให้เห็นเด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมเป็นจ�ำนวนกว่า ๔,๑๐๐ โครงการ รวมทัง้ ความช่วยเหลือตามโครงการ
ตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ และโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์
ซึ่งโครงการที่มีชื่อเรียกขานแตกต่างกันนี้ มีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกัน แต่จุดหมายปลายทาง
ของทุกโครงการคือการพัฒนาเพื่อ “ประโยชน์สุข” แก่พสกนิกรของพระองค์
เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการพัฒนาประเทศนั้น
มีมากมายเหลือคณานับ หนังสือเล่มนีจ้ งึ ได้เลือกพระราชกรณียกิจทีพ่ ระราชทานแนวพระราชด�ำริเกีย่ วกับ
การพัฒนาประเทศในหลากหลายด้านมาน�ำเสนอเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์สุขที่ประชาชน
ในภาคส่วนต่างๆ ได้รับจากการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ
โดยส่วนนี้จะได้น�ำเสนอบทสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จาก
แนวพระราชด�ำริ ซึ่งได้ช่วยปัดเป่าความทุกข์ยาก และสร้างความผาสุกแก่พสกนิกร รวม ๙ ด้าน ได้แก่
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการน�้ ำ การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน การแก้ไขปัญหาจราจร การน�ำหญ้าแฝกมาใช้อนุรกั ษ์ดนิ การขยายโอกาสทางการศึกษา การสงเคราะห์
ประชาชนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ปัญหาหรือความทุกข์ร้อนที่มีอยู่นั้น
ได้คลี่ ค ลาย บรรเทา และหมดสิ้นไป กลับกลายเป็ น ความส� ำ เร็ จ ความสุ ข มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น
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ตลอดจนมีความมัน่ คงในชีวติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชาชนทีย่ ากไร้ ตกอยูใ่ นภาวะวิกฤต หรือภัยพิบตั ติ า่ งๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
จากนั้นทรงให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรม
จึงเกิดความรูส้ กึ อบอุน่ และกลับมามีพลังและก�ำลังใจในการท�ำความดี และต่อสูช้ วี ติ ต่อไปอย่างบากบัน่
อดทน และมีคุณธรรม
นอกจากนี้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริหลายๆ โครงการได้ชว่ ยคืนสภาพแวดล้อม
ที่ดีให้แก่พื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ สร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ
ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้ อันน�ำสูก่ ารพัฒนาชุมชนและสังคมให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
บางท่านเล่าว่า เมือ่ พบปัญหาจนเกือบท�ำให้ธรุ กิจต้องล้มละลายนัน้ หลงไปหาต�ำราต่างประเทศ
หลายสิบเล่มมาอ่าน ก็ไม่พบทางแก้ไขปัญหา แต่ในทีส่ ดุ ก็คดิ ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และได้นอ้ มน�ำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ช่วยให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ อีกท่านหนึ่งเล่าว่า พยายามใช้สารเคมี
เพือ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสียอยูน่ าน ก็ไม่สำ� เร็จ สุดท้ายได้หนั มาใช้กงั หันน�้ำชัยพัฒนา ช่วยให้นำ�้ เสียกลับคืนมาเป็น
น�้ำดีตราบจนทุกวันนี้
ผู ้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ทุ ก ท่ า นต่ า งซาบซึ้ ง และส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้
จึงมีค�ำพูดที่มาจากใจของหลายท่านบอกว่า “คนไทยโชคดีที่สุดที่มีในหลวง” และอีกหลายท่านก็บอกว่า
“พระองค์ทรงดูแลและห่วงใยประชาชนเหมือนพ่อดูแลลูก” “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก
เพือ่ ประชาชน เพราะพระองค์ทรงรักประชาชน” บางคนบอกว่า “ภูมใิ จทีเ่ กิดบนแผ่นดินของพระองค์”
“รักในหลวงยิ่งกว่าชีวิตตัวเอง” “พระองค์ทรงประทับอยู่กลางใจของพสกนิกรเสมอ”
ตั ว อย่ า งบทสั ม ภาษณ์ ข องประชาชนที่ น�ำ มาเสนอนี้ เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของประชาชน
ทั่วทั้งประเทศ ที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเกิดจากผลของการทรงงานอย่างตรากตร� ำพระวรกาย
ตลอดเวลา ๖๕ ปี ที่ไม่เคยทรงเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อที่จะช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ เพราะ
ความสุขของประชาชนคือความสุขของพระองค์
ค�ำบอกเล่าของประชาชนที่น�ำมาเสนอนี้ เป็นเสียงสะท้อนที่ได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์
ทีป่ ระชาชนรักทีส่ ดุ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผูจ้ ดั ท�ำหนังสือ
“พระมหากษัตริยน์ กั พัฒนา เพือ่ ประโยชน์สขุ สูป่ วงประชา” ขอเป็นเสียงหนึง่ ทีบ่ อกว่า “พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”
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๑. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
		 “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เป็ น ปรั ช ญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทาง
การด�ำเนินชีวิตแก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปี ซึ่ง
ทุกคนสามารถน้อมน�ำมาเป็นหลักปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิตได้
ในปั จ จุ บั น หลายภาคส่ ว นได้ น ้ อ มน� ำ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นำ� ทางชีวิตและประสบความส�ำเร็จ
อย่างดียิ่ง ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ได้จัด
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึน้ เพือ่
ค้นหาและน�ำตัวอย่างความส�ำเร็จของการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ ส่งเสริม และยกย่องให้เป็นที่
รูจ้ กั ทีส่ ำ� คัญสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ พัฒนาชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เรือ่ งของเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา หรือคนยากจนเท่านัน้ แต่สามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
จึงขอน�ำตัวอย่างบางส่วนของบุคคล ชุมชน และองค์กร ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นตัวอย่างแห่ง
ความส�ำเร็จมาน�ำเสนอ ดังนี้

๑.๑ นายแสนหมั้น  อินทรไชยา ต�ำบลถ่อนนาลับ อ�ำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศการ

ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๐ ประเภทบุคคล ด้านประชาชนทั่วไป

นายแสนหมั้ น   อิ น ทรไชยา ได้ น้ อ มนำ � หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติ จนสามารถพัฒนาตนเอง และครอบครัว
ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก สามารถพึง่ ตนเองได้ และเป็นแบบอย่างทีด่ ี
ของคนในชุมชน จากนั้นได้แบ่งปันความรู้ ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังใช้บ้านของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้
และแบบอย่างของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีผู้สนใจมาดูงาน
ถึงเดือนละกว่า ๑๐๐ ราย
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พึ่งตนเอง หลักธรรมข้อแรกของชีวิต
เนือ่ งจากครอบครัวของผมมีฐานะยากจน มีหนีส้ นิ เมือ่ เรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ ไม่มโี อกาส
เรียนต่อ ประกอบกับสุขภาพไม่ดี เกิดความท้อแท้ ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป กระทั่งได้บวชเรียน ศึกษา
หลักธรรม และคิดได้วา่ การทีไ่ ด้เกิดมาเป็นมนุษย์นนี้ บั ว่าสุดประเสริฐแล้ว ขณะบวชเป็นพระได้ยดึ หลักการ
พึง่ ตนเอง และได้ตระหนักในภายหลังว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน
ให้พสกนิกรนัน้ เป็นหลักธรรมตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีใ่ ห้ยดึ หลักการพึง่ ตนเองเช่นกัน

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง... สร้างฐานความมั่นคงให้ตนเองและชุมชน
ผมได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วัน โดยยึดแนวปฏิบัติเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับแรก พึ่งตนเองเป็นหลัก
ระดับทีส่ อง รวมกลุ่มในชุมชน แบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ระดับที่สาม สร้างเครือข่ายร่วมกันขยายผลสูน่ อกชุมชนต่อไป
นอกจากนี้ ได้ยึดหลัก ๕ ประการในการด�ำเนินชีวิต ได้แก่ หนึ่ง มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง สอง มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม สาม มีความรับผิดชอบร่วมกัน สี่ มีความเห็นอก
เห็นใจกัน ห้า มีความไว้วางใจกัน ผมได้เริ่มต้นด้วยการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
จนมีกิน มีใช้ มีออม สมาชิกครอบครัวมีความสุข แล้วจึงขยายผลสู่เพื่อนบ้านและชุมชน
ต่อมาเมื่อมีโอกาสเรียนรู้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่และท�ำ
ไร่นาสวนผสม ขุดสระเพือ่ เก็บน�้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยยังสามารถหาปลาจากสระมาประกอบอาหารได้ดว้ ย
ผมจึงชักชวนชาวบ้านช่วยกันขุดสระ โดยผลัดกันขุด ทุกบ้านจึงมีสระน�้ำไว้ใช้

แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน
ผมยังร่วมพัฒนาชุมชนกับชาวบ้าน โดยเริม่ แรกได้แก้ปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญคือ ภาระหนีส้ นิ และปัญหา
น�้ำท่วม โดยตั้งกลุ่มนาปรัง และยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อท�ำคลอง ผลจากการขุดคลองท�ำให้สามารถ
ท�ำนาได้ปีละ ๓ ครั้ง ช่วยให้มีรายได้มากขึ้น
จากนัน้ มาผมได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ๓ สมัย ได้ผลักดันให้
ชาวบ้านมีโอกาสแก้ปญ
ั หาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน เริม่ ตัง้ แต่การก่อตัง้ ร้านค้าและปัม๊ น�ำ้ มันชุมชน กลุม่ ผลิต
ข้าวชุมชน ซึง่ สามารถสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่หมูบ่ า้ น เพราะมีพลังในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
การเรียนรูร้ ว่ มกันของสมาชิกกลุม่ ท�ำให้เกิดปัญญาในการท�ำสิง่ ใหม่ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง
และชุมชน เช่น กลุม่ ผลิตข้าว ได้เรียนรูถ้ งึ การคัดพันธุข์ า้ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หรือการน�ำทรัพยากรทีเ่ หลือใช้ในชุมชน
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มาสร้างความคุ้มค่าโดยน�ำมาท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์อัดเม็ด และส่งเสริมให้เยาวชนในหมู่บ้าน
ได้รู้จักวัฒนธรรมภูไท ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้านและสืบทอดให้คงอยู่กับชุมชน โดยจัดตั้ง
กลุม่ พิณแคนแดนภูไทให้ลกู หลานได้สบื ทอด

สร้างแหล่งทุน ฟื้นฟูภูมิปัญญา ต่อยอดงานพัฒนา
เมื่อคนในชุมชนเริ่มเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม ท�ำให้มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มสตรีเลี้ยงหมู กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มจักสาน
เมื่อกลุ่มอาชีพเติบโตขึ้น ความต้องการเงินทุนก็มีมากขึ้น ผมจึงสร้างระบบเครือข่ายของเงินทุน โดยการ
จัดตัง้ กองทุนรวมเป็น “ธนาคารชุมชน” ทีเ่ กิดจากการออมของชาวบ้านเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการ
บริหารชุมชน ท�ำให้มีการตั้งธนาคารชุมชนแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีเมื่อ ๑๐ ปีที่ผ่านมา และขณะนี้
ก�ำลังจัดตั้งศูนย์การค้าในหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าของชุมชนโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง
และแก้ไขปัญหาการถูกโกงตาชั่ง
นอกจากนี้ ผมพยายามฟืน้ ฟูภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน เช่น การทอ ได้มกี ารพัฒนาจนเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน และร่วมกับชาวบ้านน�ำสมุนไพรมาปลูก ส่งเสริมหมอสมุนไพร และจะต่อยอดเป็นการนวดสปา
และอบสมุนไพร รวมทัง้ ได้สง่ เสริมอาชีพใหม่ๆ เช่น การท�ำเครือ่ งประดับจากหอยกาบ การจักสาน ช่วยสร้าง
รายได้ให้แก่ชาวบ้านได้มาก จนในปัจจุบันพัฒนาเป็นอาชีพหลัก และอาชีพท�ำนากลายเป็นอาชีพเสริม
ที่ส�ำคัญคือ ผมให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ป่า ตามพระราชด�ำรัสในหลวง

การสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองในชุมชน
สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ผมคิดว่าที่ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
ก็เนือ่ งจากการทีเ่ ราได้รว่ มกันตัง้ กฎให้ทกุ คนยึดถือปฏิบตั ิ เช่น การห้ามบุกรุก
ที่สาธารณะ ป่าไม้ หรือพื้นที่ของวัด เด็กวัยรุ่นชกต่อยตีกัน หรือสามีภรรยา
ทะเลาะวิวาทกัน ก็จะถูกปรับ และให้น�ำเงินมาเป็นกองกลางส�ำหรับพัฒนา
หมู่บ้าน ท�ำให้เยาวชนได้ซึมซับเป็นจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
การที่ชุมชนจะพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้ ผู้น�ำต้องเสียสละ ช่วยเหลือ
เพือ่ ส่วนรวม มีความซือ่ สัตย์ และในการบริหารหมูบ่ า้ นต้องมีการประชุมหารือเป็นประจ�ำ เมือ่ ชาวบ้าน
เห็นด้วยแล้วจึงด�ำเนินการ โดยไม่หวังผลประโยชน์ เน้นพออยู่พอกิน พอใช้ มุ่งท�ำงานแบบพี่น้อง
ทุกครัง้ เมือ่ มีโอกาส ผมจะเข้ารับการอบรมดูงานเสมอ และน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาประยุกต์ใช้
จนเป็นแบบอย่าง โดยทุกเช้าผมจะส่งเสียงตามสายในหมู่บ้าน เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
ให้ชาวบ้านได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมถึงยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ประชาชนทัว่ ประเทศทีม่ าดูงานด้วย
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เศรษฐกิจพอเพียง... น�ำชีวิตและครอบครัวสู่ความสุข
จากการยึดมั่นด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้ผมและครอบครัวมีความ
อบอุ่น เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ไม่ทะเลาะวิวาท ไม่ติดอบายมุข ที่ส�ำคัญคือเรามีการปรึกษาพูดคุย และให้
อภัยกัน ครอบครัวผมไม่เคยจัดงานวันเกิด แต่จะพาลูกเข้าวัดท�ำบุญแทน
นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผมและครอบครัวมีอาหารเหลือกิน และเงินเหลือเก็บ ทั้งยังสร้าง
ประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างมากมาย รางวัลต่างๆ ที่ได้รับนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ส�ำคัญ
คือ คนในชุมชนหันมาให้ความร่วมมือ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิตเช่นเดียวกับผม

พระมหากรุณาธิคุณในหลวง... เศรษฐกิจพอเพียงน�ำสังคมสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
เมื่อชาวบ้านต่างเข้าใจหลักปรัชญาฯ ผมจึงสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ชุมชนจนประสบความส�ำเร็จ โดยชาวบ้านจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปัน ไม่ก้าวกระโดด
มีความรู้ตามภูมิปัญญาของเรา ไม่ต้องหวังพึ่งใคร ช่วยลดความขัดแย้งและชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเอง ทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นด้วย
ผมเชื่อมั่นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน ชีวิตนี้จะท�ำเพื่อ
ในหลวง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบ ถ้าใคร
ปฏิบตั ติ ามพระราชด�ำรัสของพระองค์จะเจริญก้าวหน้า ไม่มศี ตั รู มีแต่มติ ร ผมได้ปฏิบตั มิ าหลายสิบปีแล้ว
เป็นเรื่องจริง
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ขอเชิญชวนชาวไทย
ทุกคนด�ำเนินชีวิตตามแนวพระราชด�ำริ ถวายแด่พระองค์ โดยมุ่งพึ่งตนเอง แบ่งปัน เพื่อสร้างความสงบ
ร่มเย็นให้แก่ประเทศชาติครับ

๑.๒ นางคอสหม๊ะ แลแมแน บ้านยะออ ต�ำบลจะแนะ อ�ำเภอจะแนะ

จังหวัดนราธิวาส ชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี ๒๕๕๒ ประเภทประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร
		
ด้วยความยากล�ำบากทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลตัวเมือง และยัง
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่
คอสหม๊ะ แลแมแน ไม่คดิ จะย้ายไปไหน เนือ่ งจากรักในถิน่ บ้านเกิด และเทิดทูน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกจึงท�ำตามค�ำสอน
น้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ช่วยให้ชีวิตมีความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้ อย่างเห็นได้ชดั เจน และได้ชว่ ยเหลือกลุม่ สตรีมสุ ลิมในชุมชนปฏิบตั ติ าม
ซึง่ ช่วยให้ทกุ คนพออยูพ่ อกิน สุขกายและใจ ไม่มหี นีส้ นิ มีเงินออม และรูจ้ กั แบ่งปันช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
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ชีวิตดีขึ้นด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดิฉันอาศัยอยู่ที่อ�ำเภอจะแนะ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ชีวิตความเป็นอยู่ยากล�ำบาก เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ที่ส�ำคัญคือประสบปัญหา
น�้ำท่วมทุกปี ดิฉันและครอบครัวรักที่นี่ จึงไม่เคยคิดที่จะย้ายไปไหน โดยยึดอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิต
แต่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ต้องกู้หนี้ยืมสิน
ดิฉันและครอบครัวจึงหันมาน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เริ่มจากการท�ำบัญชีครัวเรือน วางแผน
การผลิ ต ใช้ จ ่ า ยในครั ว เรื อ นอย่ า งประหยั ด ใช้ ค วามพอประมาณ
สมเหตุสมผล เช่น ปลูกผักกินเอง เพือ่ ลดรายจ่าย ท�ำบัญชีครัวเรือน รูจ้ กั
การออมเงิน ท�ำให้พออยู่ พอกิน
นอกจากนี้ ยังน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
หารายได้เสริม ปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ เสียสละ และสงเคราะห์ชว่ ยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
โดยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าไปดูแลผู้ป่วย ให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ บริจาคเงิน
ช่วยเหลือผู้ที่ล�ำบากและไม่เบียดเบียนผู้อื่น รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้สะอาดน่าอยู่ เมือ่ ปฏิบตั ติ นตามวิถชี วี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ช่วยให้ชวี ติ ดีขนึ้ อย่างเห็นได้ชดั

ขยายผลสู่ชุมชน สร้างรายได้เสริมแก่กลุ่มสตรีมุสลิม
หลังจากมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงคิดช่วยเหลือกลุ่มสตรีมุสลิมให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีงานท�ำ
เป็นอาชีพเสริม โดยสอนวิธกี ารท�ำบัญชีครัวเรือนให้เพือ่ นบ้านและทดลองน�ำไปปฏิบตั แิ ละได้รวมกลุม่ แม่บา้ น
ท�ำอาชีพเสริม เช่น น�ำเศษผ้าเหลือใช้มาท�ำผ้าเช็ดเท้า ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนารูปแบบผ้าคลุมผมสตรี
ชาวมุสลิมแบบดั้งเดิมและผ้าละหมาด ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และท�ำ
ผลิตภัณฑ์ใส่ขนม ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิม่ ขึน้ สามารถน�ำเงินมาพัฒนาหมูบ่ า้ น เกิดการวางแผนในการ
ประกอบอาชีพและใช้จา่ ยอย่างรอบคอบ ยกระดับจนเป็นศูนย์เรียนรูข้ องชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงสร้างสุขให้ชีวิต
		 หลังจากที่ได้น�ำแนวทางการด�ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้แล้ว ฐานะความเป็นอยู่และการด� ำเนินชีวิต
ดีขนึ้ ตามล�ำดับ เป็นทีร่ กั ใคร่ของคนทัว่ ไปจนได้เป็นผูน้ ำ� ชุมชน
ท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม ท�ำให้มคี วามสุขใจทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือสังคม
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การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ช่วยให้ชาวบ้านมีความพออยูพ่ อกิน มีความสุขกาย สุขใจ ไม่มหี นีส้ นิ ท�ำให้จติ ใจสบาย มีเงินออม รูจ้ กั
ประมาณตน มีเหตุมผี ลมีภมู คิ มุ้ กัน และรูจ้ กั แบ่งปันช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ในความคิดของดิฉันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก
ทีส่ ดุ ในโลก ดังนัน้ ในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ นี้ จึงขอเชิญชวนประชาชน
ชาวไทยร่วมกันท�ำความดี และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

๑.๓ นายบาล  บุญก�้ำ ชุมชนบ้านดอกบัว ต�ำบลบ้านตุ่น อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชนะเลิศการ

ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒ ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนหมู่บ้านดอกบัวได้หลงใหลไปตามกระแสของยุคโลกาภิวัตน์
เสียเงินไปกับการซื้อสารเคมีมาใช้ท�ำการเกษตร จนร่างกายสะสมสารพิษ
ตกค้าง และเกิดหนีส้ นิ เดือดร้อนกันทัว่ กระทัง่ ได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย งมาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นหมู ่ บ ้ า น ช่ ว ยให้ ทุ ก ชี วิ ต ในชุ ม ชน
บ้านดอกบัวอยูเ่ ย็นเป็นสุข ไม่มหี นีส้ นิ ไม่ตอ้ งดิน้ รนหางานท�ำนอกหมูบ่ า้ น
ซึง่ ต่างซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้
พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดประโยชน์สขุ กับคนไทย
จึงเชิญชวนประชาชนทัง้ ประเทศน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ทุกบ้าน ทุกชุมชน เพือ่ จะได้มคี วามสุขอย่างเช่นชุมชนบ้านดอกบัว

หลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ชุมชนมีหนี้สิน ป่วยด้วยสารพิษตกค้าง
อาชีพหลักของชาวบ้านดอกบัวคือการท�ำนา และปลูกผัก ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ทำ� กันมานานกว่า
๒๐๐ ปี สมัยก่อนใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยใส่นาข้าว จนเมื่อก้าวสู่กระแสโลกาภิวัตน์ คนในชุมชนหลงใหลไปตาม
กระแส หันมาใช้ปยุ๋ เคมีและยาฆ่าหญ้าในการท�ำนา เป็นสาเหตุให้คนในชุมชน ๙๐ เปอร์เซ็นต์ มีสารพิษ
ตกค้างในร่างกาย และเป็นหนี้เป็นสินจากค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยเคมี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกันไปทั่ว

อยู่ดีมีสุขเพราะเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ผมรับต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆ ไม่มีประสบการณ์ด้านการปกครอง จึงต้องหาข้อมูล
จากภายในและนอกหมูบ่ า้ น แล้วน�ำมาวิเคราะห์วา่ บ้านดอกบัวมีจดุ แข็งและจุดอ่อนอย่างไร โดยเปิดเวที
ประชาคม และกระจายอ�ำนาจให้กบั คนในชุมชนมาช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ และหาแนวทางพัฒนาชุมชน
พวกเราจึงคิดหาวิธแี ก้ปญ
ั หาสารเคมีตกค้างในร่างกาย ด้วยการ ลด ละ เลิกใช้สารเคมี จนปี
๒๕๓๙ หมูบ่ า้ นของเราได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการท�ำนาคือ ใช้ปยุ๋ หมัก
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ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ แทนปุ๋ยเคมี ฟื้นฟู
วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยกันท�ำนา
		
หันมาปลูกพืชผักสวนครัวรัว้ กินได้
และปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงกบ ปลาดุก
ไก่พนั ธุพ์ นื้ บ้าน และท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายเพือ่
ปิดรูรวั่ ซึง่ ช่วยให้เราเห็นทีม่ าของรายรับรายจ่าย
เพื่อน�ำมาบริหารจัดการลดภาระหนี้สิน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนน�ำมาใช้ดว้ ย
นอกจากนี้ ในชุมชนมีวัวอยู่ประมาณ ๔๐๐ กว่าตัว เราจึงน�ำมูลวัวมาท�ำแก๊ส และกากมูล
ใช้ทำ� ปุย๋ ตามแนวพระราชด�ำริ และส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้วตั ถุดบิ ในชุมชนมาท�ำอาชีพเสริม เช่น น�ำไม้ไผ่
มาสานเป็นเข่งและสุ่มไก่ขาย ได้ราคาดีกว่าขายต้นไผ่ถึง ๖ เท่า ท�ำให้คนในชุมชนไม่ต้องจากบ้านเกิด
ไปหางานท�ำที่อื่น
หลังจากน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ชิ ว่ ยให้เรารูว้ า่ สิง่ ไหนท�ำแล้วดีหรือไม่ดถี า้ ไม่ดี
ก็ช่วยกันแก้ไข พร้อมทั้งหาแนวทางที่จะช่วยให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้นหาแหล่ง
วิชาการมาสนับสนุนความรูใ้ ห้คนในหมูบ่ า้ น เช่น เกษตรจังหวัด และกรมพัฒนาชุมชน ผมใช้การบูรณาการ
โดยดึงความรู้จากนักวิชาการลงมาปฏิบัติ เช่น ประสบปัญหาแหล่งน�้ำในชุมชนแห้ง จึงได้ศึกษาดูงาน
เรื่องท�ำฝายชะลอน�้ำที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่
และกลับมาท�ำฝาย ช่วยให้ชุมชนของเรามีน�้ำใช้ตลอดทั้งปี มีสัตว์น�้ำเพิ่มขึ้น เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และ
สาหร่าย ซึ่งสามารถน�ำมาเป็นอาหารของชาวบ้าน ปัจจุบันเราปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค ช่วยลด
รายจ่าย และคนในชุมชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย เหลือก็ขาย หรือแบ่งปันให้คนบ้านใกล้ อยู่กัน
แบบเครือญาติเหมือนสมัยก่อน ทีบ่ อกว่า “มีพริกบ้านเหนือ มะเขือบ้านใต้” นอกจากนี้ ยังผลักดันให้ชมุ ชน
ร่วมกันปกครอง โดยร่วมตั้งกฎระเบียบต่างๆ

น้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข
การน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ ได้สร้างประโยชน์สขุ ให้กบั คนไทย
ช่วยให้คนในชุมชนลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต ไม่มหี นีส้ นิ และมีเงินส�ำหรับน�ำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ขณะนีไ้ ด้ขยายผลจนครบ ๑๑ หมูบ่ า้ น และก�ำลังขยายไปอีกหลายต�ำบล และหลายอ�ำเภอ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แก่พสกนิกรชาวไทยเป็นอันมาก ผมจึง
ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทัง้ ประเทศน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั กิ นั ทุกบ้าน
ทุกชุมชน เหมือนกับหมูบ่ า้ นของเราทีไ่ ด้นอ้ มน�ำมาประยุกต์ใช้และปฏิบตั ิ ช่วยให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขจนทุกวันนี้
190

๑.๔ นายเอ็นนู  ซือ่ สุวรรณ อดีตรองผูจ้ ดั การธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชนะเลิศ

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒ ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง
แนวพระราชด�ำริ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเกษตรทฤษฎี ใ หม่
ที่พระองค์พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนั้นท�ำได้จริง มีหลักการ แนวทาง
วิธกี าร และเทคนิคทีค่ รบถ้วน คนไทยจึงโชคดีทสี่ ดุ สิง่ ทีพ่ ระองค์พระราชทาน
ถ้าเราช่วยกันท�ำแล้วขยายผลออกไป จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนอย่างแท้จริง พระองค์ทรงขอให้เราท�ำ ซึ่งเป็นการท�ำเพื่อตัว
เราเอง ทรงขอแค่นี้เราท�ำไม่ได้หรือ เราจะปล่อยให้พระองค์ทรงเหนื่อยอยู่
ตลอดไป เช่นนั้นหรือ

น้อมน�ำพระบรมราโชวาท... เป็นแนวทางแก้ไขวิกฤต
ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ผมเป็นรองผู้จัดการฯ ดูแล
ด้านนโยบายของ ธกส. วิกฤตดังกล่าวท�ำให้โรงงานต้องปิดไปจ�ำนวนมาก
ลูกหลานเกษตรกรถูกเลิกจ้าง ไม่มีรายได้ส่งกลับไปทางบ้านและต้องกลับ
ไปพึ่งพิงพ่อแม่ ท�ำให้ในปี ๒๕๔๑ ยอดการช�ำระหนี้ของ ธกส. ลดลงมาก
รวมถึงมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
ผมพยายามหาวิธแี ก้ไขเพือ่ ช่วยเกษตรกร โดยค้นคว้าวิธแี ก้ปญ
ั หาจากต�ำราเศรษฐกิจต่างๆ ก็ไม่ได้
ค�ำตอบ ในทีส่ ดุ ผมคิดถึงพระบรมราโชวาทเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงตระหนักว่าคือแนวทางปฏิบตั ทิ สี่ ามารถช่วยเกษตรกรได้ และน้อมน�ำหลักไปใช้
กับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรก่อน โดยใช้สถาบันพัฒนาการเกษตรชนบท จ�ำเนียร สาระนาค (สจส.) เป็น
เครือ่ งมือช่วยพัฒนาเกษตรกร และขอให้อาสาสมัครซึง่ เป็นพนักงาน ธกส. มาอบรม เพือ่ ให้ทราบแนวทาง
ด�ำเนินงาน โดยได้ทดลองท�ำขั้นที่ ๑ คือ ให้ชาวบ้านลดละเลิกอบายมุข ลดรายจ่ายโดยปลูกของที่กิน
กินของทีป่ ลูก ทดลองท�ำแล้วปรากฏว่าเกิดประโยชน์ได้ผลดี
ต่อมาท�ำขัน้ ที่ ๒ ต่อคือ การรวมตัวของชุมชน มุง่ ท�ำแผนแม่บทชุมชน โดยยึดต้นแบบชุมชน
ไม้เรียง น�ำไปทดลองท�ำที่ต�ำบลเขาคราม อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นแห่งแรก โดยมีผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำ
องค์กรท้องถิ่น และพนักงาน ธกส. ที่ประจ�ำอยู่ที่นั่นช่วยท�ำแผนชุมชน ท�ำอยู่ ๒ ปี ได้แผนที่ดีมาก
เป็นแผนที่ชาวบ้านได้เรียนรู้ ได้บทเรียนและองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ระเบิดจากข้างใน... เรียนรู้หาวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
การด�ำเนินงานช่วยเหลือชาวบ้าน ธกส. เน้นให้เขา “ระเบิดจากข้างใน” ตามหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดย ธกส. เป็นผูป้ ระสานและให้ความรู้ ให้เขาคิดโครงการย่อยๆ
ที่จะสร้างรายได้จากสิ่งที่เขามี ตามที่พระองค์ทรงสอนคือ “ใช้สิ่งที่ตัวเองมี”
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ในการท�ำโครงการ ชาวบ้านต้องการกูเ้ งินเพือ่ ด�ำเนินการ แต่เนือ่ งจากยังมีหนีค้ า้ งช�ำระ ธกส. อยู่
จึงไม่สามารถกูไ้ ด้ ปรากฏว่ากลับเป็นสิง่ ดี เพราะชาวบ้านไปตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์ขนึ้ มา แล้วน�ำเงินมาลงทุน
จนเงินงอกเงยสามารถน�ำไปใช้หนี้นอกระบบได้
การตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ สามารถ
ปล่อยกูใ้ ห้สมาชิกด้วยดอกเบีย้ ทีถ่ กู กว่า โดยแบ่งเงิน
ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งให้เป็นดอกเบี้ยส�ำหรับ
ผู้ออม อีกส่วนหนึ่งน�ำมาเป็นสวัสดิการ และลงทุน
โดยมี ก ารประชุ ม ชี้ แจงการด�ำ เนิ น งานร่ ว มกั น
ทุ ก เดื อ น ช่ ว ยให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส ตรงนี้ เ ป็ น
จุดแข็งทีท่ ำ� ให้ประสบความส�ำเร็จ เกิดการเรียนรู้
และถ่ายทอดความรูร้ ะหว่างกลุม่
สิง่ ทีผ่ มได้เรียนรูจ้ ากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สามารถน�ำมาขยายผลแก้ปญ
ั หาใหญ่
ของประเทศได้ โดยระเบิดจากข้างใน ท�ำตามขัน้ ตอนได้ เป็นบทพิสจู น์ความส�ำเร็จ โดยต้องมีแผนและการ
ลงมือท�ำจริง ชาวบ้านต้องทราบว่าชุมชนของตนเองมีปญ
ั หาอะไร และหาแนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยตัวเองมีแผน
ปฏิบตั กิ าร จัดท�ำเป็นโครงการอย่างละเอียด ถ้าด�ำเนินการอย่างนีจ้ ะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ค้นหาผู้ท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๓ จัดท�ำเป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัด
			 ขณะนี้เราดูแลชุมชนที่ถือว่าอยู่ในขั้นที่ ๑ คือสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ ประมาณ ๒,๒๐๐ ชุมชน และมีชมุ ชนทีถ่ อื ว่าอยูใ่ น
ขัน้ ที่ ๒ คือมีการรวมกลุม่ ช่วยเหลือกันภายในชุมชน ประมาณ ๓๓๐
ชุมชน ผมอยากจะผลักดันให้ถงึ ขัน้ ที่ ๓ คือ สร้างเครือข่ายธุรกิจ
ซึง่ ขณะนีก้ ำ� ลังคัดเลือกชุมชนจ�ำนวน ๘๔ แห่งทัว่ ประเทศ จัดท�ำ
เป็นศูนย์เรียนรูข้ องจังหวัด เพือ่ ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ตลอดเวลาประมาณ ๘ ปี ธกส. ได้แต่บอกกับลูกค้าให้ท�ำโน่นท�ำนี่ ผมเคยไปร่วมประชุมกับ
ชาวบ้าน เขาถามว่า “หัวหน้าบอกให้ออม หัวหน้าล่ะออมหลายแล้วบ่” ผมจึงหันกลับมาส่งเสริมพนักงาน
ของ ธกส. ด้วย โดยคณะกรรมการ ธกส. ก�ำหนดเป็นนโยบายขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง ๓ ด้านคือ หนึ่ง
ลูกค้า ซึ่งเราท�ำแล้ว สอง พนักงาน เพื่อให้เป็นพนักงานพอเพียง ท�ำสิ่งที่เราไปสอนชาวบ้าน และ สาม
นโยบายของ ธกส. ต้องวางแผนไม่เกินตัว เราใช้แนวพระราชด�ำริมาเป็นแนวทางจัดท�ำนโยบายของ
ธกส. ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน
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ยิ่งลงมือท�ำยิ่งเข้าใจในพระอัจฉริยภาพ
ผมท�ำงานเรือ่ งนีม้ านาน เห็นตัวอย่างจ�ำนวนมาก แต่ละตัวอย่างพิสจู น์ได้วา่ แนวพระราชด�ำริ
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ ท�ำได้จริง มีหลักการ แนวทาง วิธีการ และเทคนิค
ครบถ้วนมาก ด�ำเนินการทุกอย่าง ด้วยความรอบคอบระมัดระวังทุกขัน้ ตอน ก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง คนท�ำน้อยๆ อาจจะไม่เข้าใจ โชคดีทผี่ มมีตวั อย่างมาก ได้เรียนรู้ ท�ำให้ผมซาบซึง้ ในพระอัจฉริยภาพ
ผมคิดว่าคนไทยโชคดีสูงสุดแล้ว

ชวนคนไทยร่วมกันปฏิบัติบูชา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นอกจากความจงรักภักดี และเคารพบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสิ่งทีเ่ หนือกว่านั้น
คือ ควรปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์ ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำรัส เมื่อวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๑๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย ว่า
“...ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน มีความสงบ... ถ้าทุกท่าน
ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะท�ำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกัน ช่วยกันรักษา
ส่วนรวมให้อยูด่ กี นิ ดีพอสมควร ขอย�้ำพอควร พออยูพ่ อกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอืน่ มาแย่งคุณสมบัตนิ ี้
จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล...”
ผมอ่านแล้วน�้ำตาซึม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอให้เราท�ำ ซึ่งเป็นการท�ำเพื่อ
ตัวเราเอง ทรงขอแค่นที้ ำ� ไม่ได้หรือ เราจะปล่อยให้พระองค์ทรงเหนือ่ ยอยูต่ ลอดไปเช่นนัน้ หรือ สิง่ ทีพ่ ระองค์
พระราชทาน ถ้าเราท�ำคนละเล็กละน้อย ท�ำแล้วตัวเองดีขนึ้ แล้วช่วยขยายผลสูค่ นใกล้ตวั ญาติพนี่ อ้ ง คนใน
องค์กรเดียวกันก็จะดีขนึ้ เหมือนน�ำ้ หยดลงบนผืนน�ำ้ ซึมสูต่ วั เองแล้วค่อยๆ กระจายขยายเป็นวงกว้างต่อไป

๑.๕ นายกานต์  ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๐ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

		
นับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครัง้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ขององค์กร
ขนาดใหญ่ อย่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี
ในปัจจุบัน ที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้บริหารจัดการองค์กรที่ช่วยให้องค์กรผ่านวิกฤตนั้นมาได้ และสามารถ
ก้าวเดินต่อไปด้วยความมัน่ คงและแข็งแกร่ง จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ พ ระราชทาน
หลักปรัชญาฯ แก่ชาวไทย ซึง่ ไม่จ�ำกัดเฉพาะแค่ในประเทศ นานาประเทศ
ต่างยกย่องว่าเป็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ หากน้อมน�ำไปปฏิบัติย่อมช่วยให้
ทุกชีวิตในโลกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
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บทเรียนครั้งส�ำคัญของเอสซีจี
		 เอสซีจี เป็นองค์กรธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมาเกือบ ๑๐๐ ปี และขยายธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย จนมีกลุ่ม
ธุรกิจถึง ๑๐ กลุ่ม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เซรามิก จัดจ�ำหน่าย
ปิโตรเคมี กระดาษ เหล็ก ยานยนต์ ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล มีผลก�ำไร
เฉลี่ย ๔,๔๐๐ ล้านบาทต่อปี แต่ในเวลาเดียวกันก็มีเงินกู้สุทธิสูงถึง
๑๑๙,๐๐๐ ล้านบาท
		 ถึงแม้จะมีแผนงานที่ดี และด�ำเนินการโดยพนักงานที่มี
ความรู้ ความสามารถ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด คือ การเปลี่ยนมาใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศแบบลอยตัวเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เอสซีจีจึงเป็นหนึ่งในหลายองค์กรที่ได้รับผล
กระทบอย่างหนัก ปรากฏว่ายอดเงินกูส้ ุทธิเพิ่มขึ้นเป็น ๒๔๖,๗๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๔๐ ขณะที่ยอดขาย
ในประเทศลดลงอย่างมาก เนื่องจากตลาดภายในประเทศหดตัว ถือเป็นวิกฤตครั้งส�ำคัญที่เอสซีจีประสบ

จากวิกฤตเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้พบหลักปรัชญาอันยิ่งใหญ่
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เอสซีจีจึงได้
น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้
บริษัทก้าวเดินผ่านพ้นวิกฤตนั้น โดยเริ่มจากปฏิบัติด้วย “ความพอ
ประมาณ” คือ ประเมินความสามารถขององค์กรว่ามีความเชีย่ วชาญ
ในด้านใด เพื่อน�ำไปสู่ “ความมีเหตุผล” คือลดบทบาทในธุรกิจที่
องค์กรไม่ถนัด และหันมาทุ่มเทกับธุรกิจที่องค์กรมีความถนัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท�ำการปรับโครงสร้างธุรกิจ จากเดิม ๑๐ กลุ่มธุรกิจ เหลือเพียง ๕ กลุ่มธุรกิจ
และลดบทบาทบริษัทร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจหลักของเอสซีจี พร้อมกับการเร่งสร้าง “ภูมิคุ้มกัน”
โดยบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และให้ความส�ำคัญกับการมุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่มีนโยบายปลดพนักงานอย่างที่องค์กรอื่นๆ ถือปฏิบัติ รวมทั้งเสริมสร้าง “ความรู้” โดยพัฒนา
ระบบการบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กร และต่อยอดไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม พร้อมทั้งยึดมั่น
ใน “คุณธรรม” ด้วยการบ�ำเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บทพิสูจน์ของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
ด้วยพืน้ ฐานความเป็นไทยทีห่ ล่อหลอมพนักงานของเอสซีจใี ห้เป็นเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจในการทุม่ เทของพนักงานทุกระดับเพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ย รวม
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ทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเสียสละไม่ขึ้นค่าจ้างประจ�ำปี
ของตนเอง ท�ำให้บริษทั สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ และยังสามารถท�ำก�ำไรสูงสุดนับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ บริษทั มา
โดยในปี ๒๕๔๗ มีผลก�ำไรสุทธิสงู สุดเป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ ๓๖,๔๘๓ ล้านบาท ในขณะทีเ่ งินกูส้ ทุ ธิลดลงเหลือ
๑๐๕,๕๑๒ ล้านบาท และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถเติบโตต่อไปอย่างยัง่ ยืน
การผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรภาคธุรกิจ และประชาชนในสังคมทุกระดับและ
ทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเป็นการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำหรับเอสซีจี เราเชือ่ ว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรไม่ใช่เพียงการท�ำก�ำไร แต่กำ� ไรจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ เป็นเสมือนทางผ่านไปสูป่ ระโยชน์สขุ ร่วมกันของทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง จึงเชือ่ มัน่ ว่า หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นกรอบในการด�ำเนินงานด้วยความสมดุล โดยค�ำนึงถึงศักยภาพของตนเอง
และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม เพือ่ น�ำองค์กรสูค่ วามมัน่ คงในการด�ำเนินงาน

พระมหากรุณาธิคุณ... สร้างประโยชน์สุขแก่ชาวไทยและชาวโลก

สู่ชุมชน และสู่เศรษฐกิจในวงกว้างขึ้นในที่สุด

		 หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นปรัชญาที่คนไทยสามารถน�ำไปใช้ได้ทุกระดับ
ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา
ที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน ท�ำให้คนไทยมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุข และสังคมก็มีความสุขอย่าง
ยัง่ ยืน ซึง่ ไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้
แต่ เ ป็ น ปรั ช ญาที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ นานาประเทศ
ที่สามารถเริ่มได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง

ในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา จึงขอเชิญชวนให้
พีน่ อ้ งชาวไทยทุกคนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีดว้ ยการประพฤติตนเป็นคนดี คิดดี ท�ำดี และน้อมน�ำ
พระราชด�ำรัส โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ ของตัวเอง
อันจะน�ำมาซึง่ ความสุขอย่างยัง่ ยืน และขอให้ชาวไทยรักและสมัครสมานสามัคคีกนั เพราะความสามัคคีจะ
เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทย
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๑.๖ ดร.วัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จ�ำกัด ชนะเลิศ

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒ ประเภทธุรกิจขนาดกลาง

ดร.วัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ ได้นอ้ มน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปรับรูปแบบการท�ำงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
ของบริษัทในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จนสามารถน�ำพาบริษัทเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน เขาคิดอยู่เสมอว่าการท�ำงานอย่างหนักของตนเอง
เป็ น เพี ย งเศษเสี้ ย วธุ ลี ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ซึ่งทรงงาน
มาอย่างเหนื่อยยากตลอดเวลากว่ า ๖๕ ปี  เขาไม่ ต ้ อ งการแค่ พู ด ว่ า
รักพ่อ แต่ตอ้ งการท�ำดีให้เป็นต้นแบบแก่ครอบครัว พนักงานและขยายผล
สู่สังคมต่อไป

น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ
บริษทั ของผมก่อตัง้ ในปี ๒๕๓๘ ตอนนัน้ เราพึง่ พาสินค้าต่างประเทศ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พอเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ท�ำให้องค์กรของเราต้องปรับรูปแบบการท�ำงาน ผมมีโอกาสได้รบั ฟังพระราชด�ำรัส
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และได้ ฟ ั ง การบรรยายเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งจาก
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ท่านบอกว่าผู้ที่จะน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ไม่จ� ำเป็นต้องเป็น
เกษตรกรเท่ า นั้ น หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ ปรั ช ญาแห่ ง ความสมดุ ล ซึ่ ง จะน�ำ ไปสู ่
ความสุขคือ ประโยชน์สุขที่สมดุล ถ้าธุรกิจเสียสมดุลย่อมเกิดปัญหา ดร.สุเมธ ได้ให้แนวคิดกับผมว่า
ลองย้อนกลับมาวิเคราะห์ธุรกิจว่าขาดความสมดุลมิติไหน
ผมได้วิเคราะห์และพบว่า ปัญหาแรกคือ อัตราแลกเปลีย่ น ผมจึงท�ำประกันความเสีย่ งอัตรา
แลกเปลีย่ นกับธนาคาร ปัญหาที่ ๒ คือ เราไม่มตี ราสินค้าเป็นของตัวเอง เราจึงเรียนรูท้ จี่ ะสร้างตราสินค้าของ
คนไทย ปัญหาที่ ๓ คือ เราพึง่ พาสินค้าจากต่างประเทศอย่างเดียว เราจึงลดการน�ำเข้า และพึง่ พาตัวเอง
มากขึน้ หลังจากนั้นจึงสร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถยืนอยู่บนตลาดโลกได้ เพื่อให้สมดุลทุกมิติ

ใช้ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรัก
หลังจากนั้นเราน้อมน� ำค�ำว่า “พอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกัน และความมีเหตุผล”
มาประยุกต์ใช้แบบง่ายๆ ความพอประมาณคือ ต้องเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันคือ
การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ความมีเหตุผลคือ ท�ำให้องค์กรเป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นให้ได้ ค�ำว่าผู้อื่นในที่นี้คือ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า คนในชุมชนรอบๆ
องค์กร จนกระทั่งคนในสังคม ประเทศ และสิ่งแวดล้อม
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นอกจากนี้ องค์กรของเราได้ใช้ความรักเป็นตัวขับเคลื่อน บริหารงานตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ความรักด้านแรกคือ รักสิง่ ทีเ่ ราท�ำ สิง่ ทีเ่ ราถนัด นัน่ คือการสร้างภูมติ า้ นทาน เมือ่ พบปัญหาแล้ว
สามารถยิ้มได้ และไม่ยอมแพ้ ความรักด้านที่สองคือ ต้องรักในสิ่งที่ตัวเองมี และยินดีในสิ่งที่ตัวเองได้
ความสุขอยู่ที่ความพอใจ และไม่โลภ นั่นคือความพอประมาณ
ผมน�ำหลักปรัชญาฯ มาประยุกต์ใช้กับวิสัยทัศน์ของบริษัทใน ๓ ประเด็น คือ หนึ่ง เราต้อง
เป็ น ผู ้ น� ำด้ า นนวัตกรรมของห้องน�้ ำ ๑ ใน ๕ ของโลก สอง เราจะประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญาฯ และหลั ก
ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร และสาม เราจะพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดคุณค่าต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ให้ความรักกับพนักงาน ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งมีความสุข
ผมมองพนักงานเหมือนน้อง ให้ค่าแรงกับ
โบนัสที่เป็นมาตรฐาน ให้พนักงานเรียนต่อโดยไม่มีสัญญา
ผูกมัด มีทุนการศึกษาให้ลูกของพนักงาน มีศูนย์เลี้ยงเด็ก
เล็กส�ำหรับดูแลลูกพนักงานหลังเลิกเรียน มีหนังสือการ์ตนู ให้
อ่าน มีกจิ กรรมให้เด็กๆ ท�ำ และสอนท�ำการบ้าน ให้พนักงาน
หยุดงานในวันเกิดและมีของขวัญให้ ในทางกลับกันพนักงาน
ต้องรูจ้ กั การให้ โดยแบ่งเงินทีไ่ ด้รบั เป็นของขวัญวันเกิดส่วน
หนึง่ ตัง้ เป็นกองทุนเลีย้ งเพือ่ น มีแปลงปลูกพืชไว้ทำ� อาหารรับ
ประทานร่วมกัน
เราใช้นโยบายให้พนักงานมีเงินเหลือดีกว่าให้มีรายได้มากขึ้นแต่ไม่มีเงินเหลือ เราเลี้ยง
อาหารกลางวันพนักงานทุกคนฟรี และมีนโยบายบายปลดหนี้ให้พนักงาน ให้ท�ำบัญชีครัวเรือน ดังนั้น
พนักงานที่นี่อยู่กับเรามากกว่า ๑๐ ปี ไม่มีสมองไหล เราดูแลครอบครัว ดูแลลูกหลาน ดูแลคุณพ่อคุณแม่
ของเขา เป็นสิ่งหนึ่งที่มัดใจเขา
		
หลายคนอาจสงสัยว่าการท�ำธุรกิจ
ให้ผลประโยชน์พนักงานมากขนาดนี้จะอยู่ได้
อย่ า งไร ผมคิ ด ว่ า การท� ำ ธุ ร กิ จ ให้ อ ยู ่ ไ ด้
ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า เราต้ อ งเอาเปรี ย บ
พนักงาน เอาเปรียบลูกค้า ความจริงเราต้อง
ให้ก่อน สิ่งตอบแทนที่ได้ก็คือ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานที่ดีขึ้น พนักงานทุ่มเทท�ำงานและ
ดูแลองค์กรเหมือนกับเป็นองค์กรของเขาเอง
นี่คือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
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		 ในช่วงนีเ้ ศรษฐกิจไม่ดี พนักงานระดับปฏิบตั ิ
ทีร่ ายได้ตำ�่ กว่าหนึง่ หมืน่ บาท บริษทั แจกข้าวสารและ
อาหารแห้งให้ แม้จะไม่มากแต่ก็เป็นน�้ำใจ ค�ำว่าก�ำไร
ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง เงิ น อย่ า งเดี ย ว ก� ำ ไรสู ง สุ ด ใน
ความหมายของพระเจ้าอยู่หัวคือ “ประโยชน์และ
ความสุ ข ” ไม่ ใช่ ม องแค่ ร ะยะสั้ น เราต้ อ งมอง
ระยะยาว แล้วก�ำไรในแง่ของประโยชน์และความสุข
จึงท�ำให้องค์กรสามารถเลีย้ งตัวเอง และขยายธุรกิจได้
ขณะเดียวกันคนที่ท�ำงานและอยู่รอบองค์กรก็ต้องมีความสุข

ถ่ายทอดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่พนักงาน
ผมถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ให้พนักงาน โดยจะบรรยายให้พนักงานฟังทุกเดือน ขณะเดียวกันผมท�ำให้ดู อยูใ่ ห้เห็น และ
เย็นให้สัมผัส น�ำแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
นอกจากนี้ ผมได้สร้างกิจกรรมให้เขาเห็นความสุขง่ายๆ เรามีกิจกรรมที่ช่วยเหลือคนอื่น
และจัดประกวดเรื่องของบัญชีรายจ่ายครัวเรือน ทุกวันพุธพนักงานที่บริษัทจะสลับกันไปช่วยงานบ้าน
เด็กก�ำพร้า หรือบ้านพักคนชรา ท�ำให้พนักงานมีความสุขกับการท�ำประโยชน์ให้แก่คนอื่นก่อน และน�ำมา
ถ่ายทอดและเชิดชูเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป

ให้ความรักกับลูกค้าและสังคม... สู่ความยั่งยืน
ส�ำหรับลูกค้าเรารักเหมือนพ่อแม่ ต้องให้เขาได้
ใช้ของดีมีคุณภาพเหมือนที่เราอยากให้พ่อแม่ของเราใช้ ผมจึง
พั ฒ นาสิ น ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ประโยชน์ แ ละความคุ ้ ม ค่ า
อย่างสูงสุดให้กับลูกค้า สินค้าของเราจึงแตกต่างจากสินค้าบริษัท
อืน่ ซึง่ ในปัจจุบนั สินค้าของเราได้การรับรองมาตรฐานจากสถาบัน
ภายในประเทศ และประเทศในยุโรป
ขณะเดียวกันต้องให้ความรักกับคนในสังคมด้วย เช่น ช่วยงานโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
และเป็นวิทยากรช่วยงานในการขับเคลื่อนการน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใ นภาค
ธุ ร กิ จ ทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้ ผมเป็ น กรรมการทางด้านธุรกิจเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยโดยพยายามประยุ ก ต์ ใช้ กิ จ กรรมความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม หรื อ CSR (Corporate
Social Responsibility) ของฝั่งตะวันตกกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ของขวัญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิ่งที่ผมท�ำเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ คือ
การน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรัสของพระองค์มาประยุกต์ใช้ และท�ำให้คนไทยได้เห็น เช่น ในเรื่องของ
สังคมถ้าบริษัทหนึ่งบริษัทช่วยจ้างพนักงานหนึ่งคนมาช่วยดูแลผู้ด้อยโอกาส สังคมจะงดงาม เราต้อง
ท�ำเป็นแบบอย่างแล้วขยายผล พวกเราจึงควรต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปฏิบัติให้พระองค์ทรงหายเหนื่อย
ให้พระองค์ทรงยิ้มได้
ผมคิดว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่คนไทยจะท�ำเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ
ต้องมองทุกคนเป็นเพื่อน มองโลกในแง่ดี รู้จักสันโดษ คือพอใจในสิ่งที่ตนมี นอกจากค�ำว่ากตัญญูแล้ว
ต้องกตเวทีด้วย คือต้องทดแทนบุญคุณ ศึกษาค�ำที่พ่อสอนและท�ำดีที่สุด แล้วขยายผลต่อ
นโยบายของบริษทั ผมจะท�ำให้พนักงานศึกษา เข้าใจ และรักพ่อทีส่ ดุ แล้วน�ำความรูไ้ ปใช้ทบี่ า้ น
แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ปัจจุบันบริษัทเอกชนในประเทศไทยมีประมาณ ๒.๓ ล้านบริษัท ถ้าน้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไปใช้ ถ้าบริษทั หนึง่ มีพนักงาน ๑๐ คน และดูแลพนักงาน
เหมือนลูกเหมือนน้อง ก็จะมีคนไทยครึ่งประเทศที่อบอุ่นและมีความสุข

ขอท�ำงานเพื่อเผยแพร่แนวพระราชด�ำรัสจนกว่าชีวิตจะหาไม่
บริษัทของผมก่อตั้งมาเพียง ๑๖ ปี แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานมากว่า ๖๕ ปี
การท�ำงานของผมเป็นเพียงเศษเสีย้ วธุลขี องพระองค์ เวลาทีผ่ มเหนือ่ ย เมือ่ มองเห็นพระพักตร์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็หายเหนื่อย ผมคิดว่าผมเป็นแค่ส่วนเล็กๆ เป็นแค่ลูกที่รักพ่อ ที่ไม่ใช่แค่พูด
แต่ตอ้ งการท�ำดีให้เป็นต้นแบบให้ครอบครัว พนักงาน และขยายผลสูส่ งั คมอย่างกว้างขวางต่อไป และจะ
ท�ำอย่างสุดก�ำลังความสามารถจนกว่าจะหมดลมหายใจ ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีเ่ ปรียบมิได้

  ๒. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงเล็งเห็นปัญหาหลักของเกษตรกรที่ส�ำคัญ
ประการหนึง่ คือ การขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรม
และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมา
จากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝน
ทิ้ ง ช่ ว ง จึ ง ได้ พ ระราชทาน “ทฤษฎี ใ หม่ ”
เพื่อเป็นแนวทางบริหารการจัดการที่ดินและ
น�้ ำ เพื่ อ การเกษตรในที่ ดิ น ขนาดเล็ ก ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด
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จากการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ “ทฤษฎีใหม่” มาเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวติ ของเกษตรกร
ในภูมิภาคต่างๆ พบว่า ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการที่ดินควบคู่กับการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ตามอัตภาพ มีงานท�ำ มีอาหารไว้บริโภค มีรายได้เพียงพอ
ต่อการครองชีพตลอดทั้งปี ตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นการด�ำรงชีวิตให้อยู่ในความ
พอดี ไม่เดือดร้อน สามารถอุ้มชูตนเองได้
		 ดังตัวอย่างความส�ำเร็จของนายจันทร์ที ประทุมภา เกษตรกรต�ำบล
ตลาดไทร อ�ำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ผูช้ นะเลิศการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๕๐
โดยสรุปได้ดังนี้
ผมพ้นวิกฤตชีวิตมาได้เพราะน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และทฤษฎีใหม่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานให้แก่พสกนิกร
ชาวไทยมาใช้ พระองค์ทรงงานเหน็ดเหนือ่ ยเพือ่ ปวงประชาชน ทรงเป็นห่วง
ประชาชน ถ้าเรารักในหลวงก็ควรท�ำตามทีพ่ ระองค์ทรงสอน

ขยัน ประหยัด รับฟังความคิดเห็น จุดเริม่ ต้นของความพอเพียง
สมัยก่อนครอบครัวของผมค่อนข้างมีฐานะ แต่เพราะความโลภผมถูกหลอกให้เป็นนายหน้า
หาคนไปท�ำงานต่างประเทศ แล้วไม่ได้ไป ผมต้องเอาเงินที่มีอยู่ใช้หนี้ ท�ำให้เราหมดเนื้อหมดตัว จึงเปลี่ยน
อาชีพมาเป็นกรรมกรรับจ้างเลือ่ ยไม้ ขุดดิน จากทีเ่ คยหาเงินได้วนั ละ ๒๐๐-๔๐๐ บาท เหลือเพียง ๒๐ บาท
รับจ้างอยู่ ๒-๓ ปี เพื่อนสนิทชวนผมไปท�ำงานรับเหมาก่อสร้างที่ประเทศมาเลเซีย
ความล�ำบากจากการรับจ้างขุดดิน ท�ำให้ผมต้องเปลีย่ นตัวเอง
สิ่งแรกคือ มีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้น ผมท�ำงานได้เงินค่าล่วงเวลา
อันดับ ๑ ของพนักงาน ๕๐๐ คน สิง่ ทีส่ องคือ รูจ้ กั การประหยัดการออม
ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ผมท�ำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ๑ ปี เก็บเงินได้
๑๕๐,๐๐๐ บาท และสิ่งที่สาม คือการวางแผนการเงินร่วมกับคนใน
ครอบครั ว ผมปรึ ก ษากับคนในครอบครัวแล้วสรุป ว่ า เราควรท� ำ สิ่ ง
ที่เราถนัด จึงกลับมาท�ำนาอย่างเก่า และแบ่งเงินส่วนหนึ่งใช้หนี้ อีกส่วนหนึ่งไถ่ที่นาคืน

ยึดหลักทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
เมือ่ ได้นาคืนมาแล้วแต่ไม่มอี ปุ กรณ์ทำ� นาเพราะเงินหมด จึงตัดสินใจกูเ้ งิน ธ.ก.ส. ๕,๐๐๐ บาท
น�ำเงินมาลงทุนท�ำนา และใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ ผ่านไป ๓ ปี หนีก้ ลับเพิม่ ขึน้ ผมจึงศึกษา
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หาความรูจ้ ากพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน
ที่ท่านท�ำเกษตรแล้วประสบความส�ำเร็จ พ่อผายบอกว่า
ให้ใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ปิดรูรวั่ และวางแผนจัดพืน้ ที่
ส�ำหรับท�ำการเกษตร อันดับแรกคือขุดสระน�ำ้ เอง และท�ำ
เกษตรผสมผสานแบบครบวงจร
จากนั้น ผมได้ส�ำรวจข้อมูลรายรับรายจ่ายใน
ครอบครัวเพือ่ อุดรูรวั่ และวางแผนการเพาะปลูก โดยปลูก
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราซือ้ กิน ปีที่ ๒ ผมเริม่ หาตลาดขายพืชผลใกล้บา้ น ส�ำรวจร้านค้าใกล้บา้ นว่าเขาขายอะไร
จากนั้นจึงวางแผนขุดสระเพิ่ม น�ำเงินจากการเก็บออมมาซื้อปัจจัยการผลิต ผมสามารถเก็บเล็กผสมน้อย
ได้เงินก้อน และน�ำมาขยายพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ และเลี้ยงสัตว์ จากพื้นที่ ๕ ไร่เป็น ๒๒ ไร่
และสามารถใช้หนี้ได้หมดภายใน ๕ ปี
หลักส�ำคัญทีผ่ มเน้นคือการลดรายจ่าย เปลีย่ นจากการใช้ปยุ๋ เคมีมาท�ำปุย๋ ชีวภาพใช้เอง ผลิต
อาหารปลาและแปรรูปผลผลิตเอง ประยุกต์ทฤษฎีและการปฏิบัติให้เข้ากัน น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ให้สอดคล้อง ด้วยความพอประมาณ และมีเหตุผล ในที่สุดผืนนาของเรามีความอุดมสมบูรณ์ มีทุกสิ่ง
ทุกอย่างในพื้นที่ของเรา นี่คือภูมิคุ้มกัน

ขยายความรู้สู่ชุมชนตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ความส� ำ เร็ จ ของผมเกิ ด ขึ้ น ได้ เ พราะได้ น ้ อ มน� ำ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาปรับใช้ในการด�ำรงชีวติ ผมคิดว่าหากประชาชนเป็นทุกข์ ในหลวง
ก็ทรงเป็นทุกข์ด้วย ถ้าประชาชนมีความสุข พระองค์ก็ทรงมีความสุขด้วย ผมรู้สึกเป็นหนี้พระองค์
ผมจึงอยากตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ที่ทรงท�ำให้เราสามารถพ้นวิกฤตได้
ผมจึงเริม่ ขยายความรูส้ ชู่ มุ ชน ให้เขามาเรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ ราท�ำจนประสบความส�ำเร็จ โดยสอนให้
รูจ้ กั ท�ำเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฏีใหม่ของในหลวง ผมทุม่ เทแรงใจแรงกายเพือ่ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ใช้บา้ นของผมเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และน�ำเงินทีส่ ะสมมาสร้างอาคาร เพือ่ ขยายการฝึกอบรม
ให้กบั เกษตรกร มีคนมาศึกษาดูงานเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ หน่วยงานราชการ ชุมชน นักเรียน นักศึกษา รวมถึง
ลูกหลานและคนในครอบครัวของผมก็กลับมาช่วยงานทีศ่ นู ย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงท�ำไม่ยากถ้ามีใจ
ผมพ้นวิกฤตชีวติ มาได้เพราะน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาใช้ พระองค์ทรงงานเหน็ดเหนือ่ ยเพือ่ ปวงประชาชน
ทรงเป็นห่วงประชาชน ถ้าเรารักในหลวงก็ควรท�ำตามทีพ่ ระองค์ทรงสอน ชีวติ จิตใจของผมเพือ่ ในหลวง ถ้าไม่มี
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พระองค์ผมคงไม่มีวันนี้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงท�ำไม่ยากถ้ามีใจ และมีความเพียร ความรู้คู่คุณธรรมอยู่ใน
นัน้ หมด หลายคนรักในหลวง แต่ไม่ทำ� ตาม ถ้าจะท�ำขอให้อนั ดับแรกเริม่ จากพัฒนาตัวเอง จากนัน้ จึงขยาย
ไปสูค่ นในครอบครัว แล้วค่อยขยายขับเคลือ่ นสูช่ มุ ชน
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ขอเชิญ
ชวนให้ชาวไทยทุกคนสร้างความสามัคคีทกุ หมูเ่ หล่า อย่าคิดแตกแยก อย่าคิดสิง่ ไม่ดี ช่วยกันขับเคลือ่ น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เห็นเป็นรูปธรรม เมื่อทุกคนมีความสุขพระองค์ก็ทรงมีความสุข
เราควรท�ำให้ประสบความส�ำเร็จเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็น
ที่รักของคนไทยทุกคน

๓. การบริหารจัดการน�้ำ
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนัก
ว่ า “น�้ ำ คื อ ชี วิ ต ” จึ ง ทรงสนพระทั ย และ ทุ ่ ม เท
พระวรกายในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า และวิ เ คราะห์
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องน�้ำจากทุกแหล่ง โดยทรง
ตรวจสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ป ระเทศด้ ว ยพระองค์ เ อง
แล้วจึงพระราชทานแนวพระราชด�ำริในการบริหาร
จัดการน�้ำอย่างครบวงจรและเหมาะสมกับลักษณะ
ปัญหา สภาพภูมิประเทศ และก่อเกิดประโยชน์
สู ง สุ ด แก่ ร าษฎร ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานฯ ขอน� ำ เสนอ
ตัวอย่างการบริหารจัดการน�้ำตามแนวพระราชด�ำริ
ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์มากมายแก่พสกนิกร อันได้แก่
(๑) การจั ด การน�้ำ ชุ ม ชน (๒) โครงการฝนหลวง
(๓) การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมที่หาดใหญ่ และการ
ปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ (๔) การบ�ำบัดน�้ำเสีย ดังมี
รายละเอียดแต่ละเรื่องดังนี้

๓.๑ การจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ
แนวพระราชด�ำริในการจัดการทรัพยากรน�้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการ
น้อมน�ำไปปฏิบัติในภาคส่วนต่างๆ และประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนในการประยุกต์ใช้แนวพระราชด�ำริอย่างผสมผสานในการ
บริหารจัดการน�ำ้ ซึง่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
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และเอกชนได้จัดการประกวด “การจัดการทรัพยากรน�้ำ
ชุมชนตามแนวพระราชด�ำริ” อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี ๒๕๕๐
เป็นต้นมา
		
ผลจากการจัดประกวดดังกล่าว ช่วยฉายภาพได้ชัด
ยิง่ ขึน้ ว่า แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เมือ่ น�ำไปปฏิบตั แิ ล้วเกิดผลได้จริง อีกทัง้ ยังประโยชน์และ
ความสุขแก่ผนู้ อ้ มน�ำไปปฏิบตั ดิ ว้ ย นอกจากนี้ การทีส่ ถาบันฯ ได้สร้างเครือข่ายผูช้ นะการประกวดในการ
จัดการน�ำ้ ชุมชน ได้เป็นจุดเริม่ ต้นของการก่อก�ำเนิดเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ชุมชน อันน�ำไปสู่
การขยายผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชนมีนำ�้ เพียงพอส�ำหรับท�ำการเกษตร และอุปโภคบริโภค
ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของชุมชนที่ชนะเลิศจากการประกวดดังกล่าว ๓ ชุมชน ที่ใช้วิธีการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำตามแนวพระราชด�ำริ ในพื้นที่ป่าต้นน�้ำ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่น�้ำหลาก และ
พื้นที่น�้ำแล้ง ซึ่งต่างได้รับประโยชน์มีน�้ำใช้ตลอดปี และสามารถป้องกันน�้ำหลากและน�้ำท่วม น�ำความสุข
ความสามัคคีมาสู่ชุมชน

๓.๑.๑ นายทองค�ำ ยิม้ รัมย์ ผูแ้ ทนชุมชนบ้านโนนขวาง ต�ำบลโนนขวาง อ�ำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรรี มั ย์

รางวัลชนะเลิศประกวดการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชนในพื้นที่น�้ำแล้ง ตามแนวพระราชด�ำริ ปี ๒๕๕๐

		
จากสภาพปัญหาขาดน�้ำและดินเสื่อมสภาพที่บ้านโนนขวาง
ทองค�ำ  ยิ้มรัมย์ ได้ศึกษาและน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาบริหารจัดการแหล่งน�้ำและดินจนประสบความส�ำเร็จ
มีรายได้จากผลผลิตเพิม่ ขึน้ ถึง ๑๐ เท่า ชาวบ้านเห็นตัวอย่างน�ำไปปฏิบตั ติ าม
จนสามารถฟืน้ ผืนดินบ้านโนนขวางให้กลับอุดมสมบูรณ์ มีนำ�้ ใช้ตลอดปีและ
ขยายผลถ่ายทอดความรูส้ ชู่ มุ ชนอืน่ สามารถต่อยอดพัฒนาโครงการอืน่ ๆ น�ำ
ความอบอุ่นกลับสู่ชุมชน เพราะไม่ต้องไปท�ำงานต่างถิ่น จึงนับเป็นบุญกุศล
อันยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะและทรงเป็นต้นแบบ
ให้กับพสกนิกร ช่วยให้เหล่าพสกนิกรมีความสุข และชุมชนมีความเข้มแข็ง

ขาดแคลนน�้ำ ดินเสื่อมสภาพ... ปัญหาที่รุมเร้าบ้านโนนขวาง
ชุมชนบ้านโนนขวางตัง้ อยูบ่ นทีด่ อน มีรอ่ งน�ำ้ ทีแ่ ห้งขอด และเส้นทางน�ำ้ อยูไ่ กลออกไปถึง ๑๐
กิโลเมตร จึงมีปญ
ั หาน�ำ้ ไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว และท�ำการเกษตรอืน่ ๆ รวมทัง้ ประสบภัยแล้งซ�ำ้ ซาก
มาโดยตลอด ประกอบกับสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม ดินดาน และดินทราย เมือ่ ขาดทัง้ น�ำ้ และดินมีปญ
ั หา
ท�ำการเกษตรไม่ได้ผล ยิง่ ท�ำกลับยิง่ จน มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย คนในชุมชนจึงต้องละถิน่ ฐานไปรับจ้าง
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ผมจึงศึกษาพบว่า เกิดจากการที่เราใช้ดิน
มานาน ประกอบกับหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่ลาดชัน เวลา
ไถนาท�ำให้ชะล้างหน้าดินที่มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ
หมดไป ผมจึงปลูกหญ้าแฝกท�ำแนวกันตลิง่ เพือ่ ป้องกัน
การพั ง ทลายของหน้ า ดิ น และเลี้ ย งสั ต ว์ เ พื่ อ น� ำ
มูลสัตว์มาท�ำปุ๋ยปรับปรุงดิน รวมทั้งน�ำดินในหมู่บ้าน
ไปวิเคราะห์ว่าเหมาะสมแก่การปลูกพืชประเภทใด
จนสามารถแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่พืชผลที่ได้ไม่ดี
เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากมีนำ�้ ไม่เพียงพอ จึงท�ำให้พบว่าถึงดิน
ดีขนาดไหน ถ้าไม่มีน�้ำก็ไม่สามารถอยู่ได้

ด�ำเนินตามแนวพระราชด�ำริ... ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
จนกระทัง่ ปี ๒๕๒๖ ผมได้ศกึ ษาพบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความส�ำคัญกับ
น�ำ้ จึงศึกษาเรือ่ งการบริหารจัดการแหล่งน�ำ้ และทีด่ นิ อย่างจริงจังและต่อเนือ่ งมาตลอด และได้น้อมน�ำ
แนวพระราชด�ำริทฤษฎีใหม่มาใช้ เริม่ ด้วยการวางแผนขุดสระเก็บน�้ำในไร่นาด้วยตนเอง และได้เติมมูลสัตว์
ลงไปเพื่อปรับสภาพของดินและน�้ำ และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของปลาด้วย
นอกจากนี้ ผมแก้สภาพปัญหาดินดานด้วยการ
ปลูกพืชตระกูลถัว่ และไม้ยนื ต้นต่างๆ เพือ่ แปลงผืนดินแล้งให้
เป็นสวนป่า แรกเริ่มพืชพันธุ์ล้มตาย แต่ด้วยความอุตสาหะ
และเชื่อมั่นในพระราชด�ำรัสของในหลวงว่า ต้นไม้งอกงาม
และทนได้ดใี นสภาพภูมนิ เิ วศของท้องถิน่ ผมจึงสูด้ ว้ ยสองมือ
ปลูกต้น ไม้ น านนั บ สิ บ ปี กระทั่ ง ต้ น ไม้ ส ามารถหยั่ ง ราก
ให้ความร่มรื่น ระบบนิเวศได้ฟื้นฟู โดยเป็นการให้ธรรมชาติ
เยียวยาธรรมชาติตามแนวพระราชด�ำริ รวมทั้งขอฝนหลวงด้วย เราจึงมีน�้ำใช้ตลอดปี
ภายหลังปรับปรุงคุณภาพดิน และบริหารจัดการน�ำ้ ตามแนวพระราชด�ำริแล้ว สามารถปลูก
พืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี มีรายได้ถึงไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี จากเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวขายผลผลิตได้
ปีละ ๓,๐๐๐ บาทต่อไร่ ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก
เมื่อชาวบ้านเห็นผมมีรายได้และสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงเห็นประโยชน์และเริ่มน�ำไป
ปฏิบัติตาม ส่งผลให้ชุมชนบ้านโนนขวางมีแหล่งน�้ำและน�้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหา
ว่างงานและการออกไปท�ำงานต่างถิน่ ลดน้อยลง ทีส่ ำ� คัญชุมชนมีความรู้ เข้าใจ และรูจ้ กั การอนุรกั ษ์จดั การ
ทรัพยากรน�้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ขยายผลการจัดการทรัพยากรน�้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบนั ได้ขยายผลการด�ำเนินงานการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง และน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการน�ำ้ ผมใช้บา้ นจัดตัง้ “ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง” และขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง จนเกิดการขยายเครือข่ายต่อไป
เรื่อยๆ โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเรื่องน�้ำก่อน จากนั้นจึงแก้ปัญหาเรื่องดินและป่า ท�ำให้หมู่บ้านที่เคย
แห้งแล้งกลับอุดมสมบูรณ์ และสามารถต่อยอดพัฒนาโครงการอื่นๆ ต่อไปได้อีกด้วย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ... ทรงเป็นต้นแบบให้กับพสกนิกร
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานแนวพระราชด�ำริใน
เรือ่ งต่างๆ ซึง่ ตัวผมเองได้ศกึ ษาเรียนรูจ้ ากพระองค์ผา่ นสือ่ ต่างๆ และได้นอ้ มน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ให้ดขี นึ้ ถ้าไม่มพี ระองค์ทรงเป็นต้นแบบให้กบั พสกนิกรแล้ว ผมไม่รวู้ า่ จะแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้หรือไม่
แนวพระราชด�ำริของพระองค์เมื่อเราน้อมน�ำมาปรับใช้ เกิดผลสัมฤทธิ์ดลบันดาลให้พสกนิกรมีอยู่มีกิน
และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานให้ และเป็นบุญกุศล
อันยิง่ ใหญ่ทชี่ าวไทยมีพระองค์ทรงชีแ้ นะ
เราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทย มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงช่วยปกปักษ์และดูแลพวกเรามาโดยตลอด ผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร
และประชาชนชาวไทยทั้งประเทศร่วมกันเดินตามรอยพ่อ โดยน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาใช้ในการด�ำรง
ชีวิต และลดการตัดไม้ท�ำลายป่า เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ

๓.๑.๒ นายประชวน  แพงดา ผู้แทนชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ต�ำบลนาบ่อค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัด

ก�ำแพงเพชร รางวัลชนะเลิศประกวดการจัดการทรัพยากรน�ำ้ ชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริ ครัง้ ที่ ๓ ปี ๒๕๕๒
ประเภทพืน้ ทีช่ ลประทาน
เนือ่ งจากปัญหาน�ำ้ หลากจนฝายกัน้ น�ำ้ พังทลายอยูเ่ นืองๆ ต้องซ่อมแซม
เป็นประจ�ำทุกปี น�ำไปสูป่ ญ
ั หาการท�ำนาได้เพียงปีละครัง้ เดียว ชาวบ้านหนอง
ปิง้ ไก่ และประชวน แพงดา ได้นอ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ด้านการจัดการทรัพยากรน�ำ 
้ มาช่วยกันแก้ไขปัญหาและบริหาร
จัดการระบบชลประทาน ด้วยการท�ำฝาย ขุดคลองส่งน�ำ 
้ และท�ำนบแบ่งน�ำ้
ทีเ่ รียกว่า “แต” จากความร่วมแรงร่วมใจช่วยให้ชมุ ชนมีนำ�้ กินน�ำ้ ใช้ตลอดปี
ท�ำนาได้ถึงปีละ ๓ ครั้ง มีรายได้เพิ่มขึ้น ๒ เท่า จึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นไปท�ำงานนอกพื้นที่ ชาวหนองปิ้งไก่จึงขอสืบสานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ และปฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ตลอดชัว่ ลูกชัว่ หลานสืบไป
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เมื่อน�้ำหลากมาพาฝายพัง... ปัญหาใหญ่ที่ชุมชนหนองปิ้งไก่ต้องเผชิญ
ปี ๒๔๙๙ ชาวบ้านจากจังหวัดตากได้ อ พยพมาตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ บ ้ า นหนองปิ ้ ง ไก่ ใ นจั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร เป็นเหตุให้เริ่มมีการบุกรุกป่า หลังจากย้ายมาตั้งถิ่นฐานได้ ๑ ปี ชาวบ้านได้ประชุมร่วมกัน
เพื่อหาวิธีน�ำน�้ำจากคลองสวนหมาก สายน�้ำหลักอันเป็นแหล่งน�้ำส�ำคัญของชุมชนไปใช้ท�ำการเกษตร
โดยเริ่มแรกชาวบ้านร่วมกันขุดคลองส่งน�้ำไปตามพื้นที่ท�ำการเกษตร จากนั้นได้ร่วมกันสร้างฝายกั้นน�้ำ
สวนหมาก เพื่อกั้นน�้ำให้เข้าตามล�ำคลองที่ขุดขึ้น เนื่องจากพื้นที่ท�ำการเกษตรอยู่สูงกว่าระดับคลอง
การสร้างฝายกั้นน�้ำสวนหมากครั้งแรก
ใช้ไม้ไผ่ ไม่สามารถทนกระแสน�้ำในช่วงน�้ำหลากได้
จึงเปลีย่ นมาใช้ไม้ซงุ และหิน ก็พงั ทลายอีก ต้องซ่อมแซม
อยูต่ ลอดเวลา ต่อมาชุมชนรวมตัวกันสร้างฝายคอนกรีต
แต่ยงั ไม่ทนั ส�ำเร็จ ฝายพังทลายอีกครัง้ เมือ่ เกิดน�ำ้ หลาก
แต่ชุมชนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น คิดหาวิธี
ท�ำฝายด้วยการน�ำดินมาเทหน้าคอนกรีต ปรากฏว่า
ดินโดนน�ำ้ กัดเซาะไปจนหมด จากปัญหาดังกล่าวจึงท�ำ
ให้ชาวบ้านท�ำนาได้แค่ปลี ะครัง้ เพราะหลังจากท�ำนาเสร็จ ต้องมาช่วยกันซ่อมแซมฝายเป็นประจ�ำทุกปี

สร้างฝายถาวร ขุดคลองส่งน�้ำ สร้างระบบน�้ำประปา... แก้ปัญหาน�้ำของชุมชน
ในปี ๒๕๓๒ ชาวบ้านหนองปิ้งไก่จึงได้ร่วมกันเขียนโครงการสร้างฝายถาวรเพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน เพื่อเป็นแหล่งน�้ำถาวร ต่อมาได้รับอนุมัติให้สร้างฝาย
คลองสวนหมาก ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในพืน้ ทีก่ ารเกษตรได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ แต่พนื้ ทีท่ �ำการเกษตรทัง้ หมด
มีประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ ชาวบ้านจึงร่วมกันขุดคลองส่งน�้ำเพิ่มเป็นระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เพื่อน�ำน�้ำเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรอีก ๒,๕๐๐ ไร่
คลองส่งน�้ำและคลองซอยแต่ละสาย จะมีผดู้ แู ลบริหารจัดการในการใช้น�้ำอย่างเพียงพอ
และร่วมกันก�ำจัดวัชพืช ช่วยให้คลองส่งน�้ำมีสภาพที่ดีตลอดปี และองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาบ่อค�ำ
ได้สร้างระบบน�้ำประปาส�ำหรับชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคด้วย
นอกจากนี้ ชาวบ้านหนองปิ้งไก่ได้ร่วมกันบริหารจัดการน�้ำจากฝายคลองสวนหมากผ่าน
คลองส่งน�้ำภายในชุมชน โดยน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ผสานกับ
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน คิดค้นวิธแี บ่งน�ำ้ ทีเ่ รียกว่า “แต” ซึง่ หมายถึงท�ำนบกัน้ น�ำ้ ในล�ำเหมือง ท�ำหน้าทีค่ วบคุม
ปริมาณน�ำ้ และแบ่งน�ำ้ ให้แต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การจัดสรรน�ำ้ ผ่านระบบแตนี้ ท�ำให้
ชุมชนได้รับน�้ำอย่างพอเพียง และเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของการใช้น�้ำในพื้นที่เกษตร
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ความส�ำเร็จในชุมชน... ขยายผลจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน
ผลจากการร่วมบริหารจัดการน�้ำ
ของชุมชน ช่วยให้ชาวบ้านหนองปิ้งไก่มีรายได้
และความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ จากเดิมทีท่ ำ� นาได้เพียง
ปีละ ๑ ครั้ง และต้องซ่อมฝายเป็นประจ�ำทุกปี
ปัจจุบนั สามารถท�ำนาได้ถงึ ปีละ ๓ ครัง้ รวมทัง้
มีเวลาและมีน�้ำเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวส�ำหรับ
รับประทานในครอบครัว และเหลือไว้ขายใน
ชุมชน
นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในชุมชน
มีความสะอาด สวยงาม มีการจัดสรรที่ดินของชุมชนอย่างเป็นระเบียบ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เห็น
อย่างชัดเจน คือ ชาวบ้านหนองปิ้งไก่ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปท�ำงานนอกพื้นที่
นับตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ ที่ชุมชนหนองปิ้งไก่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำ เพื่อดูแลการจัดสรรน�้ำในชุมชน
ได้สืบต่อกันเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ ๓ แล้ว ซึ่งยังคงน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ชุมชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน และถ่ายทอด
แนวพระราชด�ำริ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น จนถึงเยาวชนในปัจจุบัน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ... ขอร่วมน้อมน�ำพระราชด�ำริมาปฏิบัติชั่วลูกชั่วหลาน
จากการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ ได้ชว่ ยให้ชมุ ชนมีนำ�้ กินน�ำ้ ใช้ตลอดทัง้ ปี
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง ๒ เท่า
			 ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว หมู่บ้านหนองปิ้งไก่ขอร่วมกันน้อมน�ำ
แนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน
ร่วมมือ ร่วมใจกันรักษาดูแลทรัพยากรน�้ำของชุมชน
และท� ำ การเกษตรอย่ า งพอเพี ย ง ไม่ ท� ำ เกิ น ก� ำ ลั ง
ที่มีอยู่ และพร้อมใจถวายความจงรักภักดีต่อในหลวง
ของปวงชนชาวไทย ตลอดจนขอถวายพระพรให้
พระองค์มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน และทรงเป็น
ร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดไป
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๓.๑.๓ นายมนัส  คล้ายรุง่ ผูแ้ ทนชุมชนบ้านคลองเรือ ต�ำบลปากทรง

อ�ำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชนะเลิศประกวดการจัดการทรัพยากรน�้ำ
ชุมชนตามแนวพระราชด�ำริ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๔ ประเภทพื้นที่ต้นน�้ำ

		
พืน้ ทีป่ า่ บ้านคลองเรือถูกถางท�ำลายเพือ่ การตัง้ ถิน่ ฐานอยูอ่ าศัย
จนเกิดภาวะขาดแคลนน�ำ 
้ มนัส  คล้ายรุง่ และชาวบ้าน จึงได้รว่ มใจน้อมน�ำ
แนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาปฏิบตั ิ ทัง้ การจัดการ
ดูแลรักษาป่าและแหล่งน�้ำ เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ น�ำความสุข
และความอบอุ่นสู่ชุมชน เพราะการมีนำ�้ ใช้ตลอดปี น�ำไปสู่การผลิตไฟฟ้า
พลังน�้ำตามแนวพระราชด�ำริ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ ไม่ต้องไปท�ำงานต่างถิ่น เป็นความภาคภูมิใจที่สุด
ในชีวิต ที่ เขาได้ น ้ อ มน�ำแนวพระราชด�ำริมาใช้พัฒนาชุ ม ชนนานกว่ า ๑๐ ปี จึ ง เชื่ อ มั่ น ว่ า การพั ฒ นา
ตามแนวทางนี้จะช่วยให้ประเทศมีความมั่นคง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่

น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติ... “คนอยู่ ป่ายัง”
บ้านคลองเรือเป็นหมู่บ้านที่เกิดจากการรวมตัวของคนต่างถิ่นจาก ๔ ภาค อพยพเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ท�ำให้เกิดการบุกรุกป่าเพื่อใช้พื้นที่ในการสร้างบ้านและท�ำการเกษตร ท�ำให้เกิด
สภาวะขาดแคลนน�้ำ ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง น�้ำแล้ง เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำ
		 ปี ๒๕๓๖ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน�้ำพะโต๊ะ ได้เข้ามา
ให้ความรูก้ บั ชุมชนเพือ่ ให้หยุดการถางป่า เพือ่ ให้สามารถอยูใ่ นพืน้ ทีต่ อ่
ไปได้ แทนการอพยพคนออกจากพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐใน
ขณะนัน้ ผมจึงน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
คือ “ป่า ๓ อย่ า ง ประโยชน์ ๔ อย่ า ง” และโครงการอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชด�ำริ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มาจัดท�ำโครงการร่วมกับชุมชน คือ โครงการ “คนอยู่ ป่ายัง” ท�ำอย่างไรให้คนอยู่ได้
และยังคงมีป่าอยู่ด้วย
นอกจากนี้ ผมได้น�ำตัวอย่างความส�ำเร็จของชุมชนหลายแห่ง ที่น้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติ มาปรับใช้ในที่ดินท�ำกิน โดยท�ำเกษตรผสมผสานแทนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริด้าน
การจัดการป่าต้นน�้ำและทรัพยากรน�้ำชุมชน มาปรับใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชน โดยปี ๒๕๒๗
เริม่ สร้างฝายชะลอน�ำ้ จนปัจจุบนั มีฝายชะลอน�ำ้ เป็นระยะๆ ตลอดล�ำห้วยทัง้ ๔ ห้วย และได้ตอ่ ท่อเพือ่ ท�ำประปา
ภูเขา จัดสรรน�้ำใช้ภายในชุมชน รวมถึงได้ร่วมกันสร้างฝายกักเก็บน�้ำขนาดใหญ่ เป็นฝายน�้ำล้น สามารถใช้
ประโยชน์จากตัวฝายเป็นถนนและสะพานในการสัญจรไปมาได้อีกด้วย
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ชุมชนคลองเรือคืนสู่ความสมบูรณ์
จากการมีน�้ำใช้ตลอดทั้งปี จึงเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของคนในชุมชนว่า เพียงไม่บุกรุกป่า
มีการบริหารจัดการทีด่ ี ก็สามารถมีนำ�้ ไว้ใช้ในชุมชนมากขึน้ ชุมชนจึงหยุดบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ และหันมาช่วยกัน
รักษาต้นน�ำ้ ไว้ไม่ให้ถกู ท�ำลาย โดยร่วมมือร่วมใจกันฟืน้ ฟู ดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดี จนได้รบั พระราชทานธง
“พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่า
ในการท�ำมาหากินด้วย
เมื่ อ ผื น ป่ า คื น ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ความชุม่ ชืน้ ก็กลับคืนสูบ่ า้ นคลองเรือ ส่งผลให้มนี ำ�้ ใช้
และท�ำเกษตรผสมผสานและพืชหมุนเวียนได้ตลอดทัง้ ปี คนในชุมชนมีรายได้ ไม่เดือดร้อนเรือ่ งการท�ำมา
หากิน ช่วยให้สามารถพัฒนาเรือ่ งอืน่ ๆ ต่อไปได้

ขยายผลการจัดการน�้ำ... สู่การผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชน และแบ่งปันแก่ชุมชนอื่นๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสเสมอว่า
“น�ำ้ คือชีวติ ” ผมได้ประจักษ์แล้ว การดูแลรักษาป่าไม่เพียง
ช่วยให้มนี ำ�้ เพือ่ ใช้ทำ� การเกษตรและอุปโภคบริโภคเท่านัน้
เราสามารถน�ำน�้ำมาผลิตไฟฟ้าใช้ได้ด้วย เมื่อผมได้ศึกษา
ดูงานเรื่องไฟฟ้าพลังน�้ำที่บ้านแม่ก�ำปอง จังหวัดเชียงใหม่
จึงกลับมาประดิษฐ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดลองใช้กบั บ้าน
ตนเองก่อน เมือ่ เห็นผลแล้วชาวบ้านจึงท�ำตาม
ต่อมากรรมการหมู่บ้านมีความเห็นร่วมกันว่าควรสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ำชุมชนคลองเรือ
เพือ่ ให้ทงั้ ชุมชนมีไฟฟ้าใช้ จึงร่วมกันท�ำฝายแม้วขึน้ มาเพือ่ เก็บกักน�ำ้ โดยร่วมกันบริจาคเงินเพือ่ ซือ้ เสาไฟฟ้า
และสร้างอาคาร และได้รบั การสนับสนุนเครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�ำ้ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยชุมชนเก็บค่าใช้ไฟกันเอง
รายได้จากค่าไฟ ส่วนหนึ่งน�ำมาใช้บ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ และอีกส่วนหนึ่งจัดตั้งเป็นกองทุนดูแล
เด็กนักเรียนและสวัสดิการดูแลผูส้ งู อายุ ทุนการศึกษา และ “กองทุนหมุนไป” ส�ำหรับสนับสนุนให้หมูบ่ า้ น
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ น�ำไปด�ำเนินการในลักษณะเดียวกัน และเมื่อมีไฟฟ้าใช้และมีรายได้แล้ว ก็ให้จัดตั้งเป็น
กองทุนเพื่อสนับสนุนหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชด�ำริ... ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ความภาคภูมิใจที่สุดของผม คือการได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของพระองค์มาปฏิบัติใน
การพัฒนาชุมชนมานานกว่า ๑๐ ปี สิ่งที่ได้รับคือ ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น คนอยู่กับถิ่น ไม่อพยพไปขาย
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แรงงานทีอ่ นื่ มีความมัน่ คงด้านอาหาร และคนในชุมชนมีความสามัคคี โดยขณะนี้ ชุมชนได้รว่ มกันท�ำให้
บ้านคลองเรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ขณะนี้ชุมชนของเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลังจาก
ที่ได้อนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ไม่หลงไปตามกระแสที่ฟุ้งเฟ้อ

ท�ำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด… ถวายในหลวง
ผมจะปฏิ บั ติ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ แ ละขยายผลการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นเล็ ก ๆ นี้ ให้ เ ป็ น
แบบอย่างขยายผลสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ ต่อไป และเชือ่ ว่าถ้าพัฒนาไปตามแนวทางนีป้ ระเทศจะมีความมัน่ คง กลับสู่
วิถีเดิมที่มีความเป็นไทย มีความอบอุ่น และมีความสุขที่พอเพียงอย่างยั่งยืน ในโอกาสที่พระองค์ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ซึ่งคือ
หัวใจของชาวชุมชนคลองเรือ

๓.๒ “ฝนหลวง”... สายฝนสู่ปวงประชาในถิ่นทุรกันดาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริใน การจัดท�ำ “ฝนหลวง”
หรือ “ฝนเทียม” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งฝนหลวงได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร
ที่มีปัญหาขาดแคลนน�้ำ สภาพพื้นที่ความแห้งแล้งอันเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ ให้สามารถเพาะปลูก
ได้แม้ในฤดูแล้ง ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอยู่ดีกินดี ร่มเย็นเป็นสุข ลูกหลานได้เรียนหนังสือ และ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งยังช่วยปกป้องผืนป่าจากไฟ แม้ชาวนาชาวไร่ที่ห่างไกลพื้นที่ชลประทาน สามารถมี
น�้ำกินน�้ำใช้ ด้วยพระราชด�ำริ “ฝนหลวง” อันเกิดจากน�้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงสอดส่องดูแล
ทุกข์สุขของพสกนิกร และนับเป็นที่พึ่งของเกษตรกรยามเกิดภัยแล้งได้อย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ เกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวง จะได้บอกเล่าให้ทราบถึงประโยชน์ของฝนหลวงทีพ่ วก
เขาได้รับ สรุปได้ดังนี้
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๓.๒.๑ นายเสรี  พงษ์พทิ กั ษ์ เกษตรกร อ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทยั ธานี และประธานอาสาสมัคร

ฝนหลวงจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกร ประกอบกับพระวิริยะอุตสาหะและ
พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน “ฝนหลวง”
เสริมฝนธรรมชาติ ช่วยให้ชาวไร่ชาวนาไม่ต้องรอฝน สามารถเพาะปลูก
ได้แม้ในฤดูแล้ง ทั้งยังสร้างความร่มเย็นแก่ผืนดิน และปกป้องผืนป่า
จากไฟ แม้ชาวนาชาวไร่ที่ห่างไกลพื้นที่ชลประทาน สามารถมีน�้ำกินน�้ำ
ใช้ ดังเช่น เสรี  พงษ์พิทักษ์ และเกษตรกรในอ�ำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี ที่ได้รับประโยชน์จากฝนหลวง ช่วยให้อยู่ดีกินดี ได้ผลผลิตสูง
เกินคาดหมาย

“ฝนหลวง” ช่วยเกษตรกร เพาะปลูกได้แม้ในฤดูแล้ง
ก่อนนีช้ าวนาชาวไร่ได้รบั ความเดือดร้อนเพราะต้องรอให้ฝนตกลงมาก่อนจึงจะไถไร่ไถนา และถ้า
ปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ต้องไปหางานท�ำต่างถิน่ แต่ปจั จุบนั มี “ฝนหลวง” ช่วยให้ชาวไร่ชาวนาไม่ตอ้ ง
รอฝน สามารถเพาะปลูกได้เลยแม้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ ฝนหลวงยังช่วยบรรเทาปัญหาอืน่ ๆ ในฤดูแล้ง อาทิ
ช่วยให้แผ่นดินเย็นและชุม่ ชืน้ และป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ปา่ สงวน (ป่าห้วยขาแข้ง) แม้แต่ชาวนาชาวไร่ทมี่ ี
พืน้ ทีท่ ำ� กินห่างจากคลอง หนอง บึง หรือห่างจากพืน้ ทีช่ ลประทาน ก็สามารถมีนำ�้ กินน�ำ้ ใช้ ไม่อดน�ำ้ อย่างแต่กอ่ น

“อาสาสมัครฝนหลวง” ประสานความต้องการฝนหลวงทุกพื้นที่
ทุ ก ต� ำ บลในพื้ น ที่ อ� ำ เภอสว่ า งอารมณ์ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
มี “อาสาสมัครฝนหลวง” คอยช่วยเหลือดูแลชาวไร่ชาวนา โดยจะเป็น
ผู้ประเมินความต้องการขอฝนหลวง และเป็นผู้แทนชุมชนในการแจ้ง
ความต้องการ หรือไม่ต้องการขอฝนหลวงของชุมชนต่อคณะปฏิบัติการ
ฝนหลวงในพื้นที่ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนในการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในพื้นที่ และประสานระหว่างชุมชนกับคณะปฏิบัติการฝนหลวง
เพือ่ พัฒนาการบริการฝนหลวงอย่างต่อเนือ่ ง

“ฝนหลวง” ช่วยให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี
ตั้งแต่มีฝนหลวง เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี ต่างอยู่ดีกินดี มีเงินใช้ ท�ำการเพาะปลูก
ได้ผลผลิตสูงขึ้นเกินความคาดหมาย เมื่อก่อนไม่มีฝนหลวง การท�ำไร่มันส�ำปะหลังมักประสบปัญหา
ความแห้งแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ปัจจุบันฝนหลวงได้ช่วยให้การท�ำไร่มันส�ำปะหลังได้ผลผลิตไม่ต�่ำกว่า
๔ ตันต่อไร่ รวมทั้งแป้งที่ได้จากหัวมันมีคุณภาพและมีน�้ำหนักดี
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ด�ำรงตนเป็นคนดี สานต่องานอาสา... ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยน�้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยพสกนิกร
ประกอบกับพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพ จึงได้พระราชทานพระราชด�ำรินานัปการที่เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรน�้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชด�ำริ “ฝนหลวง” ซึ่งช่วยเสริมฝนธรรมชาติ
อันช่วยน�ำพาให้เหล่าพสกนิกรและประเทศชาติรอดพ้นจากปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงในทุกภาค
ของประเทศ จึงขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการด�ำรงตนเป็นคนดี และเป็นอาสาสมัครฝนหลวง
สานต่อแนวพระราชด�ำริตามพระราชประสงค์ของพ่อแห่งแผ่นดินตลอดไป

๓.๒.๒ นายบุญทิ้ง  บัวปั้น เกษตรกร และอาสาสมัครฝนหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
		
“ฝนหลวง” ได้ชว่ ยคืนความชุม่ ชืน้ และชุบชีวติ ให้แก่พชื ผลของ
ชาวนาชาวไร่ในจังหวัดสระแก้ว ซึง่ เป็นจังหวัดทีแ่ ห้งแล้งมากได้อย่างรวดเร็ว
และทันการณ์  บุญทิ้ง  บัวปั้น กล่าวว่า การได้รับพระราชทานฝนหลวง
เป็นสิ่งที่หาที่เปรียบมิได้ ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลกับเกษตรกร ผลผลิต
ดีขึ้นโดยลำ�ดับ ชาวสระแก้วได้ยึดฝนหลวงเป็นหลักพึ่งพิง ล้วนซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตลอดมา
ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำ�ในการอุปโภคบริโภค
และทำ�การเกษตร “ฝนหลวง” ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวอยู่ดีกินดี
ร่มเย็นเป็นสุข ลูกหลานได้เรียนหนังสือ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

สภาพปัญหาในพื้นที่ท�ำกิน ก่อนมีฝนหลวง
เมือ่ ก่อนพืน้ ทีใ่ นจังหวัดสระแก้วแห้งแล้งมาก พอถึงช่วงฤดูฝน บางครัง้ ฝนทิง้ ช่วงยาวนาน
ท�ำให้การปักด�ำของเกษตรกรเสียหาย พื้นที่แถบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกพืชหลัก อาทิ ข้าวโพด อ้อย
ได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปี ๒๕๔๗ เป็นปีทแี่ ล้งมาก และเป็นปีแรกทีฝ่ นหลวงเริม่
เข้ามา ซึ่งผมได้รับการติดต่อให้เป็นตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวง ผมจึงลองดู เพราะคิดว่าเราเป็นเกษตรกร
น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน�้ำ เรื่องฝน
การเป็นอาสาสมัครฝนหลวงต้องอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ เพราะมีความเข้าใจผิดว่า ฝนหลวง
มีความเค็มจัด ท�ำให้พืชผักที่โดนน�้ำฝนเน่าตาย เกิดเชื้อรา และโรคต่างๆ ความจริงแล้วไม่ใช่ แต่เป็นเรื่อง
ของสภาพความแห้งแล้ง เหมือนกับร่างกายเราร้อนจัดแล้วมากระทบความเย็นจะปรับตัวไม่ทนั การประเมิน
ความต้องการหรือไม่ต้องการฝนหลวง ต้องพิจารณาจากช่วงเวลาของการท�ำเกษตรกรรมแต่ละชนิด
แล้วน�ำไปประสานกับส�ำนักฝนหลวงฯ พร้อมทั้งแจ้งสภาพความชื้นทางอากาศ ซึ่งหากไม่มีความชื้นจะท�ำ
ฝนหลวงได้ยาก
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“ฝนหลวง” คืนความชุ่มชื้น ฟื้นชีวิตเกษตรกร
การได้รับพระราชทาน
ฝนหลวงเป็ น สิ่ ง ที่ ห าที่ เ ปรี ย บมิ ไ ด้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ม หาศาลกั บ
เกษตรกร เป็ น การชุ บ ชี วิ ต ใหม่ ใ ห้
พืชผล ผลผลิตดีขึ้น ช่วยให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น ครอบครัวอยู่ดีกินดี ร่มเย็น
เป็นสุข ลูกหลานได้เรียนหนังสือ และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้
ความชุ่มชื้นและร่มเงา ชาวสระแก้ว
ทุกคนได้ประโยชน์และต่างยึดฝนหลวง
เป็นหลักพึ่งพิง

เดินตามรอยพ่อ สานงานต่อให้ลุล่วง ถวายพ่อหลวงของเรา
ชาวบ้านในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั พระราชทานฝนหลวงล้วนรูส้ กึ ตืน้ ตันทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลืออย่างฉับพลัน
และปลาบปลืม้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระปรีชาสามารถ และซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระองค์เสมอมาตลอดมา ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน�้ำในการบริโภค อุปโภค
ท�ำไร่ ท�ำนา ในโอกาสที่พระองค์จะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงขอให้คนไทยมีความร่วมมือ
ร่วมใจกัน น้อมน� ำแนวพระราชด� ำริของพระองค์ ตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และ
พระราชด�ำรัสมาปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข
พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงนี้ เราทุกคนขอน้อมร�ำลึกและภาวนาอยู่เสมอว่า บุญกุศล
ทีเ่ ราได้สร้างได้ท�ำร่วมกัน ขอได้สง่ ผลดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมพรรษา
ยิ่งยืนนาน และทรงเป็นพระมิ่งขวัญของชาวไทยตราบนานเท่านาน และขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคน
ร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการคิดดี ท�ำดี

๓.๓ การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม… บรรเทาความเดือดร้อนพสกนิกร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย และดินถล่ม
ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน�้ำท่วม ท�ำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัด พระองค์
จึงพระราชทานวิธีแก้ไขและป้องกันอันหลากหลายตามสภาพพื้นที่และสถานการณ์ ให้แก่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบรับไปพิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสม
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แนวพระราชด� ำ ริ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มที่
หลากหลายตามสภาพปัญหาและพืน้ ทีน่ นั้ สามารถบรรเทาปัญหาและช่วยให้ราษฎรพ้นจากความเดือดร้อน
โดยในที่นี้ขอเสนอประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการพระราชด�ำริ ๒ โครงการ
อันได้แก่ โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์
อันเนื่องมากจากพระราชด�ำริ เพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนี้

๓.๓.๑ ชาวหาดใหญ่พ้นภัยน�้ำท่วม ด้วยพระอัจฉริยภาพ

เมือ่ ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๑ ได้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ประกอบกับมักจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอหาดใหญ่เกือบทุกปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้พระราชทานแนวทางและวิธกี ารแก้ไข หลายประการ อาทิ การขุดลอก
คลองธรรมชาติเดิม การขุดลอกคลองระบายน�้ำสายใหม่ การก่อสร้างประตูระบายน�้ำ การติดตั้งระบบ
เตือนภัย และการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำและสระเก็บน�้ำขนาดใหญ่ในรูปแบบแก้มลิง
ภายหลังจากด�ำเนินการแล้วเสร็จ ได้ช่วยบรรเทาวิกฤตน�้ำท่วมในปี ๒๕๕๓ ที่มีปริมาณน�้ำ
สูงถึง ๑,๖๒๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สูงมากกว่าปี ๒๕๓๑ ที่มีปริมาณน�้ำ ๘๓๙ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที โดยสามารถแบ่งรับน�้ำและระบายน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความรุนแรงของอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้
กล่าวคือ น�้ำลดลงภายใน ๑-๓ วัน ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เวลาถึง ๗ วัน
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ปัจจุบนั นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน�ำ้ ท่วมแล้ว ยังเป็นแหล่งประมงน�ำ้ จืด และแหล่งส�ำรอง
น�้ำจืดเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้กบั ประชาชนชาวหาดใหญ่
ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวหาดใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ ดังความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้น�ำชนในพื้นที่หาดใหญ่ ดังนี้

(๑) นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ ผู้อ�ำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่
ด้วยสภาพพืน้ ทีต่ ำ�่ ของอ�ำเภอหาดใหญ่ และการเติบโตของเมือง
ทีข่ วางกัน้ ทางน�ำ้ ไหล ท�ำให้นำ�้ ท่วมหาดใหญ่อย่างหนักแสนสาหัสหลายครัง้
สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่
หลวงต่อชาวหาดใหญ่ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานแนว
พระราชด�ำริและโครงการแก้ไขปัญหา ได้ช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
ในอ�ำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างดียิ่ง รวมทั้งยังได้รับประโยชน์
ต่อเนื่องมากมาย

การแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมตามแนวพระราชด�ำริ ก่อเกิดประโยชน์นานัปการ
อุทกภัยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอหาดใหญ่เกิดขึน้ เนือ่ งจากมีการพัฒนาทีด่ นิ จากทุง่ นาและพืน้ ทีร่ กร้าง
มาเป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น ท�ำให้ขวางทางน�้ำไหลตามธรรมชาติ ส่งผลให้น�้ำจากคลองอู่ตะเภาไหลบ่า
เข้าท่วมที่พักอาศัย และพื้นที่พาณิชยกรรมในบริเวณกว้าง
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ฯ ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์นานัปการแก่ชาวหาดใหญ่ โดยการขุดคลองระบายน�้ำขนาดใหญ่ ท�ำหน้าที่แบ่งปริมาณน�้ำจาก
คลองอู ่ ต ะเภา และช่ ว ยรองรั บ น�้ ำ ที่ ไ หลลงมาท่ ว มอ� ำ เภอหาดใหญ่
ให้ระบายลงสูท่ ะเลสาบสงขลาอย่างรวดเร็ว ส่วนคันกัน้ น�ำ้ รอบชุมชนและ
แก้มลิง ท�ำหน้าที่ตัดลดปริมาณน�ำ้ หลากไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชน ซึ่งนับ
เป็นการสร้างเกราะป้องกันน�้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ บริ เวณคลองระบายน�้ ำ ต่ า งๆ มี ทั ศ นี ย ภาพ
ที่สวยงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน�้ำต่อไปในอนาคต อีกทั้งการปลูกต้นไม้ริมคลองนับเป็น
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั อ�ำเภอหาดใหญ่ ตลอดจนเป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับ
เกษตรกรรมให้กับชุมชนโดยรอบอ�ำเภอหาดใหญ่ และแหล่งน�้ำส�ำรอง
ของชุมชนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทัง้ ใช้ในการดับเพลิง
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ขอถวายความจงรักภักดี และปฏิญาณตนเป็นคนดี
เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เทศบาลนครหาดใหญ่จงึ ได้จดั ท�ำ “โครงการ
หาดใหญ่งามตาเฉลิมฉลอง ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์มหาราชัน” โดยมีการทาสีบา้ นเรือนประชาชนในถนน
นิพทั ธ์อทุ ศิ ๑ ตลอดทัง้ สาย ให้มคี วามสดใสและความสวยงามน่าอยู่ และในวันที่ ๕ ธันวาคม ประจ�ำทุกปี
พสกนิกรชาวเทศบาลนครหาดใหญ่จะจัดงานวันพ่อ ถวายความจงรักภักดีและปฏิญาณตนเป็นคนดี
เพือ่ แสดงให้พระองค์ทรงเห็นว่าพวกเราส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์จนกว่าชีวติ จะหาไม่

(๒) นางสาวสุทธินาถ  ลักษณะจันทร์ ผูจ้ ดั การห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
น�้ ำ ที่ ท ่ ว มอย่ า งหนั ก และรวดเร็ ว ในอ�ำเภอหาดใหญ่ เ มื่ อ ปี
๒๕๕๓ ลดลงในชั่วข้ามคืน รวดเร็วมากเป็นประวัติการณ์ ต่างจาก
ครั้งก่อนๆ ที่ท่วมขังอยู่หลายวัน และสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ชาวหาดใหญ่ทุกคนต่างรู้สึก
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
มีพระราชด�ำริในการแก้ไขและป้องกันน�้ำท่วม ซึ่งได้บังเกิดผลอย่างดียิ่ง
ช่วยสร้างความมั่นใจและอุ่นใจในการด�ำรงชีวิต

อุทกภัยหาดใหญ่ปี ๒๕๔๓ น�้ำท่วมขังนานวัน สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
ในปี ๒๕๔๓ เป็นปีที่เกิดน�้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง
ในอ�ำเภอหาดใหญ่ และเป็นปีที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา
หาดใหญ่ และย่านธุรกิจ รวมทัง้ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้รบั ผลกระทบ
อย่างหนัก น�ำ้ ไหลท่วมบริเวณชัน้ ๑ และขังอยูใ่ นชัน้ ใต้ดนิ ของห้างฯ
เป็นเวลา ๓ คืน ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะ
ร้านค้าทีอ่ ยูช่ นั้ ใต้ดนิ ต้องปิดจ�ำหน่ายหลายเดือน ส�ำหรับพนักงาน
ของบริษทั ฯ ก็ถกู น�ำ้ ท่วมบ้านพักอาศัย ในบางท้องทีท่ ว่ มนานเป็น
สัปดาห์ จังหวัดได้สรุปความเสียหายทางเศรษฐกิจในอ�ำเภอหาดใหญ่รวมทัง้ สิน้ ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท
จากอุ ท กภัยดังกล่าว ท� ำให้ชาวหาดใหญ่ ท ราบว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มี
พระราชด�ำริแก้ไขและป้องกันน�ำ้ ท่วมหาดใหญ่ตงั้ แต่ปี ๒๕๓๑ และได้มกี ารศึกษาพืน้ ที่ เพือ่ จัดท�ำแผนงาน
และโครงการต่างๆ สนองพระราชด�ำริมาโดยตลอด และเริม่ ด�ำเนินการอย่างจริงจังในปี ๒๕๔๓ ประกอบ
กับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีโครงการขุดวางท่อระบายน�้ำใหม่เพื่อรองรับปัญหาน�้ำท่วม หลังจากนั้น
จะเห็ น ได้ ว ่ า เมื่ อ เกิ ด ฝนตกหนั ก ติ ด ต่ อ กั น จะไม่ มี น�้ ำ ท่ ว มขั ง ในเขตตั ว เมื อ ง เนื่ อ งจากคลองตาม
แนวพระราชด�ำริสามารถระบายน�้ำได้ทัน
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ต่อมาได้เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่อกี ครัง้ ในปี ๒๕๕๓ เนือ่ งด้วยไม่สามารถต้านปริมาณน�ำ้ ฝนทีต่ กติดต่อกัน
เป็นเวลานานทั่วทุกพื้นที่ในภาคใต้ และพายุที่กระหน�่ำอย่างหนัก ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ น�้ำได้ไหลบ่า
และท่วมอ�ำเภอหาดใหญ่เพียงชั่วข้ามคืน และลดลงภายในวันเดียวกัน รวดเร็วเป็นประวัติการณ์
ส�ำหรับบ้านพักอาศัยของพนักงานบริษทั ฯ กว่า ๗๐๐ คน ซึง่ กระจายอยูใ่ นอ�ำเภอหาดใหญ่
ก็ได้รับผลกระทบน้อยลงเช่นกัน จากที่เคยท่วมขังบ้านพักกว่า ๕ วันในปี ๒๕๔๓ เหลือเพียง ๑-๒ วัน
ส่วนพนักงานทีอ่ ยูบ่ ริเวณรอบนอกส่วนใหญ่นำ�้ ท่วมไปไม่ถงึ จากทีเ่ คยต้องประสบปัญหาน�ำ้ ท่วมขังในปี ๒๕๔๓

อุ่นใจในการด�ำรงชีวิต ด้วยน�้ำพระทัยของในหลวง
ประชาชนชาวหาดใหญ่ทุกคนต่างซาบซึ้ง
ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว หลั ง จากที่ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การตาม
โครงการฯ ได้สร้างความมั่นใจและอุ่นใจในการ
ด�ำรงชีวิตของชาวหาดใหญ่ แม้จะมีฝนตกหนัก
เพี ย งใด คลองระบายน�้ ำ ตามพระราชด� ำ ริ จ ะ
สามารถระบายน�้ำได้ทันท่วงที หรือถ้าท่วมขังก็ลด
ลงอย่างรวดเร็ว

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปฏิบัติตนตามพระราชด�ำรัส ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ในปีมหามงคลนี้ ทางห้างฯ ขอตอบแทน
พระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดท�ำโครงการมอบต้นไม้ให้
กับลูกค้าน�ำกลับไปปลูกในบริเวณทีพ่ กั อาศัย เพือ่ เพิม่
พื้นที่สีเขียว และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้พระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มี พ ระพลานามั ย ที่ แข็ ง แรง
สมบูรณ์ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
ตลอดกาลนาน และขอร่วมถวายความจงรักภักดีดว้ ย
การประพฤติปฏิบตั ติ นตามพระราชด�ำรัสในทุกๆ ด้าน
ตลอดไป
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(๓) นายสุเชษฐ์พงษ์  ภู่เมธากุล ผู้ประกอบการร้านขายทองค�ำ จังหวัดสงขลา
วิกฤตน�้ำท่วมหาดใหญ่แต่ละครั้งในช่วงกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา
เป็นความทรงจ�ำอันยากจะลืมเลือนในความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส
แต่แล้วชาวหาดใหญ่ได้คลายจากทุกข์และวิตกกังวล ด้วยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความห่วงใยพระราชทานพระราชด�ำริแก้ไขปัญหา
น�้ำท่วมให้เบาบางลง ทุกวันนี้ ชาวหาดใหญ่ยิ้มได้อย่างสุขใจ และได้รับ
ประโยชน์ อ ย่ า งมหาศาลจากโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด�ำริ
สุเชษฐ์พงษ์  ภูเ่ มธากุล ชาวหาดใหญ่ คิดเสมอว่าโชคดีทมี่ พี ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเป็นที่พึ่งของแผ่นดิน ทรงท�ำทุกอย่างให้ประชาชนในทุก
พื้นที่ของประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุข

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมืองหาดใหญ่กลับฟื้นฟูและเป็นเมืองแห่งการค้าอีกครั้ง
โครงการต่ า งๆ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มี
พระราชด�ำริให้จัดท�ำ ช่วยบรรเทาความเสียหาย ที่เกิดจากอุทกภัย
ในอ� ำ เภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิ ภาพ ท� ำ ให้
ปริมาณน�้ำที่ท่วมขังระบายไปสู่ทะเลสาบได้อย่างรวดเร็ว บ้านเรือน
และธุรกิจได้รับความเสียหายลดลงอย่างมาก ช่วยให้สามารถฟื้นฟู
และพั ฒ นาได้ ภ ายในระยะเวลาอั น สั้ น ไม่ น านทุ ก อย่ า งกลั บ มา
สู่สภาพปกติ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริสร้างประโยชน์สุขแก่ชาวหาดใหญ่
โครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ฯ ช่วยให้ชาวหาดใหญ่รอดพ้นจากทุกข์ภัยที่น�ำ
ความเดือดร้อนแสนล�ำเค็ญ มีความอุน่ ใจมากขึน้ กลับมาสูช่ วี ติ ทีอ่ บอุน่ ปลอดภัย การค้าขายดีขนึ้ และ
สร้างประโยชน์สุขอย่างมหาศาล ช่วยให้รอบโครงการมีพื้นที่เพาะปลูก มีน�้ำอุดมสมบูรณ์ สามารถ
เพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ช่วยสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่มากขึ้น

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย โชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่พึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงท�ำทุกอย่างให้ประชาชนในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศไทยมีชวี ติ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าที่ใดมีปัญหาเกิดขึ้น พระองค์จะทรงตามไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกพื้นที่
ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกพืน้ ทีใ่ นประเทศนี้ ไม่ทรงหยุดทีจ่ ะท�ำ และทรงท�ำทุกอย่าง
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เพียงเพือ่ ให้ประชาชนของพระองค์อยูอ่ ย่างมีความสุข โดยไม่เคยทรงคิดถึงความยากล�ำบาก ทุกนาทีของ
พระองค์ จะทรงคิดถึงประชาชนอยูเ่ สมอ ผมภูมใิ จทีเ่ กิดเป็นคนไทย และโชคดีทมี่ พี ระเจ้าอยูห่ วั เป็นทีพ่ งึ่
เป็นพ่อของแผ่นดิน ผมพร้อมแล้วทีจ่ ะมุง่ มัน่ ด�ำเนินตามค�ำพ่อสอน เพือ่ ให้พระองค์ทรงหายเหนือ่ ย

(๔) นายเจริญ  พู่พงศ์ศิริพันธ์ ประธานชุมชนหน้าวัดหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา
เวลาฝนตกในอ�ำเภอหาดใหญ่ น�้ำจะไหลจากสายน�้ำล�ำคลอง
เล็กๆ ระบายสู่คลองที่ได้รับการขุดลอกและขยายให้ใหญ่ขนึ้ รวมถึงคลอง
ทีข่ ดุ เพิม่ เติมตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ๕ สายอย่างรวดเร็ว
น�้ำจึงลดและแห้งภายใน ๑-๒ วัน ไม่เป็นสัปดาห์อย่างในอดีต ได้ช่วย
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นและสร้ า งความสุ ข ให้ แ ก่ ป ระชาชนรวมถึ ง
เจริญ  พูพ่ งศ์ศริ พิ นั ธ์ ซึง่ ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอย่างล้นพ้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ดับทุกข์แก่ประชาราษฎร์
ปัญหาส�ำคัญของหาดใหญ่คือ ในฤดูฝนน�้ำจะท่วมขังหลายวันก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบ
สงขลา ภายหลังจากมีโครงการบรรเทาอุทกภัยอ�ำเภอหาดใหญ่ฯ เวลาฝนตกน�้ำจะไหลจากสายน�้ำ
ล�ำคลองเล็กๆ ระบายสูค่ ลองในโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ๕ สาย ซึง่ เป็นคลองขนาดใหญ่ และยาว
เป็นคลองเส้นตรง มีความลึกมาก สามารถรองรับน�้ำได้มาก และสามารถระบายน�้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ วภายใน ๑-๒ วัน ไม่ท่วมขังเป็น สั ป ดาห์ เ หมื อ นในสมั ย ก่ อ น นอกจากนี้ สภาพพื้ น ที่
ใกล้เคียงมีความเจริญขึ้น

พระมหากรุณาธิคุณ สร้างความสุขแก่ปวงประชา
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ท�ำให้พสกนิกรชาวไทยมีความสุขกว่าเดิม เพราะนอกจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ในกรณีน�้ำท่วมขังแล้ว ยังเกิดประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
ในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบนี้
ผมขอเชิญชวนพสกนิกรทุกชุมชนร่วมถวายความจงรักภักดีตอ่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยท�ำกิจกรรมที่มีประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว
และสังคม รวมถึงร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้พระองค์ทรงมี
พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
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๓.๓.๒ แนวพระราชด�ำริปรับปรุงคลองลัดโพธิ์... น�ำความสุขสู่ชาวพระประแดง
		
จากสภาพของแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา
ตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทีม่ ลี กั ษณะ
ไหลคดเคี้ ย วท� ำ ให้ ก ารระบายน�้ ำ ที่ ท ่ ว มพื้ น ที่
ชัน้ ในล่าช้า ส่งผลให้เกิดปัญหาน�ำ้ ท่วมขังในพืน้ ที่
ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึ ง มี พ ระราชกระแสรั บ สั่ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท�ำโครงการขุดลอกคลอง
ลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริขึ้น เพื่อช่วย
ย่ น ระยะทางระบายน�้ ำ ให้ สั้ น ลงและเร็ ว ขึ้ น
ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมได้ โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๔๙
หลังจากมีโครงการประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ช่วยร่นเวลา
การไหลของน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยาสู่อ่าวไทย จาก ๕ ชั่วโมงเหลือเพียง ๑๐ นาทีเท่านั้น และสามารถ
ระบายน�้ำที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้เร็วขึ้น ๑ - ๒ วัน เนื่องจากสามารถระบายน�้ำ
ออกสู่อ่าวไทยได้เฉลี่ยวันละประมาณ ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น ไม่มี
ปัญหาน�ำ้ ท่วมขังในพืน้ ทีน่ านวันอีกเลย ในช่วงฤดูนำ�้ หลากสามารถระบายน�ำ้ ได้เร็ว ส่วนในช่วงน�ำ้ ทะเล
หนุนสูง น�้ำเค็มก็ไม่ไหลท่วมพื้นที่เกษตร ประชาชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้ผลผลิตดี สร้างรายได้ รวมทั้งยังได้รับผลพลอยได้จากการด�ำเนินโครงการคือ มีสถานที่พักผ่อนที่มี
ทัศนียภาพสวยงาม ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยีย่ มชม ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในพืน้ ทีอ่ กี ทางหนึง่ ด้วย
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ตา่ งซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระอัจฉริยภาพแห่งพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารจัดการน�้ำท่วมล้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอน�ำเสนอความเห็นของ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต�ำบลทรงคนอง ดังนี้

(๑) นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล

ทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ

		
ในอดี ต ชาวทรงคนองและพื้ น ที่ บ ริ เวณใกล้ เ คี ย งในอ�ำเภอ
พระประแดง ต้องประสบภาวะน�้ำท่วมหลายเดือนในแต่ละปี ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ขุดลอกและขยายคลองลัดโพธิ์ และสร้างประตู
ระบายน�ำ 
้ วัชระ  เติมวรรธนภัทร์ กล่าวว่า เหมือนฟ้าประทาน ทุกข์ทเี่ คย
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เผชิญอยูห่ ายไปสิน้ ไม่ตอ้ งทนทุกข์กบั น�ำ้ ท่วมอีกต่อไป อีกทัง้ ช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนดีขนึ้ เขามัน่ ใจ
ว่า ไม่มใี ครทีร่ กั ประชาชนเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์ทรงดูแลพสกนิกรอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้
อยูด่ กี นิ ดีและมีความสุข ความสุขของประชาชนคือความสุขทีแ่ ท้จริงของพระองค์ ไม่มพี ระมหากษัตริยพ์ ระองค์
ไหนทีท่ รงงานหนักเพือ่ ประชาชนมากเพียงนี้

ปัญหาน�้ำ ๓ น�้ำ ท�ำให้น�้ำท่วม “บางกระเจ้า” ทุกปี
เมือ่ ก่อนชาวทรงคนองและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในอ�ำเภอพระประแดง
ต้องเผชิญกับปัญหาน�ำ้ ท่วมอยูเ่ สมอ เนือ่ งจากสภาพพืน้ ทีต่ ำ� บลทรงคนองและ
บริเวณใกล้เคียงเป็นทีล่ มุ่ และเมือ่ มีนำ�้ ฝนทีต่ กลงมาและน�ำ้ เหนือทีไ่ หลบ่าน�ำ้
ตลอดจน น�้ำทะเลหนุน ยิ่งท�ำให้ปริมาณน�้ำสะสมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น พื้นที่
“บางกระเจ้า” จึงประสบปัญหาน�้ำท่วม และเกิดอยู่เป็นประจ�ำเช่นนี้มา
โดยตลอด
ปั ญ หาเหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ซ�้ ำ ๆ อยู ่ ทุ ก ปี ตั้ ง แต่ ผ มจ� ำ ความได้
โดยปีหนึ่งจะท่วมประมาณ ๓ เดือน ท่วมแล้วมีขึ้นและลงตามกระแสน�้ำ
ซึง่ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน เช่น น�ำ้ ท่วมถึงเอว การสัญจรไปมาไม่สะดวก ต้องยก
ของหนีน�้ำ และที่ส�ำคัญคือท�ำให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ชาวสวนต้องหันไปประกอบอาชีพอื่น และ
บางส่วนย้ายหนีออกจากพื้นที่

เหมือนฟ้าประทาน... ช่วยชาวบ้านคลายความเดือดร้อน
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำริให้ขุดคลองลัดโพธิ์ เหมือนฟ้าประทาน
ทุกข์ที่เคยเผชิญอยู่หายไปสิ้น น�้ำสามารถไหลลัดลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้น จากที่เคยต้องจมอยู่กับน�้ำนาน
เป็นเดือน แม้น�้ำจะยังคงท่วมอยู่บ้างก็เพียงเล็กน้อยและท่วมอยู่เพียงวันสองวัน ดังนั้น ชาวบ้านจึงคลาย
ความเครียดและความเดือดร้อน สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

ความสุขของประชาชนคือความสุขที่แท้จริงของพระองค์
		 นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างล้นพ้นต่อชาวทรงคนอง
และชาวพระประแดง ซึ่งไม่ได้ช่วยเฉพาะแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นในทุกมิติ
ผมเชื่ อ ว่ า ไม่ มี ใ ครรั ก ประชาชนเท่ า กั บ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงดูแลพสกนิกรอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ให้อยู่ดีกินดี มีความสุขอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของความ
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เสมอภาค ไม่มพี ระมหากษัตริยพ์ ระองค์ไหนทีท่ รงงานหนักเพือ่ ประชาชนมากเพียงนี้ พระราชวังของพระองค์
ไม่ใช่วงั ทีส่ วยงาม แต่เป็นวังแห่งการเรียนรูเ้ พือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน คนไทยและประเทศไทยโชคดีทสี่ ดุ
ทีม่ พี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน ท�ำความดี
ท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม รู้ รัก สามัคคี ช่วยกันพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด�ำริ ซึ่งเป็นของขวัญ
ที่ดีที่สุดส�ำหรับพระองค์ ผมเชื่อว่าความสุขของประชาชนคือความสุขที่แท้จริงของพระองค์ พระองค์
ทรงเหนือ่ ยเพราะพวกเรามามากแล้ว ขอให้พวกเราร่วมกันตอบแทนพระองค์ ด้วยการด�ำเนินชีวติ ตามแนว
พระราชด�ำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

(๒) นางประนอม  ถิระรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ
		
สภาพน�้ำท่วมที่ประสบแต่วัยเด็กท�ำให้ ประนอม  ถิระรัตน์
ได้สัมผัสถึงความยากล�ำบากของชาวชุมชน ต้องเดินลุยน�้ำ  หรือใช้เรือใน
การสัญจร เรือกสวนเสียหาย ป่วยด้วยโรคภัยจากน�้ำท่วม และบางราย
ต้องเสียชีวติ เพราะเดินทางไปโรงพยาบาลไม่ทนั ภายหลังจากการขุดคลอง
ลัดโพธิ์และสร้างประตูระบายน�้ำตามพระราชด�ำริ น�้ำไม่เอ่อล้นขึ้นท่วม
สูงอีก ชาวสวนกลับมาปลูกไม้ผลได้ใหม่ ไม่ตอ้ งวิตกกังวลว่าน�้ำจะท่วมหรือ
ไม่ สภาพชีวติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ มาก และมีความสุข ไม่คดิ โยกย้ายออกจาก
พื้นที่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงท�ำ
ทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความสุข

น�้ำท่วม... การสัญจรล�ำบาก เรือกสวนเสียหาย
ตอนเป็นเด็กก็สนุกกับน�ำ้ ท่วม
จนเข้าโรงเรียนการเดินทางจากซอยออก
สู่ถนนใหญ่เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
ได้รบั ความเดือดร้อนมาก ผูป้ ว่ ยบางราย
ต้องเสียชีวิตเนื่องจากไปโรงพยาบาล
ไม่ทัน ส่วนใหญ่ท่วมเลยเอวขึ้นมา ต้อง
ใช้เรือพายสัญจรไปมา และชาวบ้านต้อง
ถมดิน ยกพื้ น บ้ า นให้ สูงขึ้นอีกประมาณ
๒ เมตร และในช่วงทีน่ ำ�้ ท่วมขังเป็นเวลา
นาน โดยเฉพาะเมื่อน�้ำทะเลหนุน ท�ำให้
น�้ำเค็มท่วมสวนผลไม้ สร้างความเสียหายอย่างมาก
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สภาพชีวิตดีขึ้น ชาวสวนเริ่มปลูกไม้ผลได้ ไม่มีใครคิดโยกย้ายอีก
ก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดโพธิ์ ชาวบ้านต้องคอยพะวงวางแผนและเตรียมการต่างๆ เพื่อรับ
สภาพน�้ำท่วม แต่เดี๋ยวนี้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก ไม่ต้องห่วงวิตกกังวลว่าน�้ำจะท่วมหรือไม่
จะมีท่วมเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน�้ำ และท่วมน้อยลงมาก ชาวสวนหันมาปลูกไม้ผลกันมากขึ้น ที่มี
ชื่อ เสี ย งคื อ มะม่ วงน�้ำดอกไม้ เมื่อมีความสะดวกสบายและมี ค วามสุ ข มากขึ้ น จึ ง ไม่ ดิ้ น รนหาทาง
ย้ายออกจากพื้นที่อีก

ขอถวายความจงรักภักดี... ด้วยความเทิดทูนและตื้นตันในน�้ำพระทัยของพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงด�ำริและทรงท�ำทุกอย่าง
เพื่อให้ประชาชนมีความสุข จึงขอถวายความจงรักภักดีตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความรู้สึก
เทิดทูนและตื้นตันใจในน�้ำพระทัยของพระองค์ พวกเราชาวทรงคนองทุกคนต่างมีความจงรักภักดีต่อ
พระองค์เสมอมา และขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมส�ำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็น
มิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

(๓) นางเตือนใจ เสกตระกูล ประชาชนต�ำบลทรงคนอง จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อถึงหน้าน�้ำ ชาวสวนในอ�ำเภอพระประแดง ต้องคอยพะวง
ท�ำคันดินกั้นน�้ำ  และเมื่อน�้ำทะลักท�ำลายคันดิน จ�ำต้องหยุดภารกิจทุก
อย่าง เตือนใจ  เสกตระกูล จึงมีความคิดตั้งแต่ยังเด็ก เหมือนคนในพื้นที่
ว่าอยากโยกย้ายออกจากถิ่นพ�ำนัก แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงให้ความส�ำคัญกับความทุกข์ยากของ
ประชาชนในทุกพื้นที่ โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ฯ ที่พระราชทาน
มานัน้ มีคณ
ุ ค่ามหาศาลต่อคุณภาพชีวติ และจิตใจของชุมชน ช่วยให้พน้ จาก
ภัยน�้ำท่วมอย่างเห็นผลทันตา สามารถด�ำรงชีวิตเป็นปกติสุขในบ้านเกิด
ของตนเอง ทุกคนต่างซาบซึ้งจนไม่สามารถอธิบายเป็นค�ำพูดได้

จากน�้ำที่ท่วมถึงระดับอก... วันนี้ อยู่ได้อย่างปกติสุข
สมัยก่อนต้องเผชิญกับปัญหาน�้ำท่วมอย่างหนัก บ้านอยู่ในสวนน�้ำสูงถึงหน้าอก ไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจ�ำวันได้ ทุกอย่างต้องหยุดหมดในช่วงหน้าน�้ำ คนในพื้นที่มีความรู้สึกว่าไม่เหมาะ
ที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ ต่างอยากย้ายออกไปจากพื้นที่ ตอนเด็กๆ ก็มีความคิดเช่นนี้เหมือนกัน
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หลังจากโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ฯ เปิดใช้ เห็นผลทันตา น�้ำที่เคยท่วมมากๆ ทุกปี
ก็ท่วมน้อยลงมาก ไม่สร้างความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน จากสมัยก่อน หน้าน�้ำต้องคอยท�ำ
คันดินกั้นน�้ำ พอน�้ำขึ้นสูงมากก็จะพัง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ท่วมแล้ว แม้อาจจะมีน�้ำไหลเอ่ออยู่บ้าง ก็จะลดอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ การเปิด-ปิดประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิย์ งั ช่วยให้นำ�้ เค็มไม่ลน้ ทะลักเข้าท่วมพืน้ ทีส่ วน
ช่วยให้ชาวบ้านกลับมาท�ำสวนผลไม้ต่างๆ ต่อไปได้

ทรงเห็นความส�ำคัญของประชาชนทุกพื้นที่ แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ ในประเทศ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงเล็งเห็นความส�ำคัญของพืน้ ทีท่ เี่ รา
อยูอ่ าศัย ได้กอ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ตืน้ ตันใจแก่ชาวทรงคนองและชาวพระประแดงทุกคน ซึง่ แม้เป็นพืน้ ทีเ่ ล็กๆ
จุดหนึง่ ในประเทศ แต่สงิ่ ทีท่ รงมีพระราชด�ำริและพระราชทานให้นนั้ เป็นเรือ่ งทีย่ งิ่ ใหญ่ มีคณ
ุ ค่ามหาศาล
ต่อคุณภาพชีวติ และจิตใจของพวกเรา ทุกคนต่างซาบซึ้งจนไม่สามารถอธิบายเป็นค�ำพูดได้
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันสูงสุดทีท่ รงช่วยเหลือพสกนิกรอย่างมากมาย พระองค์ไม่ได้ทรง
ต้องการสิง่ ใดมากไปกว่าขอให้พสกนิกรของพระองค์มคี วามสุขในแผ่นดินบ้านเกิด จึงขอเชิญชวนให้ทกุ คน
ท�ำในสิง่ ทีค่ ดิ ว่ามีประโยชน์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผใู้ ด มีความสามัคคี รวมทัง้ ช่วยกัน
ดูแลปกป้องรักษาบ้านเมืองให้คงไว้อย่างยั่งยืน เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รักยิ่งของเรา

๓.๔ การบ�ำบัดน�้ำเสีย... คืนคุณภาพน�้ำสู่ประชาชน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นหาวิธีการ
แก้ไขและปรับปรุงคุณภาพน�้ำให้ดขี นึ้ ด้วยทรงเห็นว่า “น�้ำ” มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์
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เพราะ “น�ำ้ คือ ชีวติ ” พระองค์จงึ ทรงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะแก้ไขและปรับปรุงแหล่งน�้ำทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ เพือ่
ช่วยเหลือพสกนิกรให้ได้ใช้น�้ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีในการด�ำรงชีวติ และประกอบอาชีพ รวมทัง้ อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ทัง้ นี้ ได้มหี น่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา และบริษทั ต่างๆ น้อมน�ำ “กังหันน�ำ้ ชัยพัฒนา”
และ “เครือ่ งกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน�ำ้ อาร์เอ็กซ์ – ๕ ซี” ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน และ
บังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าพนักงานในองค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ที่ช่วยท�ำให้มีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังค�ำบอกเล่าจากผู้ที่ได้น้อมน�ำไปใช้ประโยชน์

๓.๔.๑ นายแพทย์  วิโรจน์  วีรชัย ผู้อ�ำนวยการสถาบันธัญญารักษ์
วิกฤตน�้ำเน่าในบ่อพักน�้ำขนาดใหญ่หน้าสถาบันธัญญารักษ์ ได้ส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน คนไข้ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เป็นอย่างมาก
หลังจากพยายามใช้วิธีบ�ำบัดน�้ำเสียหลายวิธีไม่ได้ผล จนเกือบจะสิ้นหวัง
ในที่สุดได้น้อมน�ำ “กังหันน�้ำชัยพัฒนา” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานพระราชด�ำริให้ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหา ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์อย่างดียิ่ง น�้ำกลับคืนสู่สภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว ทุกวันนี้
สถาบันฯ จึงสิน้ ความกังวลในเรือ่ งน�ำ้ เน่าเสีย อีกทัง้ ยังได้ภมู ทิ ศั น์ทสี่ ดชืน่ และ
สวยงาม ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงเปรียบเสมือนพ่อของเรา

วิกฤตน�้ำเน่า ส่งผลต่อชุมชน คนไข้ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
สถาบันธัญญารักษ์ เป็นทัง้ สถานทีฝ่ กึ อบรมบุคลากรเกีย่ วกับเรือ่ งยาเสพติด และสถานพยาบาล
ดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติด มีบ่อพักน�ำ้ ขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมใช้เลี้ยงปลาและจัดกิจกรรมต่างๆ บ่อนี้จึงมีความ
ส�ำคัญต่อสถาบันฯ และชุมชน แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ของสถาบันฯ เป็นที่ต�่ำ เมื่อถึงหน้าน�้ำจึงเป็นที่รวม
ของน�้ำทั้งจากน�้ำฝนและน�้ำที่เอ่อล้นจากคลองต่างๆ และพอถึงหน้าแล้ง น�้ำก็แห้งและเน่า
เดิมทางสถาบันฯ แก้ไขปัญหา
โดยใช้สารชีวภาพต่างๆ พร้อมทัง้ ปลูกผักตบชวา
ในระยะแรกดีขึ้น แต่ต่อมาไม่สามารถต้าน
ความเน่าเสียของน�ำ้ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
และเมื่อปี ๒๕๕๑ เป็นปีที่น�้ำเน่าเสียมาก
ปลาตายลอยเกลื่อน ส่งกลิ่นเหม็นจนได้รับ
การร้องเรียนจากคนในชุมชน คนไข้ และ
แม้แต่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
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เห็นผลประจักษ์ชัด... ได้น�้ำดีกลับคืนมา เสริมภูมิทัศน์สวยงาม
ภายหลังจากทีไ่ ด้หาวิธบี ำ� บัดน�ำ้ เสียหลายวิธมี าด�ำเนินการ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน�้ำเน่า
เสียได้ จนเกือบจะสิ้นหวัง ผมเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “กังหันน�้ำชัยพัฒนา” ในหนังสือพิมพ์ จึงคิดได้ว่า
ควรน้อมน�ำแนวพระราชด�ำรินมี้ าช่วยบ�ำบัดน�ำ้ เสีย จึงประสานไปยังมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมชลประทาน
เพื่อติดตั้งกังหันน�้ำชัยพัฒนา
สิง่ ทีเ่ ห็นผลทันทีในเดือนแรกหลังจากติดตัง้ กังหันน�้ำ
ชัยพัฒนาแล้วคือ กลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเน่าเสียของน�ำ้ จางลง
และสภาพน�้ำค่อยๆ ลดความด�ำคล�้ำลงอย่างเห็นได้ชัด พอย่าง
เข้าเดือนที่สาม น�้ำในบ่อกลับมาดีเป็นปกติ และไม่มีปลาตายอีก
เลยจนทุกวันนี้
ทางสถาบันฯ ได้ประโยชน์จากกังหันน�้ำชัยพัฒนาเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ต้องคอยวิตก
กังวลว่าน�้ำจะเสียหรือไม่ พอมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยเครื่องกังหันน�้ำชัยพัฒนา ท�ำให้สบายใจ และ
มั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาจากน�้ำเน่าเสีย อีกทั้งยังได้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสามารถกลับมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ดังเดิม

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อสถาบันฯ
ตามที่สถาบันฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องกังหันน�้ำชัยพัฒนา ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อน บ�ำบัดน�ำ้ เสีย จนได้นำ�้ คุณภาพดีกลับคืนมา ตลอดจนช่วยให้น�้ำในบ่ออืน่ ๆ ในบริเวณใกล้เคียง
ที่มีทางไหลน�้ำเชื่อมต่อกันในฤดูน�้ำหลาก รวมถึงคลองอีกมากมาย พลอยได้รับประโยชน์ ได้น�้ำดี
กลับคืนมาด้วยเช่นกัน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบ
เสมือนพ่อของเรา และเราเองทราบอยู่แล้วว่าสิ่งที่
พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์คือ การปฏิบัติดี
ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนให้เราปฏิบัติดี ท�ำสิ่ง
ที่ดีให้แก่บ้านเมือง และที่พระองค์ทรงห่วงใยคือ
ให้เรามีความสามัคคีเหมือนพี่น้องในครอบครัว
เดียวกันภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ผมในนาม
ข้าราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น ธั ญ ญารั ก ษ์
ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเกษมส�ำราญ
มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นพระมิ่งขวัญของเราชาวไทยตลอดไป
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๓.๔.๒ นายปรีชา  รวยประสิทธิ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายความปลอดภัยและผูจ้ ดั การฝ่ายวิศวกรรมและสิง่ แวดล้อม

บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จ�ำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
		
ก่อนหน้านี้ ทุกปีในช่วงฤดูฝนต่อกับฤดูหนาว บริษัท สยาม
ไวเนอรี่ จ�ำกัด จะมีปญ
ั หาเรือ่ งคุณภาพน�ำ้ ในบ่อพักน�ำ้ เสียจากการผลิตไวน์
ท�ำให้ปลาที่เลี้ยงไว้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน�้ำตาย หลังพยายามหาสาเหตุ
จึงพบว่าน�้ำขาดออกซิเจน บริษัทฯ ได้น้อมน�ำ “เครื่องกลเติมอากาศแบบ
อัดอากาศและดูดน�้ำ รุ่นอาร์เอ็ก-๕ ซี” มาใช้ เพื่อสนองพระราชด�ำริและ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลปรากฏว่าได้ประโยชน์
อย่างมาก คุ้มค่าทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม มีค่าใช้จ่ายน้อยและได้
สิง่ แวดล้อมทีด่ ี เราชาวไทยต่างประจักษ์ชดั และซาบซึง้ ในพระเมตตาและ
ความห่วงใยต่อพสกนิกร เสมือนพ่อห่วงใยลูก

น�้ำเสีย ปลาตาย เนื่องด้วยน�้ำขาดออกซิเจน
ในขั้นตอนการผลิตไวน์ส่วนหนึ่งจะมีน�้ำเสียออกมา
ซึ่งบริษัทฯ จะบ�ำบัดก่อนที่จะน�ำมาปล่อยลงที่บ่อพักน�ำ้ เสียบริเวณ
หน้าอาคารของบริษทั ฯ และโดยปกติจะสามารถรองรับน�้ำไว้ในบ่อได้
ทั้งหมด แต่ในช่วงฤดูฝนต่อกับฤดูหนาว จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
น�้ำ เนื่องจากเมื่อฝนตกหนักปลาที่เลี้ยงในบ่อจะตายและลอยขึ้น
มาเต็มทั่วทั้งสระ ต้องตักทิ้งเป็นจ�ำนวนมาก จึงพยายามหาสาเหตุ
ที่ท�ำให้ปลาตาย วิเคราะห์กันไปต่างๆ นานา ในที่สุดสรุปได้ว่า เนื่องจากน�้ำขาดออกซิเจน
ผมจึงติดต่อมูลนิธชิ ยั พัฒนา ให้ชว่ ยออกแบบเครือ่ งมือเติมออกซิเจน ซึง่ เดิมทีเราเข้าใจและรูจ้ กั
กันคือ กังหันน�้ำชัยพัฒนา แต่เมื่อมูลนิธิฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ พบว่าบ่อของบริษัทฯ ตื้น ความลึก
ไม่เกิน ๒ เมตร ไม่เหมาะกับกังหันน�้ำชัยพัฒนา จึงได้แนะน�ำให้ใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศ
และดูดน�้ำ รุ่นอาร์เอ็ก-๕ ซี ในการบ�ำบัดน�้ำในบ่อพักน�้ำดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน
เข้ามาติดตั้งเครื่อง พร้อมทั้งสอนการใช้งานและการดูแล

ต้นกกในแปลง และปลาในบ่อ... ตัวชี้วัดคุณภาพน�้ำ
การติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศดังกล่าว ต้องจัดท�ำแปลงบ�ำบัดน�้ำด้วยพืชน�้ำ โดยใช้ “ต้นกก”
เพือ่ ดูดซับสารพิษและสิง่ สกปรกต่างๆ ก่อนปล่อยน�้ำออกมา ซึง่ ต้นกกนีส้ ามารถใช้เป็นตัวชีว้ ดั คุณภาพ
ได้ด้วย กล่าวคือ ถ้าต้นกกเจริญเติบโตได้ดี แสดงว่าแหล่งน�้ำนั้นยังคงเป็นน�้ำเสีย เนื่องจากมีธาตุอาหาร
ซึ่งเป็นของเสียส�ำหรับต้นกกอยู่ แต่ถ้าต้นกกเริ่มแคระแกร็นหรือเฉาตาย แสดงว่าน�้ำนั้นมีคุณภาพดีขึ้น
ดังนั้น เมื่อน�้ำมีคุณภาพดีขึ้น ต้นกกจะเริ่มแคระแกร็น จึงต้องเปลี่ยนใหม่ หมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไป
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นอกจากนี้ เรายังคงเลี้ยงปลาไว้เป็นตัวชี้วัดด้วย ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ติดตั้งเครื่องกลเติม
อากาศแล้ว ไม่มีปลาลอยให้เห็นอีก เมื่อน�้ำกลับคืนสู่สภาพดีแล้ว บริษัทฯ จึงมีโครงการที่จะน�ำน�้ำที่ผ่าน
การบ�ำบัดกลับมาใช้ในห้องน�้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เครื่องกลเติมอากาศฯ... คุ้มค่าทั้งเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคม
		 เมื่อพิจารณาความคุ้มค่าในการน�ำเครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศ
และดูดน�้ำมาใช้ ในทางธุรกิจถือว่าได้ประโยชน์คุ้มค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากน�ำไปเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดปัญหาน�้ำเน่าเสีย ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย
๕๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ บาท ในการท�ำความสะอาดบ่อหรือตากบ่อแต่ละครัง้ โดยต้อง
ตากบ่อเกือบทุกปี ภายหลังมีเครื่องกลเติมอากาศดังกล่าว เสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบ�ำรุงรักษาเครื่องเพียง ๕,๐๐๐ บาทต่อเครื่องต่อปีเท่านั้น
		 ดั ง นั้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น เชิ ง เศรษฐศาสตร์ ห รื อ สั ง คม นั บ ว่ า คุ ้ ม ค่ า มาก
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังได้สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนรอบ
บริษัทฯ ซึ่งผมคิดว่าได้ประโยชน์อย่างล้นเหลือ

โครงการต่างๆ คือรูปธรรมปลายทาง ที่ส�ำคัญกว่าคือพระเมตตาต่อประชาชน
สิง่ ทีผ่ มได้เรียนรูม้ าตัง้ แต่เด็กคือ พระองค์มพี ระราชประสงค์ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึ้น โครงการต่างๆ เป็นปลายทางที่เป็นรูปธรรม ส่วนนามธรรมที่เรามองไม่เห็นคือ พระวิจารณญาณของ
พระองค์ทที่ รงคิดค้นไตร่ตรองข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลรอบคอบและรอบด้าน ก่อนพระราชทานพระราชด� ำริ
หรือโครงการต่างๆ ให้กบั ประชาชน ซึง่ ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและความห่วงใยต่อพสกนิกรเสมือน
พ่อห่วงใยลูก
เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ซึ่งพระองค์ทรงงานมาอย่าง
เหน็ดเหนื่อยมากแล้ว ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงขอตอบแทนพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ด้วยการท�ำความดี เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และขอเชิญชวนทุกท่านว่าใครสามารถ
ท�ำอะไรได้ ควรจะช่วยกันท�ำ เพื่อให้พระองค์ทรงทราบว่า พวกเราก็รักพ่อหลวงด้วยเหมือนกัน

๔. การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อชาวไทย
		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงริเริม่ การศึกษาวิจยั เรือ่ งพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกว่ า ๓๐ ปี จ ากผลการด� ำ เนิ น งานโครงการตามแนวพระราชด� ำ ริ ต ่ า งๆ แสดงถึ ง
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสายพระเนตรอันยาวไกล ทีท่ รงคาดการณ์อนาคต
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ได้อย่างแม่นย�ำ และทรงศึกษาค้นคว้าทดลอง
หาวิธี เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการ
พึ่ ง พาพลั ง งานน� ำ เข้ า ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ส ามารถ
น�ำแนวพระราชด�ำริจากโครงการต่างๆ มาแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานของประเทศเห็นผลอย่าง
เป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงานและประชาชน
ที่สนใจน้อมน�ำไปปฏิบัติ จนบังเกิดผลส�ำเร็จ
ดั ง ตั ว อย่ า งของผู ้ บ ริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนที่ต่างได้รับประโยชน์สุขในการช่วย
ลดค่าใช้จา่ ย ลดมลพิษ ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีความ

เข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองด้านพลังงาน

๔.๑  นายชวิน  ค�ำบุญเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
จากแนวพระราชด�ำริด้านพลังงานทดแทนที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ ท รงศึ ก ษาวิ จั ย และทดลองใช้ ด ้ ว ยพระองค์ เ อง
ก่อนพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทย ได้เป็นที่มาของ “โครงการน�้ำมัน
ไบโอดีเซลชุมชน ทดแทนพลังงานไทย” ที่ ชวิน  ค�ำบุญเรือง ได้น้อมน�ำ
มาด�ำเนินการในต�ำบลอุโมงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาน�ำ้ มันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้น
เป็นอันมาก ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน ลดมลพิษ และลดปัจจัยก่อมะเร็ง
อีกทั้งการใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนมาผลิตเป็นน�ำ้ มันไบโอดีเซล ส่งเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ... สู่โครงการน�้ำมันไบโอดีเซลชุมชนฯ
ในปี ๒๕๔๙ น�้ำมันดีเซลมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก เป็นปัญหาส�ำคัญของชาวบ้านในต�ำบล
อุโมงค์ จังหวัดล�ำพูน เนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกล�ำไย ท�ำสวน ท�ำไร่ และท�ำนา ต้องใช้น�้ำมัน
ดีเซลในการเดินเครื่องจักรกลและการขนส่งผลผลิต โดยพบว่าภายในเทศบาลต�ำบลอุโมงค์ มีการใช้น�้ำมัน
ดีเซลไม่ต�่ำกว่าปีละ ๒๐,๐๐๐ ลิตร คิดเป็นเงินประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
เทศบาลต�ำบลอุโมงค์ จึงได้นอ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริการพัฒนาพลังงานทดแทน มาก�ำหนด
เป็นนโยบายของเทศบาล เพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้น�้ำมันไบโอดีเซลทดแทนน�้ำมันดีเซล และ
ได้ศึกษาหาวิธีด�ำเนินการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลจากน�้ำมันพืชหรือน�้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้วในครัวเรือนของ
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ประชาชน เพือ่ ทดแทนน�้ำมันดีเซล โดยขอความร่วมมือ
ให้ชุมชนรวบรวมปริมาณน�้ำมันพืชหรือน�้ำมันสัตว์ที่ใช้
แล้ว จากนั้นจึงท�ำหนังสือถึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรผลิต
น�ำ้ มันไบโอดีเซล จ�ำนวน ๑ เครือ่ ง ขนาดก�ำลังผลิต ๑๐๐
ลิตรต่อครั้ง และได้เริ่มผลิตทันที
ต่อมาเทศบาลได้ร่วมกับส�ำนักงานพลังงาน
จังหวัดล�ำพูน ด�ำเนิน “โครงการน�ำ้ มันไบโอดีเซลชุมชน
ทดแทนพลังงานไทย” โดยบริษัทเอกชนได้ขายน�ำ้ มันพืชใช้แล้วจ�ำนวนมากในราคาถูก จึงขยายการผลิต
เป็นวันละ ๓๐๐ ลิตร และจ�ำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่

ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ และลดปัจจัยก่อโรคมะเร็ง
		 นับตัง้ แต่ได้ดำ� เนินโครงการดังกล่าว ช่วยให้
เทศบาลสามารถประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ ถึ ง ปี ล ะ
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สามารถน�ำเงินทีป่ ระหยัดได้
ไปพัฒนาชุมชนตามภารกิจอืน่ ๆ ของเทศบาล รวมทัง้
ปรับปรุงเครือ่ งจักรผลิตไบโอดีเซลให้มคี ณ
ุ ภาพและได้
มาตรฐานยิง่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญช่วยลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ แ ละพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง เนื่ อ งจาก
เทศบาลจ�ำหน่ายน�้ำมันให้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด
นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อมจากการเผาไหม้ของเครือ่ งยนต์ ตลอดจนลดปัญหาการน�ำ
น�้ำมันที่ใช้แล้วไปใช้ทอดซ�้ำ ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
เทศบาลได้ส่งตัวอย่างน�้ำมันที่ผลิตไปให้บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ตรวจสอบรับรอง
คุณภาพมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว และขยายผลการด�ำเนินงาน โดยการจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่
ผูศ้ กึ ษาดูงาน

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ... พัฒนาพลังงานทดแทนลดการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ด้ ว ยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ไ ด้ พ ระราชทานแนว
พระราชด�ำริในการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่พสกนิกร ดังนั้น เพื่อสนอง
แนวพระราชด�ำริในการสร้างประโยชน์สขุ ให้แก่ประชาชน เราควรหันมาใส่ใจและจริงจังกับการใช้พลังงาน
ทดแทนจากสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นประเทศ เพือ่ ทดแทนการพึง่ พาต่างประเทศ ซึง่ นอกจากช่วยลดการน�ำเข้าน�ำ้ มัน
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เชื้อเพลิงที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้นแล้ว ยังเป็นการพึ่งพาทรัพยากรของคนไทย โดยเฉพาะเกษตรกรไทย
ที่ส�ำคัญคือการใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนเองมาผลิตเป็นน�้ำมันไบโอดีเซลนั้น เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ และมุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงานทดแทนได้อย่างยั่งยืน
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ผม
ขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริในเรื่องการพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงาน ด้วยการใช้พลังงานทดแทน เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่ก่อตัวและทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ อันเป็นการด�ำเนินตามรอยพระยุคลบาทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่น�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

๔.๒ นางละมุล แก้วตาล ผู้แทนชุมชนบ้านทรัพย์ตะเคียน ต�ำบลซับมะกรูด อ�ำเภอคลองหาด

จังหวัดสระแก้ว

		
จากการศึ ก ษาดู ง านโครงการส่ ว นพระองค์ สวนจิ ต รลดา
ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ ละมุ ล  แก้ ว ตาล น้ อ มน�ำแนวพระราชด�ำริ
การท�ำบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลโคนมมาศึกษาและทดลองในหมู่บ้าน
ทรัพย์ตะเคียน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และสุกร
โดยดัดแปลงใช้โอ่งขนาดใหญ่มาท�ำเป็นบ่อหมัก บังเกิดผลน่าภาคภูมิใจที่
ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติได้ส�ำเร็จ และได้ถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน
ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ช่วยให้ชีวิตมีความสุข ด้วยสามารถลด
ค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางการเกษตร

ดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา... จุดประกายความคิดผลิตโอ่งงามละมุล
ปัญหาของชุมชนในหมู่บ้านทรัพย์ตะเคียนประการหนึ่งคือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ
ในการซือ้ แก๊สส�ำหรับใช้เป็นเชือ้ เพลิงในการหุงต้มประกอบอาหารภายในครัวเรือน เนือ่ งจากหมูบ่ า้ นอยูห่ า่ ง
ไกลตลาด ท�ำให้ต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มขึ้น และบางครัวเรือนที่ใช้ถ่านก็ประสบปัญหาถ่านมีราคาแพง ก่อให้
เกิดปัญหาการตัดไม้ท�ำลายป่า และเขม่าควันจากการเผาถ่าน
ดิ ฉั น ได้มีโอกาสศึกษาดูงานโครงการส่ ว นพระองค์
สวนจิตรลดา ซึง่ เป็นโครงการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
ริเริม่ และด�ำเนินการทดลองการแปรรูปผลิตผลการเกษตรและอืน่ ๆ
ได้เห็นการท�ำบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลโคนม ซึ่งเมื่อน�ำมาหมัก
จะได้ “แก๊สชีวภาพ” จึงเกิดแรงบันดาลใจในการน้อมน�ำโครงการ
ดั ง กล่ า วมาลองท� ำ ดู บ ้ า ง เนื่ อ งจากอาชี พ หลั ก ของหมู ่ บ ้ า น
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ทรัพย์ตะเคียน คือการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และสุกร จึงมีมูลโคนม
โคเนือ้ และสุ ก รเป็ น จ� ำ นวนมาก จึ ง คิ ด ว่ า น่ า จะน� ำ มาท� ำ แก๊ ส
ชี ว ภาพเพื่อใช้ประกอบอาหารได้
		 เมือ่ กลับมาจึงคิดหาหนทางว่าท�ำอย่างไรจึงจะท�ำบ่อหมักแก๊ส
ชีวภาพเหมือนโครงการส่วนพระองค์ฯ ทีม่ บี อ่ หมักขนาดใหญ่ ในขณะ
ทีค่ ดิ เหลือบไปเห็นโอ่งเก็บน�ำ้ ฝนขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จึงน�ำมาทดลอง
ท�ำแก๊สชีวภาพหมักมูลสัตว์ในโอ่ง ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง
จนสามารถท�ำ “โอ่งงามละมุล” ได้สำ� เร็จ ซึง่ ใช้งานได้ดแี ละได้รบั หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ไทย ประเภทองค์ความรูก้ ลุม่ บุคคลท้องถิ่น สาขาการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ เรื่องการ
ท�ำแก๊สชีวภาพหมักมูลสัตว์ จากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา

ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย... ขยายผลสู่ชุมชน
เมื่อประสบผลส�ำเร็จดีแล้ว ได้ชักชวน แนะน�ำ และถ่ายทอดวิธีการท�ำแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์ที่ผลิตจากโอ่งแก๊สชีวภาพงามละมุลให้กับคนในชุมชนบ้านทรัพย์ตะเคียน ช่วยให้แต่ละบ้าน
ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มส�ำหรับการประกอบอาหารได้ถึงปีละ ๓,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้กากมูลสัตว์และน�้ำที่เหลือจากการหมักเพื่อท�ำแก๊สแล้ว สามารถน�ำไปใช้ ผลิตเป็นปุ๋ยหมักและ
น�้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมี ส�ำหรับเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย
ทดแทนการซื้อปุ๋ยเคมีถึงปีละ ๕,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว รวมถึงช่วยลดปัญหาด้านดินแข็งและดินเค็ม
ซึ่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี
ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารขยายผลไปยั ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ข้างเคียงทั้งในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง โดย
จังหวัดสระแก้วสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปราชญ์
ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรูถ้ า่ ยทอดเทคโนโลยีดา้ นการเลีย้ งสัตว์
และพลังงานทดแทน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี
ผู้สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานปีละกว่า ๑,๐๐๐ คน

ท�ำตามค�ำพ่อสอน... ชุมชนอยู่ดี กินดี ชีวิตมีความสุข
การทีด่ ฉิ นั และประชาชนบ้านทรัพย์ตะเคียน ได้นอ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริในการพัฒนาพลังงาน
ทดแทน หรือโครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและพัฒนา
ชุมชนนั้น ได้น�ำมาซึ่งความอยู่ดี กินดี และเป็นความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของโครงการโอ่งหมักแก๊ส
ชี ว ภาพ ที่ ไ ด้ น ้ อ มน� ำ แนวพระราชด� ำ ริ ม าปฏิ บั ติ ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ย ลดต้ น ทุ น ทางการเกษตร
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เพิ่มผลผลิต ช่วยให้ชีวิตมีความสุข และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพได้โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญ
ชวนประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ
น�ำมาปฏิบตั ิ ด้วยความเพียร มีความอดทน เมือ่ ท�ำแล้วชุมชนจะมีความสุข มีความรัก ความสามัคคี และ
ชีวติ ครอบครัวอบอุน่ ด้วยการยึดถือหลักง่ายๆ ว่า “ท�ำตามค�ำพ่อสอน”

๕. การแก้ไขปัญหาจราจร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำริ ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาความ
เหมาะสมของการเพิ่มผิวการจราจร ตลอดจนการก่อสร้างถนนหลายสาย ซึ่งนอกเหนือจากเพื่ออ� ำนวย
ความสะดวกด้านการสัญจรของประชาชน ยังรวมถึงเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอีกด้วย อันส่งผลให้
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของของราษฎรดีขึ้น
เพือ่ ให้ตระหนักถึงประโยชน์อนั ใหญ่หลวงของโครงการพระราชด�ำริดา้ นการเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ จราจร
อย่างเป็นรูปธรรม ส�ำนักงานฯ ได้ขอเรียนสัมภาษณ์ผู้บังคับการต�ำรวจจราจร ซึ่งช่วงชีวิตส่วนใหญ่ในการ
ท�ำงานได้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจราจรในกรุงเทพฯ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จาก
ทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี สะพานพระราม ๘ สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ ที่ล้วน
พบว่าได้ช่วยลดเวลาการเดินทางลง มีทางเลือกให้ไม่ต้องฟันฝ่ากับการจราจรที่แออัดบนถนน อันส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และปัญหาจราจรติดขัดไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจอีกต่อไป
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๕.๑ พลต�ำรวจตรี อุทัยวรรณ  แก้วสอาด ผู้บังคับการต�ำรวจจราจร
ด้วยทรงเข้าพระทัยในความล�ำบากและความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ต้องประสบกับปัญหาการจราจรติดขัด พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริในการเพิ่มผิวการจราจร
เส้นทางคมนาคม รวมถึงการสร้างสะพานเพือ่ เพิม่ จุดเชือ่ มต่อการจราจร
ให้สะดวกและคล่องตัวยิง่ ขึน้ ด้วยพระวิสยั ทัศน์ทที่ รงมองการณ์ไกลอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง และพระปรีชาสามารถที่ทรงชี้แนะการเชื่อมโยงเส้นทาง
ต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้การจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ เดินทางถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น และช่ ว ยให้ ป ระเทศ
ประหยั ด พลั ง งาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้

ทางคู่ขนานลอยฟ้า... ลดความคับคั่ง แบ่งเบาการจราจร
ย้อนไปเมื่อปี ๒๕๓๘ สะพานกรุงธนบุรี และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่สามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได้ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อ
พสกนิกรที่ได้พระราชทานพระราชด�ำริ “ทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี” ซึ่งได้ช่วยสร้าง
ประโยชน์สขุ ให้กบั ประชาชนในด้านคุณภาพชีวติ ของชุมชนเมืองเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากการจราจรสะดวก
สบายขึน้ ประชาชนจึงปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในฝัง่ ธนบุรเี พิม่ ขึน้ ช่วยลดความแออัดของชุมชนฝัง่ พระนคร
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น

สะพานพระราม ๘... บรรเทาปัญหาจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
ด้านการก่อสร้าง “สะพานพระราม ๘” ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ช่วยลดปริมาณการจราจรที่ติดขัดบริเวณสะพานกรุงธนบุรีและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้มาก
โดยสามารถแบ่งเบาการจราจรในส่วนของสะพานพระปิ่นเกล้าประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ สะพานกรุงธน
๒๐ เปอร์เซ็นต์ และช่วยลดปริมาณการจราจรที่เข้าไปสู่
เกาะรัตนโกสินทร์หรือฝั่งพระนครด้วย
นอกจากนี้ การที่สะพานพระราม ๘ และทาง
คูข่ นานลอยฟ้าเชือ่ มต่อเส้นทางสายใต้ ได้ชว่ ยให้การจราจร
และการคมนาคมการขนส่งสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจน
เชือ่ มต่อโครงข่ายถนนวงแหวนโดยรอบสมบูรณ์มากขึ้น
234

สะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒…
แก้ปัญหาเส้นทางขนส่งสินค้าและลดเวลาการสัญจร
ส�ำหรับสะพานภูมพิ ล ๑ และ ๒ เป็นโครงการทีพ่ ระองค์มพี ระราชด�ำริให้ขยายถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมให้ครบรอบ ช่วยให้การเดินทางจากถนนปู่เจ้าสมิงพรายมาท่าเรือกรุงเทพฯ สะดวกและ
รวดเร็วยิง่ ขึน้ จากการส�ำรวจผูใ้ ช้ประโยชน์ พบว่ามีปริมาณรถทีใ่ ช้สะพานทัง้ ๒ เฉลีย่ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คัน
ต่อวัน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นรถสิบล้อและรถพ่วง เนือ่ งจากเป็นเส้นทางทีร่ องรับรถขนส่งจากถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย

เชื่อมต่อเป็นวงรอบ ลดปัญหาจราจรในเมือง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีวงแหวนรอบนอกเป็นวงแหวน
กาญจนาภิเษก และมีวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งตามพระราชประสงค์คือ ให้เชื่อมโยงกันเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกการจราจร โดยรถใหญ่ให้วิ่งอ้อมเมืองแล้วมุ่งตรงสู่ท่าเรือคลองเตยได้ เพื่อไม่ให้ไปสร้าง
ปัญหาจราจรภายในใจกลางเมือง ดังนั้น การสร้างสะพานดังกล่าว จึงก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่
ประการแรก เป็นการเชื่อมต่อถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทางตอนใต้คือ เขตพระประแดง
เขตปูเ่ จ้าสมิงพราย มาบรรจบกับท่าเรือคลองเตยเพือ่ ให้สะดวกต่อการขนส่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลำ� เลียง
สินค้าไปขายต่อต่างประเทศ และจากท่าเรือเข้ามาในประเทศ ช่วยย่นระยะเวลาและเส้นทางการจราจร
ขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเชื่อมต่อกับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนฝั่งใต้
ซึ่งคาดว่าปีหน้าจะเปิดใช้ได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก
ประการที่สอง เป็นการเชื่อมต่อถนนพระราม ๓ กับท่าเรือคลองเตย ซึ่งช่วยให้ประหยัด
ทั้งเวลาและน�้ำมัน โดยก่อนนี้ใช้เวลาเดินทางจากปู่เจ้าสมิงพรายไปท่าเรือคลองเตยเกือบ ๒ ชั่วโมง ขณะนี้
เหลือเพียงประมาณ ๒๐-๓๐ นาที เท่านัน้ และประการทีส่ าม คือ พืน้ ทีโ่ ดยรอบได้จดั ท�ำเป็นสวนสาธารณะ
ช่วยสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม และเป็นปอดใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
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ทรงมีพระวิสัยทัศน์ และทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระวิสยั ทัศน์ทลี่ ะเอียดลึกซึง้ จะเห็นว่าแนวพระราชด�ำริทกุ เรือ่ ง
ล้วนมุง่ แก้ไขปัญหาให้กบั ประชาชนและเกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม โดยทรงมองเรือ่ งความล�ำบากและความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นตัวตัง้ ทีจ่ ะทรงแก้ไขปัญหา แล้วจึงพระราชทานแนวพระราชด�ำริตา่ งๆ เพือ่ ให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมาก ทรงมอง
การณ์ไกลและต่อเนือ่ งกัน ไม่ใช่เฉพาะจุด และทรงสามารถทีจ่ ะไปเชือ่ มโยงกันได้หมด
เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ขอเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทย ร่วมถวายความ
จงรักภักดี โดยขอให้เอือ้ เฟือ้ ซึง่ กันและกันในการใช้รถใช้ถนน และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทัง้
รู้จักความพอเพียง เป็นสาระส�ำคัญที่พระองค์ตรัสว่าทุกอย่างต้องพอเพียง ซึ่งเราน้อมน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
ในทุกเรือ่ ง ถ้าเรารูจ้ กั พอไม่วา่ เรือ่ งอะไรก็ตาม ทัง้ เรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม เราจะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข

๕.๒  นายสุรพล  เลอวิศิษฎ์ ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี
ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ ทำ�ให้ครอบครัวของ
สุรพล  เลอวิศิษฎ์ ต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนถึงวันละ ๕-๖ ชั่วโมง ส่งผลต่อ
สุขภาพและสัมพันธภาพในครอบครัว รวมถึงการประกอบธุรกิจ ภายหลัง
จากมี ถ นนคู ่ ข นานลอยฟ้ า และสะพานพระราม ๘ อั น เนื ่ อ งมาจาก
พระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถบรรเทาปัญหา
รถติดลงไปได้มาก ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวดีขึ้น สุรพล
กล่าวว่า พระองค์ทรงตรากตรำ�เพื่อช่วยเหลือราษฎรมาแล้วกว่า ๖๕ ปี
เขาและครอบครัวซาบซึ้งและสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
แทนคนไทยทัง้ ประเทศ พระองค์ทรงประทับอยูก่ ลางใจของพวกเขาเสมอ

ปัญหาจราจรติดขัด ส่งผลต่อสุขภาพ การประกอบธุรกิจ และคุณภาพชีวิต
ก่อนที่จะมีถนนคู่ขนานลอยฟ้า และสะพานพระราม ๘ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ผมและ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเส้นทางถนนบรมราชชนนี โดยเฉพาะในช่วงที่จะเข้ากรุงเทพฯ คือบริเวณถนน
พุทธมณฑลสาย ๒ มีปัญหาในการเดินทางเป็นอย่างมาก เพราะคนส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าเข้าไปท�ำงาน
ในตัวเมือง ท�ำให้รถติดอย่างแสนสาหัส เวลาตีห้าครึ่งรถก็เริ่มติดตั้งแต่หน้าหมู่บ้านแล้ว ซึ่งในตอนเช้า
ผมจะต้องไปส่งลูกๆ ทัง้ ๔ คนไปโรงเรียนในฝัง่ พระนคร จึงมีความจ�ำเป็นต้องใช้สะพานสมเด็จพระปิน่ เกล้า
เป็นประจ�ำ ซึ่งการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก
ครอบครัวของเราจึงต้องเดินทางออกจากบ้านเช้ามาก แต่ก็ยังมีบ่อยครั้งที่ไปส่งลูกๆ ไม่ทัน
เวลาเข้าเรียน ส่วนตัวผมเองก็เข้าบริษัทสายไปด้วย ดังนั้น ครอบครัวของเราจึงจ�ำเป็นต้องตื่นนอนตั้งแต่
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ตี ๓ ครึ่ง เพื่อใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย ๒-๓ ชั่วโมง จึงจะไปส่งลูกๆ เข้าเรียน ผมเองและภรรยา
เข้าท�ำงานได้ทันเวลา ในช่วงเย็นก็ต้องใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง ในวันหนึ่งเราจึงใช้ชีวิตอยู่
บนถนนราว ๕-๖ ชั่วโมง
จากสภาพดั ง กล่ า ว ได้
ส่งผลกระทบต่อผมและครอบครัวเป็น
อย่างมาก คือ ลูกๆ พักผ่อนไม่เพียงพอ
ส่งผลกระทบต่อการเรียน ภรรยาและ
ลูก ๒ คนเป็นโรคกระเพาะ โดยเฉพาะ
ภรรยาของผมเป็ น โรคกระเพาะ
ปั ส สาวะอั ก เสบ ส่ ว นตั ว ผมเองก็
ท� ำ งานได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่ ใ นเวลางาน ต้ อ ง
ย้ อ นกลั บ เข้ า มาสะสางงานที่ บ ริ ษั ท
หลังรับประทานอาหารค�่ำอยู่เสมอ จึง
ไม่มเี วลาได้อยูก่ นั พร้อมหน้าพร้อมตาในบ้าน ซึง่ ขณะนัน้ ลูกๆ อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ควรให้การดูแลอย่างใกล้ชดิ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ... ช่วยให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
ภายหลังจากมีถนนคู่ขนานลอยฟ้า และสะพานพระราม ๘ อันเนื่องมาจากพระราชด� ำริ
สามารถบรรเทาปัญหารถติดลงไปได้มาก และเกิดความสะดวกยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานพระราชด�ำริให้เชือ่ มโยงทางยกระดับเข้ากับสะพานพระราม ๘
ช่วยให้รถที่มาจากพุทธมณฑลสามารถข้ามไปยังฝั่งพระนครได้ โดยไม่ต้องลงมาวิ่งบนถนนบรมราชชนนี
ลดเวลาเดินทางลงไปครึ่งหนึ่งของที่เคยใช้ ครอบครัวของเราจึงไม่ต้องตื่นเช้าเกินไป มีเวลารับประทาน
อาหารเช้าด้วยกัน ช่วยให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว ไม่เครียด และช่วยให้ประหยัดน�้ำมันได้มาก
นอกจากนี้ ผมกับภรรยามีเวลาดูแลเอาใจใส่ลกู มากขึน้ ลูกๆ มีสขุ ภาพแข็งแรงและผลการเรียน
ดีขึ้นตามล�ำดับ ส่งผลให้ลูกทั้ง ๔ คนสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นน�ำได้ นอกจากนี้ ภรรยาของผมก็ไม่กลับไป
เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีก ทางด้านธุรกิจ ลูกค้าที่มาติดต่อกับบริษัทก็ไม่ต้องเผชิญกับปัญหา
รถติดมากเหมือนแต่ก่อน

พระมหากษัตริย์ที่ทรงประทับอยู่กลางใจพสกนิกร
จากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีผ่ มกล่าวถึง และ
โครงการด้านอืน่ ๆ อีกมากมายทีพ่ ระองค์ทรงตรากตร�ำ หนักเกินกว่าทีพ่ ระมหากษัตริยพ์ ระองค์หนึง่ จะ
ทรงงานให้แก่ราษฎร แต่พระองค์ก็ทรงปฏิบัติมาแล้วกว่า ๖๕ ปี แม้กระทั่งประทับอยู่โรงพยาบาลก็ยัง
มีพระราชด�ำริเพือ่ ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบริเวณรอบโรงพยาบาลศิรริ าช ผมคิดไม่ออกว่าจะมีใครทีร่ กั เราได้
มากขนาดนี้
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เรามีความซาบซึ้งและส�ำนึกในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระองค์ แ ทนคนไทยทั้ ง ประเทศ
ทุกๆ ครั้งที่ผมได้ใช้ถนนตามพระราชด�ำริ หรือแม้
กระทั่งการน้อมน�ำหลักการทรงงานและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ จะเห็นพระองค์ประทับอยู่
กลางใจของเราเสมอ เกิดความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้เกิดบนแผ่นดินของพระองค์ และทุกครั้งที่เรา
ได้เล่าถึงการทรงงานของพระองค์ให้ลูกค้าชาวต่างชาติ
ได้เข้าใจในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรชาวไทย ผมและครอบครัวขอบอกว่า “เรารักพระเจ้าอยูห่ วั
ยิ่งกว่าชีวิตของเราครับ”
ในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนพีน่ อ้ งชาวไทยทัง้ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกัน
ถวายความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติตามค�ำสอนของพระองค์ และร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์
มีพระสุขภาพที่แข็งแรง สถิตเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

๕.๓ นายปรีชา  ธรรมทักษา ผู้ประกอบการขนส่ง และสมาชิก อบต.

ทรงคนอง

		
การพระราชทานสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ ได้ช่วยให้
พสกนิกรได้รับความสุขอย่างยิ่ง จากที่เคยต้องประสบปัญหาการจราจรติดขัด
และมลภาวะที่เกิดจากควันรถยนต์ ทุกวันนี้การเดินทางและการขนส่งในพื้นที่
ต�ำบลทรงคนอง รวมถึงพระประแดงซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม มีความคล่องตัว
สะดวก และรวดเร็ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

เดิมเส้นทางที่รถใช้คือข้ามแพขนานยนต์
ระยะแรกก่อนทีจ่ ะมีโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริเกิดขึน้ การจราจรในย่านพระประแดง
ติดขัดมาก เนือ่ งจากการสัญจรของประชาชนและการขนส่งสินค้า ไม่วา่ จะข้ามไปถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย หรือถนน
พระราม ๓ ใช้แพขนานยนต์ขา้ มฟากได้เพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดรถคับคัง่ ถนนภายในพระประแดงทีน่ ำ� รถมา
รอข้ามแพขนานยนต์ ประมาณ ๑-๒ ชัว่ โมง และเป็นผลให้เกิดมลพิษทางอากาศแก่ชมุ ชนบริเวณนัน้ ด้วย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่าย
หลังจากโครงการวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานภูมพิ ล ๑ และสะพานภูมพิ ล ๒ เกิดขึน้ สภาพ
การจราจรและการขนส่งสินค้าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก โดยปัจจุบัน การเดินทางข้ามจากฝั่งพระประแดง
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ไปโรงงานย่านถนนปูเ่ จ้าสมิงพรายใช้เวลาเพียง ๑๕-๒๐
นาที เปรียบเทียบกับเมือ่ ก่อนใช้เวลา ๑-๒ ชัว่ โมง ช่วย
ประหยัดเวลา ค่าใช้จา่ ย และลดต้นทุนในการขนส่งได้มาก
โดยเฉพาะค่าน�้ำมันรถที่ต้องเสียไปเวลารถติด
นอกจากนี้ ถนนปู่เจ้าสมิงพรายยังเชื่อมกับ
ถนนวงแหวนรอบนอกไปสูถ่ นนกาญจนาภิเษกได้ รวมถึง
เชือ่ มไปทางจังหวัดสมุทรสาคร ซึง่ สะดวกและมีประโยชน์
อย่ า งมากต่ อ การขนส่ ง ของผู ้ ป ระกอบการ ส� ำ หรั บ
การขนส่งสินค้าในองค์การบริหารส่วนต�ำบลทรงคนอง ซึง่ มีทา่ เรือและใช้เรือในการขนส่ง ทัง้ การน�ำเข้า
และส่งออก ช่วยให้การขนส่งสะดวกขึ้น เป็นไปอย่างรวดเร็วตามก�ำหนดเวลา

เชิญชวนชาวไทยท�ำความดีถวายในหลวง
การมีสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุด ช่วยให้
พสกนิกรได้รับความสุขเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ผู้พักอาศัยอยู่ย่านนี้ต้องประสบกับสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะ
ต่างๆ รวมทั้งช่วยให้การเดินทางเพื่อประกอบภารกิจในเขตอุตสาหกรรมคล่องตัวขึ้น จึงขอเชิญชวน
พสกนิกรชาวไทยทุกคนถวายความจงรักภักดี และท�ำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยเฉพาะด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาท้องถิน่

๕.๔  นายตฤณสิทธิ์  ไตรวีระพงศ์ ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว และจิตอาสา อบต.ทรงคนอง
หากดูภาพถ่ายจากดาวเทียมจะพบว่า พืน้ ทีใ่ นเขตพระประแดง
ทีเ่ คยเป็นสีด�ำด้วยกลุม่ หมอกควันรถยนต์ทตี่ ดิ ขัดเกือบตลอดทัง้ วัน ได้แปร
เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั้น เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชน เสมือนพ่อที่ห่วงลูกๆ ทรงห่วงใย
ประชาชนที่เจ็บป่วยและต้องเดินทางเข้ารับการรักษาที่ประสบปัญหา
การจราจรติดขัด โดยจะทรงงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาทางแก้ไข พวกเรา
จึงควรตระหนักถึงความห่วงใยและการทรงงานอย่างหนักของพระองค์
ขอให้ทุกคนท�ำความดีเพื่อถวายในหลวงของเรา

เดิมรถติดมีควันพิษมาก ปัจจุบันสะดวก รวดเร็ว และสภาพแวดล้อมดีขึ้น
เมื่อก่อนนี้ย่านพระประแดงประสบปัญหารถติดมาก จะเห็นกลุ่มควันมหาศาลลอยแออัด
คนในชุมชนต้องสูดดมควันพิษทั้งวันและทุกวัน เมื่อมีสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒ แล้ว
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สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมาก ประการส�ำคัญ การสัญจรไปมาสะดวกขึ้นมาก สามารถเดินทางผ่านไปขึ้นสะพาน
ด้านถนนสุขสวัสดิ์ โดยไม่ตอ้ งฝ่าเข้าไปในตัวอ�ำเภอพระประแดง ช่วยให้การจราจรไม่ตดิ ขัด ผิดกับสมัยก่อนซึง่
การจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะรถสิบล้อเข้าแถวยาวเหยียด จากสามแยกพระประแดงมาตลาด ติดขัด
ครั้งละกว่า ๒ ชั่วโมง ก่อนนั้นเวลาเรียกรถแท็กซี่เพื่อใช้บริการ หากบอกว่าไปพระประแดงเขาจะไม่มา
เดี๋ยวนี้เรียกแล้วมาทันที

ขอให้คิดอภัยซึ่งกันและกัน อย่ามองผลประโยชน์ตนเอง
ผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง พระองค์ทรงงานเหนื่อยมากเพื่อปวงชน
ชาวไทยทุกคน พระองค์ทรงเปรียบเสมือนพ่อ ประชาชนคือลูกๆ ท�ำอย่างไรให้ลูกๆ สบาย มีความสุข
จึงอยากให้พวกเราตระหนักถึงความห่วงใยของพระองค์ ในขณะทีพ่ ระองค์ทรงงานอย่างเหนือ่ ยยาก ขอให้
ทุกคนคิดให้อภัยซึง่ กันและกัน อย่ามองผลประโยชน์ตวั เอง ท�ำความดีให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ถวายในหลวงของเรา

๖. หญ้าแฝก... หญ้ามหัศจรรย์
		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดิ น และการสู ญ เสี ย หน้ า ดิ น ที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากน�้ำฝนที่ไหลบ่ากัดเซาะ
และพัดพาหน้าดินซึ่งมีธาตุอาหารของพืช
และปุ๋ยไป รวมทั้งขาดการดูแลรักษา และมี
การบุกรุกท�ำลายป่า ท�ำให้การเพาะปลูกได้รบั
ผลผลิตต�่ำ และถ้าปล่อยทิ้งไว้หน้าดินจะถูก
ชะล้างไปจนหมด จนไม่สามารถท�ำการเกษตร
ได้อีกต่อไป
		
พระองค์จึงทรงส่งเสริมให้ปลูก
“หญ้าแฝก” เพือ่ ช่วยรักษาหน้าดิน รวมทัง้
ปรับสภาพแวดล้อมดินให้ดีขึ้น เนื่องจาก
สามารถอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ด้วยการยึดเกาะดิน
ป้องกันการสูญเสียจากการกัดเซาะได้อย่าง
ดียิ่ง
		
ประชาชนและหน่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่น�ำหญ้าแฝกไปปลูกต่างพบว่า หญ้าแฝก
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เป็นเสมือนหญ้ามหัศจรรย์ ทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาเรือ่ งดิน น�้ำ และสิง่ แวดล้อม นอกจากช่วยพลิกฟืน้ ผืนดินให้
กลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังสามารถขายกล้าแฝกและน�ำไปท�ำผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มรายได้ ส่งผลให้
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ดังประสบการณ์ของเกษตรกร และผู้ดูแลการปลูกหญ้าแฝก ของโรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน

๖.๑  นายโกศล หมายทอง ต�ำบลโชคนาสาม อ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัล

การประกวดการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ปี ๒๕๔๙ ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก (ชุมชน)
นายโกศล  หมายทอง จากเดิมที่มองเรื่องเงินเป็นหลัก ทำ�ให้
ชีวิตและครอบครัวแย่ลง เมื่อหันมาดำ�เนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทำ�ให้ค้นพบว่า เดินตามรอยพ่อแล้ว
มีความสุขและอิ่ม เป็นแค่เกษตรกรที่มีความรู้น้อย ก็สามารถพัฒนา
ตนเองได้ เนื่องด้ ว ยความรู ้ ม ี อ ยู ่ ร อบตั ว เรา โดยเฉพาะ “หญ้ า แฝก”
ที่พระองค์พระราชทานพระราชดำ�ริให้ปลูกนั้น ได้พลิกผันชีวิตและชุมชน
บ้านมะเมียง ให้มีรายได้ มีความอบอุ่น และมีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์กลับ
คืนมาได้อย่างมหัศจรรย์

ทฤษฎีใหม่... จุดประกายความคิดสู่การปลูกหญ้าแฝก
เดิมผมปลูกพืชเชิงเดีย่ ว ท�ำนาได้ปลี ะครัง้ เมือ่ ถึงช่วงหน้าแล้งจึงต้องเดินทางเข้ามาท�ำงานเป็น
กรรมกรรับจ้างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และที่จังหวัดนครปฐม ผมได้พบคุณยายท่านหนึ่งซึ่งท�ำไร่ตาม
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�ำริ มีพนื้ ทีเ่ พียง ๑ ไร่ แต่สามารถมีเงินเก็บส่งลูกเรียนจบปริญญาโท
คุณยายถามผมว่า “อยูท่ างโน้นมีทถี่ งึ ๑๐ ไร่ ท�ำไมต้องล�ำบากมาหากินถึงนี่ ทีต่ รงนัน้ เป็นบ่อเงินบ่อทอง
ขอให้มีน�้ำ และท�ำตามหลักทฤษฎีใหม่ของในหลวงก็จะมีความสุขเหมือนยาย ไม่ต้องเพียรพยายามมา
หาเงินถึงที่นี่หรอก” ตรงนี้เองได้จุดประกายให้ผมได้คิดและกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์
ผมคิดจะพัฒนาแหล่งน�้ำ จึงไปดูงานที่วัดมงคลชัยพัฒนา ซึ่งเป็นวัดต้นแบบเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผมได้ศกึ ษาและน�ำกลับมาปรับใช้กบั พืน้ ทีข่ องตนเอง ได้พฒ
ั นา
แหล่งน�้ำ ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงการแก้ปัญหาการพังทลายของดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก
ช่วงปี ๒๕๔๒ จากจุดเริม่ ต้นทีพ่ อจะมีความรูเ้ รือ่ งดินและเป็นหมอดินอาสา ประกอบกับได้รบั
การอบรมเรือ่ งหญ้าแฝก ผมจึงเริม่ เห็นความส�ำคัญของหญ้าแฝก ผมพบว่าหญ้าแฝกนัน้ มหัศจรรย์ สามารถ
แก้ปญ
ั หาเรือ่ งสิง่ แวดล้อม น�ำ้ และเรือ่ งอืน่ ๆ ได้ เพียงปลูกบริเวณขอบสระ ตามคันนา ก็สามารถทีจ่ ะปรับ
สภาพน�ำ้ ดิน และสิง่ แวดล้อมได้ ผมจึงชักชวนเกษตรกรมารวมตัวกันเป็นกลุม่ เพือ่ เข้ารับการอบรมเรือ่ งหญ้าแฝก
ปี ๒๕๔๗ เราเริม่ ปลูกหญ้าแฝก โดยสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ จังหวัดสุรนิ ทร์สนับสนุนกล้าหญ้าแฝกจ�ำนวนมาก
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สระน�้ำพัง ทางขาด... หญ้าแฝกป้องกันได้
ช่วงแรกเกษตรกรไม่เข้าใจเรื่องหญ้าแฝก ต่างเห็นว่าปลูกแล้วไม่สามารถน�ำไปท�ำอะไรได้และ
ท�ำให้รก ผมต้องพยายามผลักดัน โดยชักชวนญาติๆ ให้มาช่วยปลูก โดยชี้แจงว่าหญ้าแฝกสามารถแก้
ปัญหาความแห้งแล้ง และภาวะโลกร้อนได้ ประโยชน์ของหญ้าแฝกมีมากมาย ใบใช้เป็นปุย๋ เป็นอาหาร
โค กระบือ และน�ำไปท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งปลูกเป็นสายพันธุ์ไว้ขายได้
ผมกับพีน่ อ้ งและกลุม่ เครือข่ายช่วยกันปลูกหญ้าแฝกตามขอบสระและคันนา ในคู ทางล�ำเลียง
และในแปลงอย่างน้อยคนละ ๑ ถึง ๒ งาน เพื่อท�ำให้ชุมชนเห็นและเชื่อว่าหญ้าแฝกสามารถช่วยในเรื่อง
ต่างๆ ดังกล่าวได้ เมื่อเกิดน�้ำท่วมในปี ๒๕๔๘ หมู่บ้านเราตรงไหนที่ไม่ปลูกหญ้าแฝก ขอบสระพังทลาย
และทางขาด แต่ตรงไหนที่ปลูกหญ้าแฝก ขอบสระไม่พัง และทางยังสามารถใช้สัญจรได้ ชาวบ้าน
จึงเริ่มเห็นประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก และหันมาปลูกกันมากขึ้น
จากนั้นเราพยายามสร้างเครือข่ายจากชุมชนบ้านมะเมียง ไปชุมชนที่อยู่รอบๆ และจาก
หมูบ่ า้ นไปสูต่ ำ� บล จากต�ำบลไปสูต่ ำ� บลใกล้เคียง และอ�ำเภอใกล้เคียง ขณะนีก้ ระจายไปถึงอ�ำเภอปักธงชัย
แล้ว เราสร้างจากจุดศูนย์กลางแล้วกระจายออกไปรอบๆ เป็นวงแหวน

สร้างมูลค่าเพิ่มจากใบหญ้าแฝก
หญ้าแฝกมีประโยชน์มาก นอกจากน�ำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศช่วยให้ฝน
ตกถูกต้องตามฤดูกาล ยังเป็นพืชมหัศจรรย์ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องดิน น�้ำ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ปรับนิสัยคนไม่ให้ทะเลาะกัน เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราคิดต่อไป
อีกว่าใบหญ้าแฝกสามารถน�ำไปท�ำอะไรได้อีก และท�ำอย่างไรจะสามารถให้คนในชุมชนคืนถิ่นเดิม
ผมได้ประสานงานกับบริษทั ปตท. และมูลนิธิ
ชัยพัฒนา เรือ่ งการน�ำหญ้าแฝกมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ หน่วยงาน
ทั้งสองแห่งได้จัดหาอาจารย์มาสอน จากนั้น ได้น�ำความ
รู้นั้นมาถ่ายทอด และสร้างเครือข่าย จนท�ำให้ชุมชนมี
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากใบหญ้าแฝก ท� ำให้เดี๋ยวนี้คนรัก
หญ้ า แฝก เพราะว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ช่ ว ยให้ ช าวบ้ า นมี ร ายได้
บางคนขายกล้าได้ ๕๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาทต่อปี

เดินตามรอยพ่อ... ชีวิตและครอบครัวมีความสุขและอิ่มใจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริช่วยท�ำให้ชุมชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ เราจึง
มีความศรัทธาและมีความเชือ่ มัน่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นพ่อที่ช่วยลูกหลานที่ทุกข์ยาก
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เมือ่ ก่อนผมมองเรือ่ งเงินเป็นหลัก ท�ำให้ชวี ติ ครอบครัวผมแย่ลงๆ ผมจึงหันมายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งช่วยให้ครอบครัวมีความสุข เมื่อเราเดินตามรอยพ่อแล้วรูส้ กึ อิม่ ใจ แม้กระทัง่ ถิน่ ทุรกันดาร
พระองค์ยงั เสด็จฯ ไปทุกแห่งหน พระองค์ทรงเหนือ่ ยมาตลอด พวกเราต้องช่วยกัน เราเป็นแค่เกษตรกรทีม่ ี
ความรูน้ อ้ ย เราก็สามารถทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเดินตามรอยพ่อได้ เราสามารถทีจ่ ะพัฒนาจากความรูม้ อี ยูร่ อบ
ตัวเรา โดยไม่จำ� เป็นต้องเรียนจบระดับดอกเตอร์
ทุกคนบอกว่ารักพ่อ แต่ไม่ได้เดินตามรอยพ่ออย่างแท้จริง ไม่เคยน�ำโครงการพ่อมาปรับใช้
เราต้องน�ำมาใช้แล้วเราจะมีความสุข เราต้องมองอนาคตข้างหน้า ประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศ
อุตสาหกรรม เราต้องเน้นที่เกษตรกรรมก่อน ถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในทุกระดับและหน่วยงานต่างๆ น�ำมาปรับใช้จริงๆ ประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอ�ำนาจด้านชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม และอาหารได้ในที่สุด

๖.๒ ด.ต.สุพัฒน์กิจ  โนนทิง โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊วะ หมู่ ๗ ต�ำบลแม่จัน

อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รบั รางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๒ ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก (โรงเรียน)

ด.ต.สุพัฒน์กิจ   โนนทิง เริ่มต้นลงมือปลูกหญ้าแฝก เพื่อการ
สาธิตตามโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อได้เห็นคุณประโยชน์
ทีท่ รงคุณค่ามหาศาล จึงตัง้ ใจขยายพืน้ ทีป่ ลูกอย่างจริงจัง ท้าทายกับความ
เชื่อของชุมชน จนปัจจุบันชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมาย และเห็นว่า
หญ้าแฝกเป็นพืชมงคลของคนบนดอย ทีห่ ยัง่ รากลึกและแผ่กา้ นใบเสมือน
ความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทย
ภูเขาตราบจนทุกวันนี้

ท่ามกลางภูเขาที่สลับซับซ้อน... กับปัญหาที่ซ�้ำซ้อนของบ้านหม่องกั๊วะ
บ้านหม่องกัว๊ ะ เป็นชุมชนบนทีร่ าบเชิงเขาและบนภูเขา
สลับซับซ้อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวสกอร์และโปว์ ทีไ่ ด้รบั สัญชาติไทย
ประกอบอาชีพท�ำไร่และท�ำนา สภาพพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีท่ ำ� การ
เกษตรมีความลาดเอียงเกือบทั้งหมด ท�ำให้หมู่บ้านประสบปัญหา
การพังทลายของหน้าดินในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในช่วงฤดูฝน และการ
กัดเซาะของน�ำ้ ริมตลิง่ ในหมูบ่ า้ น ปัญหาถนนทางเข้าหมูบ่ า้ นซึง่ ไป
มาล�ำบากอยูแ่ ล้ว ยิง่ มีอปุ สรรคมากขึน้ และบริเวณคอสะพานเกิดการขาดช�ำรุดอยูบ่ อ่ ยครัง้
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สาธิต... สอนให้รู้จักและลงมือท�ำจริง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริเรื่องหญ้าแฝก ท�ำให้
หญ้าแฝกเริ่มเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ในช่วงแรกทางโรงเรียนฯ ได้มอบหมายให้ผมจัด
ท�ำแปลงปลูกหญ้าแฝก เพื่อเป็นการสาธิตและขยายพันธุ์ในพื้นที่ของโรงเรียนที่มีความลาดเท เนื่องจาก
ไม่เคยมีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่นี้มาก่อน ชาวบ้านมีความเข้าใจผิดเพราะความเชื่อและประเพณีที่ยึดถือ
ของชนเผ่ามาตั้งแต่โบราณว่า ถ้าน�ำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในหมู่บ้าน จะน�ำความเจ็บป่วยมาสู่คนในหมู่บ้าน
จึงต้องใช้วิธีปลูกสาธิต แล้วสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักด้วยการลงมือท� ำจริง ให้เด็กได้สัมผัสและรู้ว่า
หญ้าแฝกมีประโยชน์จริงๆ แล้วเด็กจะเป็นปากเป็นเสียงแทนเรา
หลังจากปลูกที่โรงเรียนเริ่มเห็นผล จึงมีความคิดที่จะน�ำเข้าไปปลูกในหมู่บ้าน ดังนั้น คณะครู
จึงได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน อาศัยเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดกับชุมชน ใช้วิธีการ
ให้เด็กนักเรียนน�ำกลับไปปลูกที่บ้านคนละ ๑ กอ และคณะครูออกติดตามด้วยการเยี่ยมบ้านเด็กและ
พบปะผู้ปกครองเดือนละครั้ง ซึ่งท�ำให้ได้มีโอกาสพูดคุย แนะน�ำประโยชน์ของหญ้าแฝก รวมถึงการตัด
แต่งใบหญ้าแฝกและก�ำจัดวัชพืช

ปรับเปลี่ยนความคิดชาวบ้าน... ให้หญ้าแฝกกลายเป็น “พืชมงคล”
การปลูกหญ้าแฝกช่วยลดปัญหาดินพังทลาย และหน้าดินเสื่อมคุณภาพ อีกทั้งช่วยให้ดิน
ในแปลงปลูกไม้ผลในโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันเกิดความชุม่ ชืน้ ในฤดูแล้ง สามารถปลูกพืชผักสวน
ครัวน�ำมาท�ำอาหารให้นักเรียนรับประทาน และมีน�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งอย่างพอเพียง
ถนนและตลิ่ง ตามล�ำ น�้ ำ ในหมู ่ บ ้ า นไม่ ถู ก น�้ำ กั ด เซาะพั ง ทลาย
ช่ ว ยประหยั ด งบประมาณในการซ่ อ มแซม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากการ
ท�ำหลังคาหญ้าแฝกช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดรายได้ นอกจากนี้
ใบหญ้าแฝกยังสามารถน�ำมาท�ำปุ๋ยหมักได้อีกด้วย
		 ในที่สุดชาวบ้านเกิดความเชื่อว่า หญ้าแฝกซึ่งเป็นสิ่งใหม่
ที่ น� ำ เข้ า มาในชุ ม ชน ไม่ ไ ด้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ เ ป็ น มงคลใน
หมู่บ้าน แต่เป็ น “พืชมงคลของคนบนดอย และเป็นหญ้าของ
พ่อหลวงที่ทรงให้ชาวดอยปลูก”

พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ... เสมือนรากหญ้าแฝกทีห่ ยัง่ ลึกลงในดิน
ชาวบ้านมีความรูค้ วามเข้าใจและซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มีการปลูกหญ้าแฝกในทุกส่วนราชการและบริเวณพืน้ ทีล่ าดชันตามทางทีเ่ ทคอนกรีตทัง้ สองข้างทาง บริเวณ
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คอสะพาน และที่ต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ เพื่อให้หญ้าแฝกเป็นก�ำแพงที่มีชีวิต เป็นเขื่อนธรรมชาติ
สมกับความรักความเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพ่อหลวงของคนไทยที่ทรงเป็นร่มโพธิ์
ร่มไทรของคนบนดอย เสมือนรากหญ้าแฝกทีห่ ยัง่ ลึกลงในดินให้แข็งแกร่งตราบนานเท่านาน

๗. การขยายโอกาสทางการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนักว่า การศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเสริมสร้าง
และพัฒนาความคิด สติปญ
ั ญา ความประพฤติและคุณธรรมของคนในชาติ ซึง่ จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศต่อไป จึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาให้แพร่หลาย ทั้งในเมืองและในชนบท
ที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
ในทีน่ ขี้ อน�ำเสนอการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชด�ำริ ๒ เรือ่ ง ได้แก่ มูลนิธกิ ารศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ซึง่ เป็นต้นแบบการบริหารจัดการการศึกษาทีน่ ำ� เทคโนโลยีมาช่วยขยายโอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่นกั เรียนทัว่ ประเทศ และนักเรียนได้มโี อกาสเรียนในมาตรฐานเดียวกันแล้ว ยังเป็นการบรรเทา
ปัญหาของโรงเรียนในจังหวัดห่างไกล และโรงเรียนในชนบททีข่ าดแคลนครูสอนวิชาเฉพาะ หรือสอนวิชา
สามัญ รวมทัง้ ได้ถา่ ยทอดไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ อีกด้วย และโรงเรียนพระดาบส
ซึง่ เปิดโอกาสให้ผพู้ น้ วัยเรียน หรืออยูน่ อกระบบโรงเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพวิชาช่างตามความสนใจ
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โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ในโอกาสนี้ ส�ำนักงานฯ ได้ขอสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร อาจารย์ และนักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนพระดาบส และได้ประกอบอาชีพตามความใฝ่ฝนั ซึง่ ล้วนได้รบั
ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน ซึ่งประสบความส�ำเร็จในชีวิตและมีอาชีพมั่นคง มาร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน
ต่อไป ดังนี้

๗.๑ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม... ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
๗.๑.๑ นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นครูของแผ่นดินอย่างแท้จริง
ได้พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งมีที่เดียวในโลก ช่วยให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ จ�ำนวน ๑๔๖ แห่ง สามารถแก้ปญ
ั หาการขาดแคลนครู
และนักเรียนได้เรียนกับครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนวังไกล
กังวล ซึง่ ปรากฏผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ โรงเรียนต่างๆ จึง
สนใจน�ำไปใช้แก้ไขปัญหาของโรงเรียน อันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกัน ตามพระราชประสงค์สบื ไป

น้อมน�ำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...
แก้ปัญหาขาดแคลนครู ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปัจจุบัน ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนครู และครูไม่มีความช�ำนาญใน
การสอน โดยเฉพาะวิชาส�ำคัญๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เนือ่ งจากครูสำ� เร็จการศึกษา
ไม่ตรงกับวิชาที่สอน
เมือ่ ๕ - ๖ ปีกอ่ น ขณะทีผ่ มท�ำงานในเขตพืน้ ที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ได้มีโอกาสเดินทางไปส�ำรวจ
โรงเรียนตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พบว่า
โรงเรียนที่มีครูไม่เพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร ที่ส�ำคัญนักเรียน
มีผลการเรียนดี เมื่อผมมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ จึ ง ได้
ทดลองใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประมาณ
๑๐ โรงเรียน
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การเรียนการสอนโดยรับสัญญาณถ่ายทอดทางไกลผ่านดาวเทียมสู่เครื่องรับโทรทัศน์ที่เรียก
ว่า “ครูตู้” นั้น ช่วยให้นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึ่งเป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ครูตู้” เป็นครูที่มีความสามารถ ได้รับการคัดสรร
และอบรมมาอย่างดี ใช้สอื่ ทีท่ นั สมัย การน�ำเทคโนโลยีทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานมาใช้
ได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่โรงเรียนที่มีครูและงบประมาณไม่เพียงพอได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ผมยังได้จดั ท�ำคูม่ อื ครู เพือ่ ให้ครูทดี่ แู ลในห้องเรียนทราบว่าจะต้องมีบทบาทอย่างไร
ขณะที่นักเรียนก�ำลังเรียนกับครูตู้ ซึ่งครูจะต้องเตรียมการช่วยสอนล่วงหน้า เพื่อให้คำ� แนะน�ำแก่นักเรียน
และต้องท�ำบันทึกภายหลังการสอนทุกครั้ง เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าเด็กคนไหนเรียนไม่ทัน หรือมีปัญหาอะไร

ด�ำเนินตามแนวพระราชด�ำริ... ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เมือ่ พบว่าระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทีน่ �ำมาทดลองใช้มปี ระสิทธิภาพดีมาก ผมจึง
ขยายผลไปใช้กบั ทุกโรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รวมจ�ำนวน ๑๔๖ โรงเรียน
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเมินผลสัมฤทธิ์... เด็กใฝ่เรียนรู้ ผลการเรียนดีขึ้น
		 หลังจากนั้น ได้ ท�ำ การศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วาม
พึงพอใจทีไ่ ด้เรียนกับสือ่ ภาพและกิจกรรมทีห่ ลากหลาย สร้างความ
สนใจและสนุกสนานในการเรียน ส่วนผู้ปกครองมีความเข้าใจและ
พึงพอใจเมื่อเห็นเด็กสนใจเรียนและมีผลการเรียนดีขึ้น รวมทั้งมีวินัย
และรับผิดชอบในการแสวงหาความรู้
ทัง้ นี้ ได้มผี บู้ ริหารโรงเรียนทัว่ ประเทศเดินทางมาศึกษาดูงานของโรงเรียนในเขตนีจ้ �ำนวนมาก
เนือ่ งจากเราจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลทุกโรงเรียน มีโรงเรียนดีเด่นระดับ ๑ ใน ๕
ของประเทศ ที่ได้ค่าเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยสูงถึงร้อยละ ๗๕ ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเพียงร้อยละ ๕๐
และมีโรงเรียนทีม่ ผี ลการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๕๓ ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สูงขึ้นทุกวิชาถึง ๑๐๒ โรงเรียนจากจ�ำนวนทั้ ง หมด ๑๔๖
โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ประสบความส�ำเร็จ จะมีผู้บริหาร
ที่ ส ามารถบริ ห ารงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ดี
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การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส
นอกจากนี้ ผมได้ขยายไปถึงเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เช่น เด็กพิการ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับเด็กปกติ จึงประสานโรงเรียนเพื่อรับทราบ
ข้อมูลเด็กที่มีความต้องการศึกษาต่อด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และน�ำวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนส่งมอบให้เรียนที่บ้าน พร้อมจัดส่งครูจิตอาสาเข้าไปช่วยดูแล และให้ค�ำแนะน�ำ

เน้นได้เรียนกับครูพระราชทานและครูในห้องเรียนพร้อมกันถึง ๒ คน
			 เมื่อผลการเรียนจาก “ครูตู้” เป็นที่ยอมรับ
จึ ง สื่ อ สารให้ ต ระหนั ก ว่ า ครู ค นแรก คื อ ครู ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ครูอีกคนคือครูของโรงเรียน ซึ่งมีความยินดีที่ได้ร่วม
ในการสอน ท�ำให้นักเรียนได้เรียนกับครูถึง ๒ คน รวม
ทั้งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเที ย มให้ ป ระโยชน์ ส� ำ คั ญ ๒ ด้ า น คื อ หนึ่ ง
เด็ ก ทุ ก คนได้ มี โ อกาสเรี ย นครบตามหลั ก สู ต ร สอง
เด็กไทยได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้เรียนกับครูทเี่ ก่ง มีสอื่ การสอนทีด่ ี และช่วยประหยัดงบประมาณ
ของประเทศด้วย

ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ... พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
ผมส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริต่างๆ แก่พสกนิกรชาวไทย พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นครูของแผ่นดิน พระองค์ไม่
ได้ทรงสอนด้วยค�ำพูด แต่ทรงสอนด้วยการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันถวายความ
จงรักภักดีในโอกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔
พรรษา ด้วยการตั้งใจท�ำงาน มุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ และร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์
ที่ทรงสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติของเราอย่างอเนกอนันต์
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๗.๑.๒ นายสายัณ  โยริยะ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ บ ริ ห ารของโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ ๒๑ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน และประชาชนในพื้นที่ ต่างสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว เป็ น ล้ น พ้ น เนื ่ อ งด้ ว ยโครงการศึ ก ษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้ชว่ ยจัดระบบการศึกษาของประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งวิทยาการ และเรียนรูไ้ ด้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันทัว่ ทัง้
ประเทศ โครงการต่างๆ ตามแนวพระราชดำ�รินับเป็นโครงการต้นแบบ
ที่ ส ามารถนำ � ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาขาดแคลนครู
เมือ่ เข้ามารับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๒๑ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าครูส่วนใหญ่ไม่ใช่คนใน
พื้นที่ มีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ท� ำให้เกิดปัญหาขาดแคลนครู
ประกอบกับโรงเรียนต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ท�ำให้
ไม่สามารถจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการ
ดังนั้น ผมจึงน�ำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ เนื่องจากมีประสบการณ์จาก
โรงเรียนทีเ่ คยสอนในอดีต โดยเริม่ ประยุกต์ใช้ในบางวิชาก่อน ทัง้ ในรูปแบบของการรับสัญญาณถ่ายทอด
สดโดยตรง การบันทึกเทปเพือ่ เรียนย้อนหลัง และการใช้ระบบ TV Conference เพือ่ ให้ครูและนักเรียน
สามารถสือ่ สาร ๒ ทางได้ในระหว่างเรียน รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนปลายทางกับโรงเรียนต้นทาง
ติดต่อสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยได้ทนั ทีทางโทรศัพท์และโทรสาร เป็นการพัฒนาครูตน้ ทางและปลายทาง
ไปพร้อมๆ กัน ตลอดจนปรับปรุงยกระดับครูและผู้บริหาร

วางแผน... เตรียมความพร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณและทีมบุคลากร
		 ในการรั บ สั ญ ญาณการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย มได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนต้องจัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณที่มี
คุณภาพเพียงพอ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสนับสนุน
สือ่ และวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทัง้ สร้างความ
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รูค้ วามเข้าใจแก่บคุ ลากรของโรงเรียน และวางแผน
ร่ ว มกั บ ครู ข องโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วลในการจั ด
เตรียมสื่อและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกัน
นอกจากนี้ ได้จดั ทีมบุคลากรปรับปรุง
หลั ก สู ต รของโรงเรี ย นให้ ต รงกั บ หลั ก สู ต ร
โรงเรี ย นวังไกลกังวล เพื่อให้การจัดตารางเรียน
ตรงกับตารางการออกอากาศ การวัดผลการเรียน
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรการปรับพื้นฐานภาษาไทยและการใช้ทักษะชีวิต ส�ำหรับนักเรียนของโรงเรียน
ซึ่งเป็นชาวเขาถึงร้อยละ ๙๕

พระมหากรุณาธิคุณ... ประชาชนได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
จากการประเมินผลการเรียน พบว่า นักเรียนได้เรียนรูก้ บั สือ่ การสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในหลากหลาย
สาขาวิชา ครบทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ในระดับมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนต้นทาง ช่วยให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความสุข และสนใจในการเรียน
มีความกระตือรือร้น เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบ และมีวินัยต่อตนเองมากขึ้น ซึ่งเห็นได้
ชัดเจนว่าแตกต่างจากผลการเรียนก่อนใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสิน้ เชิง และยังช่วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนครูและสื่อที่มีคุณภาพ
		 ครูทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
จึงมุ่งมั่นท�ำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทโดยปฏิบัติ
ตามแนวพระราชด� ำ ริ พั ฒ นาโรงเรี ย นให้ เ ป็ น
ต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึง่ ได้ชว่ ยในเรือ่ งการ
จัดระบบการศึกษาของประชาชนให้สามารถเข้าถึง
แหล่งวิทยาการ และเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกันทัว่ ทัง้ ประเทศ
ผมและคณะผู้บริหารของโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนทุกคน ขอปฏิบัติตน สร้างคุณความดี
ท�ำงานสนองเบื้องพระยุคลบาท และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติตามแนวพระราชด�ำริ ร่วมกัน
สร้างสรรค์งานพัฒนา ให้เกิดความรัก ความสามัคคี และประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศ
ชาติของเราตลอดไป
250

๗.๑.๓ นายวิศิษฎ์  วิทยวรการ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ
		
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นอีกหนึ่ง โรงเรี ย นในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการ
ศึกษา ซึ่งระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเที ย มได้ ช ่ ว ย
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู ส่งผลให้น ักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงช่วย
ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาสหรืออยู่ชนบท
ห่างไกล ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่

เผชิญปัญหา... เมื่อเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ เป็นหนึ่งในโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด
ตั้งขึ้น เพื่อพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
พัฒนาทักษะการด�ำเนินชีวิต
ในช่วงแรกของการก่อตั้ง โรงเรียนต้องประสบปัญหาหลายประการ
ทีส่ ำ� คัญคือการขาดแคลนครู ท�ำให้ครูไม่ครบชัน้ เนือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายควบคุม
ก�ำลังคนภาครัฐท�ำให้ไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก�ำลัง และยังขาดครูในกลุ่มสาระ
ที่หายาก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น อีกทั้งครูส่วนมาก
บรรจุใหม่ จึงขาดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนขาดแคลนสื่อเทคโนโลยี
ส�ำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
		 โรงเรียนจึงพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งผลให้นกั เรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระการเรียนรูใ้ นกลุม่ รายวิชาต่างๆ
อันส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ... ร่วมด�ำเนินงานสนองพระราชปณิธาน
ผม พร้อมทัง้ ครู และนักเรียน ล้วนส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงตรากตร�ำพระวรกายพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยให้มีความกินดีอยู่ดี
โดยเฉพาะโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งได้ช่วยให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็น
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ผู้ด้อยโอกาสหรืออยู่ชนบทห่างไกล ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ นับเป็น
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณอย่างหาที่สุดมิได้ โรงเรียนราชประชานุ เ คราะห์ ๒๙ จึ ง ได้ ร ่ ว มด� ำ เนิ น งาน
สนองพระราชด�ำริและพระราชปณิธานโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการฯใหม่ เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำในเรื่องต่างๆ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนได้โปรดร่วมใจกันสนองพระราชด�ำริ
ร่วมกันท�ำความดี มีความรัก ความสามัคคี และร่วมกันถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน

๗.๑.๔ นางสาวสุวิมล  กุณะจันทร์ เจ้าหน้าที่ e-Learning มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

อดีตนักศึกษาเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด
โดยพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นให้เด็กด้อยโอกาส
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกปี รวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษา
นักเรียนทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงช่วยให้เด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างแท้จริง

เด็กด้อยโอกาสและห่างไกล... ได้เรียนกับ “ครูตู้” ครูคุณภาพและได้มาตรฐาน
ครอบครัวดิฉันอยู่ที่จังหวัดแพร่ เราอยู่กันอย่างแร้นแค้น เมื่อส� ำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ได้สมัครเรียนต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ ๒๕ จังหวัดแพร่ ดิฉันโชคดีที่ได้รับโอกาสนี้ จึงได้เรียน
กับ “ครูตู้” ที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล นักเรียนทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงช่วยให้ลูกหลาน
และเด็ ก ในพื้ น ที่ ช นบทห่ า งไกล ได้ รั บ การ
ศึ ก ษาตามมาตรฐานอย่ า งเท่ า เที ย มและ
ทั่วถึงกันอย่างแท้จริง
นักเรียนจากโรงเรียนปลายทาง
จะได้เรียนพร้อมๆ กับโรงเรียนวังไกลกังวล
ซึง่ เป็นโรงเรียนต้นทาง ในบรรยากาศเดียวกัน
โดยมีครูทโี่ รงเรียนคอยดูแลอยูด่ ว้ ย นักเรียนใน
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โรงเรียนปลายทางจะคุน้ เคยกับนักเรียนต้นทางเสมือนเป็นเพือ่ นห้องเดียวกัน หากมีขอ้ สงสัยสามารถถาม
คุณครูทโี่ รงเรียน หรือฝากค�ำถามและส่งผลงานให้ครูตชู้ ว่ ยตอบหรือตรวจในการเรียนครัง้ ต่อไปได้ ท�ำให้เด็ก
ปลายทางดีใจที่ผลงานได้ออกโทรทัศน์

ระบบการศึกษาทางไกลฯ... สร้างวินัย ความรับผิดชอบ
มีคนชอบถามว่าเรียนผ่านโทรทัศน์มคี วามรูส้ กึ อย่างไร แตกต่างจากการเรียนกับครูในห้องเรียน
หรือไม่ ส�ำหรับตัวเอง ในช่วงแรกต้องปรับตัวอยูร่ ะยะหนึง่ แต่เมือ่ ปรับตัวได้แล้วกลับรูส้ กึ ว่าการเรียนแบบนีด้ ี
เนือ่ งจากเราได้ฝกึ ให้เป็นคนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบสูง และทีส่ �ำคัญคือ ได้สร้างทักษะการจับประเด็น
และสรุปใจความส�ำคัญ เรียนจบแล้วยังน�ำทักษะนี้มาใช้ในการท�ำงานได้อีก
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสูตร
การเรียนการสอน จึงได้ซึมซับและน้อมน�ำมาปฏิบัติจนทุกวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าได้กล่อมเกลา
ให้ดิฉันใช้ชีวิตเป็น รู้จักจัดสรรชีวิต ขยัน ประหยัด อดออม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

พระองค์ทรงดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
ภูมิใจมากที่เป็นเด็กด้อยโอกาสแต่กลับได้รับโอกาสเรียนในโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�ำริให้จัดตั้ง ตลอดชีวิตที่เติบโตมา ดิฉันได้รับโอกาสมากมายที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั พระราชทาน ตัง้ แต่เป็นนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พระองค์ทรงดูแลเด็กนักเรียน
อย่างใกล้ชดิ โดยทุกปีจะพระราชทานชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนอืน่ ๆ แม้แต่สบู่ และยาสีฟนั
รวมทั้งทุนการศึกษาผ่านทางมูลนิธิฯ

ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ... ท�ำงานที่มูลนิธิฯ เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กๆ
นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ล้ น พ้ น
ทีด่ ฉิ นั ได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อย่างใกล้ชดิ เพือ่ รับพระราชทานเข็มราชประชานุเคราะห์
เนือ่ งจากเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์
ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และขณะนี้ก�ำลังศึกษาต่อ
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยได้รับทุนจากมูลนิธิการศึ ก ษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ขณะศึกษาในระดับปริญญาโทจึงมาท�ำงานที่มูลนิธิการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดิฉนั ประทับใจและซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์เป็นอย่างยิง่
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จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อช่วยกันพัฒนาตนเอง ครอบครัว
และประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง

๗.๑.๕ นางสาวจั นทร์ ดี วงค์ ส วั ส ดิ์ นิ ติ ก ร ส�ำ นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง (กกต.)

อดีตนักเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

		
ด้วยพระวิสยั ทัศน์อนั ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้ช่วยให้ จันทร์ดี   วงค์สวัสดิ์ ซึ่งมาจากครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในถิ่น
ทุรกันดาร ได้มโี อกาสเรียนต่อในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยทุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชทรัพย์ให้จดั ตัง้ ขึน้ จนประสบความสำ�เร็จ และปัจจุบนั
มีงานทำ�ที่มั่นคง เธอกล่าวว่า รู้สึกสำ�นึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่เหมือน
ชุบชีวิตใหม่ให้กับเธอ

เรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ครอบครัวของดิฉันมีอาชีพท�ำนา ไม่มีที่ดินท�ำกิน หลังจากส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ แล้ว ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดการเรียน
การสอนตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตัง้ แต่ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ดิฉนั เรียนสายวิทย์-คณิต
ต้องใช้เครือ่ งมือในการทดลอง โรงเรียนวังไกลกังวลจะแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการทดลองเรือ่ งอะไร และต้อง
เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง เมื่อถึงชั่วโมงเรียน นักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม และท�ำการทดลอง
ไปพร้อมกับโรงเรียนวังไกลกังวล โดยมีคุณครูก�ำกับดูแล
ในแต่ละปีนักเรียนจะได้รับคู่มือการเรียนตามระบบการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ซึ่งโรงเรียนจะจัดตารางเรียนตามคู่มือให้สอดคล้องกับการเรียน
การสอนของโรงเรียนวังไกลกังวล เมือ่ โรงเรียนต้นทางส่งสัญญาณวิชาใด โรงเรียน
ปลายทางจะปรับแผนการเรียนให้ตรงกัน ในบางวิชาที่มีอาจารย์ประจ�ำก็สามารถ
เรียนกับครูของโรงเรียนโดยไม่ต้องเรียนผ่านระบบทางไกลได้ เช่น วิชาพลศึกษา
วิชาโครงงาน ซึ่งเป็นการเรียนภายนอกห้องเรียน

สอนให้มีวินัย... ตรงต่อเวลา ตั้งใจ ขยัน และอดทน
นักเรียนทีเ่ รียนกับ “ครูต”ู้ รูส้ กึ สนุกกับการเรียน เพราะคุณครูมเี ทคนิคการสอนให้เด็กสนใจ
และมี อุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ การสอนครบครั น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ คุ ณ ครู มี ค วามเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งที่ ส อน
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แต่นักเรียนจะต้องมีวินัย เช่น การตรงต่อเวลา ตั้งใจ ขยัน และอดทน ถ้าไม่เข้าใจจะไม่สามารถปะติด
ปะต่อเรื่องราวได้ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนเล็กๆ คุณครูที่ดูแลในห้องเรียนจะต้องคอยก�ำกับดูแลเอาใจใส่
เมื่อมีข้อสงสัย บางครั้งคุณครูจะช่วยค้นหาค�ำตอบมาให้ หรือค้นคว้าจากสื่อในห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งอัด
วิดีโอไว้ทุกวิชา โดยสามารถเลือกมาดูย้อนหลังได้

ได้ทุนเรียนต่อปริญญาตรีและได้งานที่มั่นคง
ภายหลั ง จากจบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ได้ ทุ น
ของโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์ เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ที่ ค ณะ
นิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต เมื่อส�ำเร็จการศึกษาได้ท�ำงานที่มหาวิทยาลัยนี้เป็นเวลา
๔ ปี จากนั้นสอบไล่ได้เนติบัณฑิตไทยและเรียนส�ำเร็จภายใน
๑ ปี จึงได้เปลี่ยนต�ำแหน่งจากเจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ�ำ
วิชาคณะนิติศาสตร์อยู่ ๓ ปี ต่อมาในปี ๒๕๕๓ สอบบรรจุเป็นข้าราชการในต�ำแหน่งนิติกรที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

พระมหากรุณาธิคุณ... พระราชทานการศึกษาเป็นสมบัติอันล�้ำค่า
		 จากการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ท�ำให้
ต้ อ งมี วิ นั ย ต่ อ ตนเอง เพราะถ้ า ขาดวิ นั ย เพี ย งวั น เดี ย ว จะต่ อ ไม่ ติ ด
ต้องบังคับตนเองอ่านหนังสือล่วงหน้า เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้ครบและ
จดบันทึกให้ทนั ซึง่ ได้นำ� ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากโครงการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมมาใช้ในการท�ำงานด้วย ถ้าไม่มโี รงเรียนหรือทุนของมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ หรือโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก็ยงั
ไม่ทราบว่าทุกวันนี้ชีวิตของดิฉันจะเป็นอย่างไร จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
พระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงมีพระราชด�ำริเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพืน้ ที่ หากสามารถจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ในทุกพืน้ ที่
จะช่วยปิดช่องว่างการศึกษาระหว่างพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลนในถิน่ ทุรกันดารกับในเมืองใหญ่ เป็นการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็ก จากครูและสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังวินัยให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล น�ำไป
ใช้ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น ช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกันทุกโรงเรียน เด็กจึง
ไม่ต้องขวนขวายไปสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ หรือต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม
ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ของพระองค์ ด้วยการท�ำ
ความดี ตัง้ มัน่ อยูใ่ นระเบียบวินยั ขยัน อดทน ศึกษาหาความรู้ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราสืบไป
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๗.๒ โรงเรียนพระดาบส… พัฒนาอาชีพให้เป็นคนเก่งและดี
๗.๒.๑ นายประยูร  เหล่านิพนธ์ ประธานกรรมการบริษทั แอล ดับบลิว เอ็น ออฟโรด จ�ำกัด และ

โรงงานเหล่าวัฒนาคอนโซล โรงงานเหล่าวัฒนาออโต้ โรงงานเหล่าวัฒนากรุป๊ อดีตนักเรียนโรงเรียนพระดาบส
    นายประยูร  เหล่านิพนธ์ จากเด็กยากจนที่ต้อง
ทำ�งานแบกหามได้เข้าเรียนวิชาช่างยนต์ในโรงเรียนพระดาบส
และใช้ความรู้ประกอบอาชีพ จนสามารถพลิกผันชีวิตเป็น
เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงช่วย
เหลือพสกนิกรผูด้ อ้ ยโอกาสให้มคี วามรูใ้ นการประกอบอาชีพ
เสมือนทรงให้คนั เบ็ดและสอนวิธตี กปลาให้สามารถหาปลา
เป็นอาหารได้ตลอดไป จึงได้ต ั ้งปณิธานปฏิบ ัต ิตามแนว
พระราชดำ�ริ ใช้ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากโรงเรียน
พระดาบสตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ
ุ

โรงเรียนพระดาบส... ช่วยพลิกชีวิต น�ำความฝันสู่ความจริง
ผมเกิดในครอบครัวทีย่ ากจนในอ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ในปี ๒๕๒๗ เมื่อผมอายุ ๑๖ ปี ได้ทราบประกาศจากทางโทรทัศน์ว่าโรงเรียน
พระดาบสเปิดสอนวิชาช่าง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ จึงสมัครเข้าเรียน
แต่ไม่ได้รับการเรียกตัว ในวันมอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางไปรอ หวังว่าคงมี
ผู้สละสิทธิ์ เหมือนโชคช่วย เพราะมีผู้สละสิทธิ์จริงๆ ผมจึงได้รับโอกาสส�ำคัญ
ในการเรียนวิชาช่างยนต์ ที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิต และช่วยท�ำความฝันให้เป็นจริง
รวมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรม ซึ่งน�ำมาใช้ในการด�ำรงชีวิตจนถึงทุกวันนี้

อาจารย์อาสา… ผู้เสียสละและฝนลูกพระดาบสให้เป็นเพชร
อาจารย์ที่สอนพวกเรา เป็นอาจารย์ที่อาสาสมัครมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ท่านทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เสียสละทั้งเวลาและทรัพย์สิน เพื่อให้พวกเราได้ความรู้ในวิชาช่างอย่าง
แท้จริง จนพวกเราคิดว่าท่านรักพวกเราเหมือนลูกของท่าน เช่น สละเวลาส่วนตัวมาสอนขับรถตอนตี ๔
ติดต่อหางานมาให้ลูกศิษย์ เพื่อฝึกฝีมือและสร้างรายได้
อาจารย์สอนเสมอว่าเงินที่พวกเราใช้ในการเรียนตามหลักสูตรนี้ คนทั้งประเทศอยากได้รับ
แต่ไม่มีโอกาส พวกเราโชคดีกว่าเขา ควรใช้ประโยชน์ให้สูงสุด ท�ำให้พวกเราติดเป็นนิสัย พยายามใช้
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เงินและสิ่งของทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้น ท่านยังสอน
ให้ชว่ ยเหลือตนเอง ฝึกความอดทน มีความละเอียดรอบคอบ รอบรูท้ กุ เรือ่ งในงานทีท่ ำ� และสามารถพัฒนา
ต่อได้ อาจารย์พยายามเจียรนัยให้พวกเราเป็นเพชรน�้ำหนึง่ หรืออย่างน้อยจากดินธรรมดาให้กลายเป็น
ดินที่ใช้ท�ำเครื่องเบญจรงค์ที่มีคุณค่า ผมและพวกเราทุกคนจึงรักอาจารย์มาก

ปฏิบัติตามหลักการสอน... สร้างฐานอาชีพที่มั่นคง
โรงเรียนพระดาบสมีหลักการสอนที่ส�ำคัญ ๔ ประการ คือ หนึ่ง ต้องท�ำให้ได้ สอง ต้องท�ำให้
ได้ดี สาม ต้องท�ำให้ได้เร็วขึ้น และสี่ ต้องถ่ายทอดให้ผู้อื่นท�ำได้ แล้วจึงมุ่งท�ำงาน เรียนรู้ และพัฒนาในส่วน
อื่นต่อไป และประการส�ำคัญ เมื่อเรียนจบแล้วต้องสามารถประกอบอาชีพ และไม่เป็นภาระของสังคม
จากการฝึกฝนตนเองตามหลักการเหล่านี้
ท�ำให้ผมสามารถพัฒนาขึ้นเป็นหัวหน้าช่างได้ใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ เมือ่ เข้าท�ำงานในอูซ่ อ่ มรถแห่งหนึง่
เนื่องจากมีความรับผิดชอบสูง ท�ำงานจนเป็นที่
ไว้วางใจจากเจ้าของอู่ ผมตระหนักตามที่อาจารย์
พร�่ำสอนเสมอว่าเมื่อมีหน้าที่เรียนต้องเรียนให้
เต็มที่ เมือ่ ท�ำงานต้องท�ำงานอย่างจริงจังให้รอู้ ย่าง
ละเอียด รอบคอบทีส่ ดุ เพือ่ ถ่ายทอดให้คนอืน่ ท�ำได้
และมาท�ำงานแทนเรา และเรามีความพร้อมทีจ่ ะรับงานใหม่ตอ่ ไป

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงานและความรู้จากโรงเรียนพระดาบสบริหารธุรกิจ
ภายหลังท�ำงานอยูท่ อี่ ซู่ อ่ มรถประมาณ ๕ – ๖ ปี จึงตัดสินใจลาออก โดยมีเงินติดตัวอยูป่ ระมาณ
๔๐,๐๐๐ กว่าบาท น�ำเงินไปลงทุนท�ำธุรกิจผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จและขาดทุน
จึงเดินทางกลับบ้าน พ่อได้ให้กำ� ลังใจและให้ขอ้ คิดว่าควรพยายามค้นหาสาเหตุ และหาทางแก้ ไขก่ อ นจะ
ล้ ม เลิ ก ไปท� ำ อย่างอื่น การท�ำธุรกิจต้องใส่ใจ ทุ่มเท มีสติเรียนรู้ปัญหาและหาทางแก้ไขให้ได้ ธุรกิจ
จึงจะอยู่รอด และที่ส�ำคัญสินค้าที่เราท�ำจะต้องมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง เพื่อสร้างอ�ำนาจต่อรองด้านราคาได้
ผมเริ่มท�ำกิจการอีกครั้ง โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงานของในหลวง บริหารงานด้วย
ระบบประชาธิปไตย เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น และศึกษาทดลองจนรู้จริง เพื่อให้สามารถ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ น�ำกฎระเบียบและหลักการทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากโรงเรียนพระดาบส และ
ข้อคิดของพ่อมาประยุกต์ใช้ จนสามารถขยายกิจการและตั้งบริษัทผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์รายใหญ่
๑ ใน ๑๐ ของประเทศซึ่งผลิตเพื่อจ�ำหน่ายให้กับดีเลอร์ขายรถยนต์ทั่วประเทศ และตลาดต่างประเทศ
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การพัฒนากิจการของบริษัทนั้น ผมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นเสมอ โดยจะเรียนรู้
กับระบบงานในส่วนนั้นๆ อย่างลึกซึ้งในทุกขั้นตอนจนมีความช�ำนาญ แล้วจึงถ่ายทอดให้ลูกน้องดูแล
จนสามารถบริหารจัดการภายในตัวเองได้ ดังนั้น ผมจึงตั้งแผนกใหม่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง

เป็นผู้ให้และตอบแทนสังคม... ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผมส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ ไ ด้ พ ระราชทาน
พระราชทรัพย์ให้จดั ตัง้ โรงเรียนพระดาบสขึน้ ด้วยพระเมตตาของพระองค์ทมี่ พี ระราชประสงค์ชว่ ยเหลือ
พสกนิกรผูด้ ้อยโอกาส ซึ่งแม้จะไม่มีวุฒิการศึกษา หรือเป็นผู้พิการ แขนขาขาด ก็ยังสามารถเข้ารับการ
ศึกษา และน�ำความรู้มาประกอบอาชีพช่าง หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว และไม่เป็นภาระแก่สังคม
ผมคิดว่าโครงการพระราชด�ำริเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ประชาชนทั้งหลายควรร่วมกันต่อเทียน น้อมน�ำ
มาปฏิบัติเพื่อให้แสงเทียนนั้นส่องสว่างไปทั่วทั้งประเทศ
ผมจึงน้อมน�ำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติ โดยพยายามเป็นผู้ให้แก่สังคมเมื่อมีโอกาส เช่น
บริจาคเงินช่วยเหลือ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้แก่โรงเรียนพระดาบส ช่วยฝึก
อาชีพ สร้างงานให้แก่คนในท้องถิ่น และทุกครั้งที่เห็นรถเสียข้างทาง ผมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เพื่อใช้
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนพระดาบสตอบแทนสังคม แม้จะเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆ แต่หาก
ทุกคนร่วมกัน เชือ่ ว่าจะสามารถขยายผลเป็นวงกว้าง อันจะน�ำพาให้สงั คมไทยสูค่ วามสุขอย่างร่มเย็นสืบไป

๗.๒.๒ นายอับดุลเลาะ  แวฮามะ ผู้ช่วยครูฝ่ายปกครอง โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบส

“ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง... พระองค์ทรงเป็นพระผู้ให้อย่าง
แท้จริง” อับดุลเลาะ  แวฮามะ กล่าวว่าเป็นประโยคที่ถูกต้องที่สุด เขาได้รับ
โอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนพระดาบส ทีม่ พี ระราชด�ำริให้จดั ตัง้ ขึน้ จนสามารถ
มีอาชีพที่ภาคภูมิใจ เขาจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าที่จะเป็นคนดี และพยายามอย่างดี
ทีส่ ดุ ในการพร�่ำสอนเยาวชนภาคใต้ให้เป็นคนดี เพือ่ พ่อของแผ่นดินที่ทรงงาน
หนักมาก เพราะทรงเป็นห่วงพสกนิกร และทรงท�ำทุกอย่างให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนมีความสุข

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนพระดาบส... มีคุณค่าและมีความหมายมาก
ผมเป็นชาวจังหวัดยะลา หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไม่มีโอกาสศึกษาต่อเพราะขาดทุน
ทรัพย์ จึงช่วยแม่ค้าขายอยู่ประมาณ ๓-๔ ปี ได้ทราบจากญาติว่า “โรงเรียนพระดาบส” เปิดสอนวิชาชีพ
ช่างฝีมือต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงตัดสินใจสมัครเข้าเรียน
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เรียนอยู่ ๒ เดือน เริ่มเข้าใจในจุดประสงค์ของโรงเรียนที่ฝึกฝนนักเรียนอย่างเคร่งครัด
ให้เป็นคนมีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และยึดมั่นในกฎระเบียบของสังคม วิชาชีวิตที่ฝึกอยู่นั้นมีคุณค่า
และมีความหมายมาก นอกจากนี้ การได้อยูร่ ว่ มกันท�ำให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกันมากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ช่วยลดอคติเรือ่ งลัทธิศาสนา จากทีเ่ มือ่ ก่อนเคยคิดว่า เมือ่ นับถือศาสนาทีต่ า่ งกันจะอยูร่ ว่ มกันไม่ได้
ผมตระหนักแล้วว่าไม่จริง ทุกศาสนามีจดุ หมายเดียวกัน เพียงแต่เส้นทางทีจ่ ะเดินไปจุดหมายนัน้ แตกต่างกัน
เมื่อเรียนวิชาช่างขั้นพื้นฐานครบ ๓ เดือน จากนั้นอีก ๖ เดือน เป็นการเรียนวิชาเฉพาะ คือ
เกษตรพืชไร่พืชสวนตามที่ผมเลือก ไปฝึกปฏิบัติจริงที่โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น
จึงไปฝึกงานในโครงการหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เพื่อเรียนรู้การปลูกพืชชนิดต่างๆ

ภูมิใจยิ่ง... ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพฯ
เมือ่ จบหลักสูตร ผมกลับมาทีโ่ รงเรียนพระดาบสเพือ่ เตรียมตัวรับพระราชทานประกาศนียบัตร
จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ซึ่ ง ผมรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จและส� ำ นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานโอกาสเข้าเฝ้าฯ
ผมเริ่มชีวิตการท�ำงานด้วยการเป็นผู้ช่วยครูฝ่ายปกครอง ในโครงการฝึกอาชีพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา
ผมพยายามถ่ายทอดวิชาการใช้ชีวิตที่ได้เรียนรู้มาให้แก่รุ่นน้องอย่างเต็มความสามารถ และเคร่งครัด
ในการฝึกฝนให้ทุกคนเป็นคนดี

ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง... พระองค์ทรงเป็นพระผู้ให้อย่างแท้จริง
ผมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ มี
พระราชด�ำริให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสขึ้น
ถ้าไม่มีโรงเรียนพระดาบสก็คงไม่มีผมมานั่ง
ตรงนี้ ที่กล่าวกันว่า “ประเทศไทยโชคดีที่มี
ในหลวง” ถูกต้องที่สุด จึงไม่แปลกเลยที่ในห้อง
ผมมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์จำ� นวนมาก
เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับการทรงงาน
ของพระองค์ ยิ่ ง ท�ำให้ผมซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณที่ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ให้อย่างแท้จริง ผมจึงน้อมน� ำหลักการทรงงานของพระองค์
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มาปฏิบัติ โดยอันดับแรกคือ “การให้” พระองค์ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริยย์ งั ทรงงานหนักขนาดนี้ ท�ำไม
เราจะท�ำเพื่อพระองค์ไม่ได้ ซึ่งผมจะพยายามท�ำให้ดีที่สุด
นอกจากนี้ ผมมีคำ� ถามในใจทีอ่ ยากถามคนไทยว่าท�ำไมต้องทะเลาะกัน ทัง้ ทีพ่ ระองค์ทรงเป็น
ห่วงพวกเรา ผมคิดว่าพระองค์คงไม่มีพระราชประสงค์อะไรมากไปกว่าความสามัคคีของคนในชาติ
ผมจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องเป็นคนดี และพยายามอย่างดีที่สุดในการพร�่ำสอนเยาวชนภาคใต้ให้เป็น
คนดี มีจิตส�ำนึก และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและ
ถ่องแท้ในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเริม่ จากจุดเล็กๆ ในเยาวชนภาคใต้ และให้เขาเหล่านีค้ อ่ ยๆ สานต่อ
เพื่อพ่อของแผ่นดินที่ทรงท�ำทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสุข ผมจึงขอถือโอกาสนี้
เชิญชวนทุกท่านตั้งใจร่วมท�ำความดีเพื่อในหลวงของเรา

๘. มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ... สงเคราะห์ประชาชนผูป้ ระสบภัยและด้อยโอกาส

มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์
ต่อเนือ่ งแก่นกั เรียนก�ำพร้าทีค่ รอบครัวประสบสาธารณภัยต่างๆ ซึง่ คณะท�ำงานจัดท�ำหนังสือฯ ได้มโี อกาส
สัมภาษณ์ผู้ที่เคยได้รับทุนพระราชทานที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ได้ร่วมเดินทาง
ไปกับคณะของมูลนิธฯิ ทีไ่ ปช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพพระราชทานแก่ผปู้ ระสบอุทกภัย ๖ อ�ำเภอ ในจังหวัด
นครปฐม รวมจ�ำนวน ๔,๐๐๐ ครอบครัว เมือ่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ผูไ้ ด้รบั ทุนพระราชทานและประชาชนทีม่ ารับถุงยังชีพพระราชทานต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น ดังค�ำบอกเล่าของประชาชนบางส่วน ดังนี้
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๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง อารมณ์  ฉนวนจิตร อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามค�ำแหง ฝ่ายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

		
เมื่อปี ๒๕๐๕ ได้เกิดมหาวาตภัยที่แหลมตะลุ ม พุ ก จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ครอบครัว ของรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง อารมณ์  
ฉนวนจิตร  ประสบภัยจนสิน้ เนือ้ ประดาตัว ขณะนัน้ ท่านกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้กลายเป็นเด็กด้อยโอกาสเมื่อเรียนจบชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๕ ต้องหยุดเรียนเพื่อทำ�งานเก็บเงินอีก ๓ ปี จึงเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาต่อตามความใฝ่ฝัน เมื่อได้รับพระราชทานทุน
การศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อันเป็นจุดเริ่มของอนาคต
ที่ ส ดใส ต่ อ มาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ได้ พ ระราชทานเงิ น
ส่วนพระองค์ให้ยืมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จนประสบความ
สำ�เร็จอย่างสูงในการทำ�งาน ทั้งนี้เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
“ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อ” ทรงยื่นพระหัตถ์ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เดือดร้อนทุกคนให้ดูแลตัวเองได้
มีความสุข และไม่เป็นภาระของสังคม  

ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระบรมราโชบายให้ตงั้ มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ
คุณหญิงอัมพร มีศขุ ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ได้สบื หาผูป้ ระสบภัยทีต่ อ้ งการศึกษาต่อ เพือ่
ให้ทนุ การศึกษา จนกระทัง่ ปี ๒๕๑๑ ระหว่างดิฉนั ศึกษาอยูช่ นั้ ปีที่ ๒ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รบั พระราชทานทุนการศึกษาจากมูลนิธฯิ จนจบปริญญาตรี รูส้ กึ ว่าตนเองโชคดี มีวาสนา มีความอบอุน่
เกิดก�ำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เพราะรูว้ า่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงห่วงใย
ดังนั้น เมื่อจบปริญญาตรี ความคิดแรกคือ ต้องการท�ำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการ
ปลูกฝิน่ โดยไม่มใี ครเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จงึ ทรงสนพระราชหฤทัยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวเขา
ในขณะทีช่ าวไทยยังทุกข์ยาก แต่ตอนนีเ้ ราทุกคนเข้าใจแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระวิสยั
ทัศน์กว้างไกล หากปล่อยให้ชาวเขาด�ำรงชีพด้วยการถางป่าปลูกฝิน่ แล้ว นอกจากไม้จะหมดป่า จนเกิดปัญหา
เกีย่ วกับต้นน�ำ้ ล�ำธารแล้ว ยังจะประสบปัญหาฝิน่ ทีเ่ ป็นพืชเสพติดด้วย ดิฉนั สอบเข้าท�ำงานทีก่ องสงเคราะห์
ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ ท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานสงเคราะห์ชาวเขาฝ่ายการศึกษา อยูบ่ นดอยมูเซอ
จังหวัดตาก และดอยแม่เหาะ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเกือบ ๒ ปี
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พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้ยืม เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก
ต่อมา ได้ฟังพระราชกระแสของพระองค์ว่า ครูเป็นอาชีพที่บ�ำเพ็ญบุญ หากสอนนักเรียน
๓๐ คน ถ้าเขาท�ำตามที่เราสอนเพียง ๕ คน ก็ได้กุศลแล้ว ดิฉันจึงตัดสินใจรับราชการเป็นอาจารย์ที่
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต่อมาได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโททีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา โดยท�ำงานระหว่าง
เรียนจนส�ำเร็จการศึกษา หลังจากกลับมารับราชการ ๕ ปี มีความปรารถนาจะศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก ปีแรกของการเรียนน่าจะหนักหนาเกินกว่าจะท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ จึงท�ำหนังสือขอยืมเงินจาก
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อใช้ศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาแรกเท่านั้น แต่เนื่องจากมูลนิธิฯ ไม่มีระเบียบ
การให้กู้ยืม จึงไม่สามารถยืมเงินได้
แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพือ่ สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนมูลนิธฯิ อย่างถึงทีส่ ดุ
ซึ่งได้สร้างความปลื้มปิติยินดีและเป็นขวัญเป็นพลังใจให้แก่ดิฉันเป็นอย่างยิ่งอีกวาระหนึ่ง

ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อ... ทรงดูแลทุกข์สุขทั้งปวง
เมื่อจบการศึกษา ดิฉันได้ทยอยทูลเกล้าฯ ถวายเงินคืนเพื่อพระองค์ท่านจะได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่พสกนิกรคนอื่นต่อไป แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อส่งไปได้
ระยะหนึ่ ง พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทานยกเงิ น ที่ เ หลื อ ให้ นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ค าดฝั น ดิ ฉั น ตื้ น ตั น ใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ “ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อ” กล่าวคือ
โดยทั่วไป พ่อของใครก็จะเลี้ยงลูกของตน แต่พระองค์ทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทย ทรงช่วยเหลือ
ผู้ที่เดือดร้อนทุกคน ไม่ใช่แค่เลี้ยงดูให้มีชีวิตรอดเท่านั้น หากแต่ทรงดูแลไปจนถึงทุกข์สุขทั้งปวง
บางเรื่องไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์เลย แต่ก็ทรงท�ำ ทรงช่วยถึงขนาดนั้น เพราะว่าทรงรักษาสัญญาว่า
จะทรงครองแผ่นดินด้วยพระเมตตากรุณาและธรรมะข้ออื่นๆ อีกมากมาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แห่งมหาชนชาวไทยโดยแท้จริง
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เมื่อประเทศชาติเผชิญวิกฤต ทรงให้ข้อคิด เตือนสติคนไทยทุกคนเพื่อตั้งรับกระแสวัตถุนิยม
ที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทรงแนะให้ทุกคนมีสติ รู้ตัว
ใช้ปัญญา รู้คิด รู้เท่าทัน ใช้เหตุผล ย้อนดูตนเพื่อประมาณตน ใฝ่หาความรู้เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพ ในขณะ
เดียวกันก็ตอ้ งมีคณ
ุ ธรรม เพือ่ เป็นกรอบความดีในการอยูร่ ว่ มกัน นอกจากนัน้ ทรงแนะให้หาวิธปี อ้ งกันปัญหา
ข้อผิดพลาดในทุกเรื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นภูมิคุ้มกัน

ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างหลักสูตรและสอนวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง”
		
ดิ ฉั น ภาคภู มิ ใ จมากที่ ไ ด้ ร ่ ว ม
สอนวิ ช าเกี่ ย วกั บ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
ซึ่ง รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เป็นผูร้ เิ ริม่
ให้มีหลักสูตรวิชาความรู้คู่คุณธรรม ส�ำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกตาม
ล�ำดับ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ จากนั้นอธิการบดี
ทุ ก ท่ า นได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ขณะนีม้ หาวิทยาลัยฯ มีกระบวนวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง ๕ กระบวนวิชา และก�ำหนดเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อปลูกฝัง
และบูรณาการให้นักศึกษาในระดับต่างๆ ได้เข้าใจและน้อมน�ำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตร
มหาบัณฑิตของสาขาวิชานวัตกรรม ได้จัดการเรียนรู้ส�ำหรับนักศึกษาที่เป็นครูทั่วประเทศ คือกระบวน
วิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน
ในการสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระองค์ให้นักศึกษา
ได้เข้าใจว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงต้องการจะให้คนไทยรูจ้ กั คิด คิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปญ
ั หาเป็น
โดยพระองค์ทรงท�ำให้ดู เช่น ทรงน�ำ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการที่ดินทาง
การเกษตรว่า มีที่ดินเพียงเล็กน้อยจะอยู่ได้อย่างไร ซึ่งคนทุกสาขาอาชีพสามารถน�ำวิธีคิดไปปรับใช้กับ
ตัวเองในเรื่องอื่นๆ ได้ ขอแต่รู้จักคิด และเริ่มที่ตัวเองก่อน
จะท�ำธุรกิจก็น�ำไปใช้ได้โดยใช้หลักการ หลักคิดเหมือนกัน ทรงประหยัดในเรื่องไม่จ�ำเป็น
หากเรือ่ งใดจ�ำเป็นทรงสอนไม่ให้ตระหนี่ ยกตัวอย่าง ทรงลงทุนสร้างแก้มลิง ขุดคลองให้ชาวชุมพรแก้ปญ
ั หา
น�้ำท่วมได้จนทุกวันนี้ ในขณะที่ทรงขุดคลองลัดโพธิ์ให้ชาวสมุทรปราการรับปัญหามหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔
ได้อย่างน่าอัศจรรย์
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ท�ำหน้าที่สอนต่อไป... ให้คนไทยรู้ซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ดิฉนั เกษียณอายุมา ๖ ปีแล้ว แต่ยงั คงเป็นอาจารย์
พิเศษให้แก่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง หลายคนถามว่า ท�ำไม
ยังท�ำงานอยู่ เมื่อลองนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาแล้ว ยังทรงงานอยู่ และไม่เคย
ทรงหยุด แล้วเราเป็นใคร ดิฉันได้รับพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
จากพระองค์ ท� ำให้มีชีวิตที่ดีจนมีวันนี้ได้ ดังนั้น จึงอยาก
จะท� ำ งาน โดยไม่ ต ้ อ งมี ใ ครเห็ น ว่ า เราท� ำ อะไรและแม้ ว ่ า
งานทางด้านการศึกษาจะให้ผลช้ามาก แต่ดิฉันยินดีที่จะท�ำงานนี้ สอนนักศึกษาต่อไป โดยอัญเชิญ
พระบรมราโชวาท แนวพระราชด� ำ ริ และสิ่ ง ที่ พ ระองค์ ไ ด้ ท รงปฏิ บั ติ ม าแล้ ว และเห็ น เป็ น รู ป ธรรม
เป็นตัวอย่างให้คนที่เขาไม่ทราบ ไม่เข้าใจ ได้ทราบ ได้เข้าใจ โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นครู เขาจะได้สอน
ลูกศิษย์ต่อๆ ไป เพราะยังมีคนไทยจ�ำนวนมากไม่รู้จริงๆ ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงท�ำอะไรให้ประเทศชาติและ
ประชาชนบ้าง เมื่อไม่รู้ก็ขาดข้อมูลในการรับฟัง จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันพูดความจริง
เกี่ยวกับพระองค์ท่าน

ชีวิตจะมีแต่ความสุขและร�่ำรวย หากรู้จักค�ำว่า “พอเพียง”
ส�ำหรับชีวิตดิฉัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ให้ ทรงเติมเต็มในส่วนที่ขาด
พระราชทานขวัญและก�ำลังใจด้วยพระเมตตา ทรงประกันความปลอดภัยแก่ชวี ติ เพราะรูว้ า่ ทุกย่างก้าว
ที่เดินไป ไม่โดดเดี่ยว แต่มีผู้ที่คอยสนับสนุนและเป็นห่วงอย่างจริงใจ ดิฉันหวังเหลือเกินว่าคนไทย
ทุกหมู่เหล่าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างน้อยก็ได้รับพระราชทานแนวพระราชด�ำริต่างๆ ที่ทรงคุณค่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยากให้คนไทยทุกคนทดลองปฏิบัติด้วย
ตัวเอง แม้ เ พี ย งเรื่ อ งใดเรื่องหนึ่ง ก็จะเห็นผล เมื่อนั้ น ท่ า นจะเข้ า ใจ และซาบซึ้ ง ถึ ง น�้ำ พระราชหฤทั ย
ทีพ่ ระองค์ทรงมีตอ่ พวกเรา ดิฉนั พบด้วยตัวเองว่าชีวติ ประสบผลส�ำเร็จ แม้วา่ จะไม่รำ�่ รวย แต่กม็ คี วามสุข
เพราะมีความพอเพียง ดิฉันรวยตั้งแต่รู้สึกว่า “พอ”
ดิฉนั จะยังคงท�ำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จะไม่ท�ำให้ผู้อัญเชิญ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ มาสูด่ ฉิ นั ผิดหวัง ท่านผูน้ นั้ คือนายกมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย
และประธานกรรมการบริหารมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ ท่านปัจจุบนั คือ นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย
ทีใ่ ห้เกียรตินกั เรียนทุนของมูลนิธฯิ มาโดยตลอด รวมทัง้ จะยังคงท�ำหน้าทีด่ แู ลน้องๆ ทีไ่ ด้รบั ทุนพระราชทาน
จากมูลนิธฯิ ซึง่ เป็นครอบครัวใหญ่ มีหวั หน้าครอบครัวเป็นหลักชัย เป็นทีส่ ดุ ของชีวติ พวกเรา คือพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมาชิกจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งพันคนที่ได้รับทุนพระราชทาน จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
พร้อมทีจ่ ะเติบโต เพือ่ ท�ำงานสนองพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์เพือ่ ชาติบา้ นเมืองสืบไป
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๘.๒ เสียงจากใจของประชาชน...ทีไ่ ด้รบั ถุงยังชีพพระราชทาน
นางบรรจง เคียงสัมพันธ์ ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางเลน
		
ดีใจมากที่ได้รับถุงพระราชทานจากในหลวง พ่อหลวงของเราเป็นพ่อ
ทีด่ ที สี่ ดุ แล้ว หาทีไ่ หนไม่ได้อกี แล้ว ทรงช่วยเหลือลูกทุกคนทีล่ ำ� บาก ถ้าอะไรพอที่
เราจะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยกันนะ พ่อเหนื่อยมามากแล้ว อะไรก็ตามถ้าแบ่งเบา
ได้ลกู อยากแบ่งเบามารับไว้เอง อยากให้พระองค์เป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรของคนไทยตลอด
กาลนาน ขอให้ลกู ๆ เชือ่ ฟังในค�ำสัง่ สอนของพ่อ ยิง่ ตอนนีเ้ หตุการณ์เป็นแบบนี้ พีน่ อ้ ง
ทุกคนต้องสามัคคีกัน หันหน้าเข้าหากัน ช่วยเหลือกันถึงจะรอด

นางสาวกนกพร  ผ่องแผ้ว ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางเลน
เวลาประชาชนล�ำบาก ในหลวงจะทรงคิดถึงเรา ทรงเข้าใจความ
ทุกข์ยากของเรา แล้วมาช่วยเราเสมอ เช่นในวันนี้ก็ทรงส่งของมาช่วยเหลือเรา
หนูขอกราบขอบพระคุณพระองค์มากค่ะ เวลาเรียนหนังสือมีการสอนเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรม และพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท�ำให้หนูได้เรียนรูแ้ ละ
รูจ้ กั พระองค์ โดยเฉพาะเรือ่ งความกตัญญูทที่ รงมีตอ่ สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างให้กบั
หนูค่ะ และความรักที่ทรงมีต่อแผ่นดินและประชาชน หนูขอเชิญชวนให้พสกนิกร
ชาวไทยร่ ว มกั น ถวายความจงรั ก ภั ก ดี ช่ ว ยกั น สร้ า งเครื อ ข่ า ย คนคิ ด ดี ท� ำ ดี
เพือ่ ในหลวง ร่วมกันเสียสละเพือ่ ส่วนรวมและท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม ให้ขยายวงกว้างกว่านีค้ ะ่

นายประกิต  สิงหพันธ์ ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางเลน
			 ทุ ก ครั้ ง ที่ มี น�้ ำ ท่ ว มในหลวงส่ ง คนเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ เสมอ ผมนึ ก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีพ่ ระองค์ทรงมีตอ่ พสกนิกร ทรงช่วยให้ประชาชนได้มคี วามสุข
ทัง้ กายและใจ มีอาชีพท�ำกิน ผมพยายามเรียนรู้และศึกษาพระราชด� ำรัสและ
พระบรมราโชวาท น้อมน�ำมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ผมขอเชิญชวนพสกนิกร
ชาวไทยร่วมกันถวายความจงรักภักดี โดยขอให้ชว่ ยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
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นายโสภณ  ค�ำไทรแก้ว ต�ำบลบางไทรป่า อ�ำเภอบางเลน
			 ดีใจและซาบซึง้ มากทีไ่ ด้รบั ของพระราชทานจากในหลวง ซึง่ มีประโยชน์มาก
เพราะชาวบ้านก็ประสบปัญหาเริม่ ขาดอาหาร ของนีม้ คี ณ
ุ ค่ามากเลยครับ เป็นของ
จ�ำเป็นที่สุดของชาวบ้านและทุกคนอยากได้ ผมเป็นประธานชุมชน ช่วยคัดเลือก
ผูเ้ ข้ามารับถุงยังชีพ เน้นคนทีเ่ ดือดร้อนมากทีส่ ดุ ก่อน คนด้อยโอกาส คนทีอ่ พยพจาก
บ้านมาอยู่ตามถนนหนทาง คนแก่ คนพิ ก าร ผมเห็ น พระองค์ ท รงงานไม่ ห ยุ ด
มาโดยตลอด เราเป็นประชาชนต้องท�ำตัวให้ดี สร้างประโยชน์ให้หมู่บ้านของเรา
ผมว่ากษัตริย์ทุกประเทศในโลกไม่มีใครเหมือนพระองค์ หาไม่ได้อีกแล้ว พระองค์
ทรงเป็นจุดศูนย์รวมและทีย่ ดึ เหนีย่ วของประชาชน ทุกวันนีม้ พี ระองค์ทรงเป็นก�ำลังใจ อยากให้คนไทยรัก
กัน มีความสามัคคี พึ่งพากัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท� ำให้หมู่บ้านเราเจริญ ต้องท�ำตัวเราให้เป็นคนดี
ห่างไกลยาเสพติด ท�ำมาหากิน ให้ประเทศชาติเราอยู่ได้ รักในหลวงอย่าให้พระองค์เหนื่อย ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นางจ�ำลอง  ป่อพริ้ง ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล
ยายดีใจมากที่ได้รับถุงยังชีพของในหลวง พระองค์เป็นพ่อหลวง
มีความห่วงใยประชาชน ได้มโี อกาสเห็นในหลวงทรงงานอย่างตรากตร�ำ ในหลวง
ทรงเป็นพ่อที่ดีมาก ทรงท�ำอะไรให้ประชาชนมากที่สุด ทั้งเรื่องน�้ำ การเกษตร
และอื่นๆ อีกมากมาย ทรงช่วยประชาชนทุกอย่างมาตลอด ทรงดูแลประชาชน
ดีมาก ยายรักในหลวงมาก ที่บ้านมีรูปในหลวงเต็มไปหมด ไปดูได้เลยที่บ้านยาย
ขอให้ประชาชนช่วยกันร่วมมือกันทุกฝ่าย อย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน ยายนึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทุกวันทุกคืน สวดมนต์ทกุ คืน ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนมพรรษา
ยืนยาวมากๆ อยู่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไป

นายสวัสดิ์  เนียมแสวง ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล
		 ดีใจและปลืม้ ใจมากครับทีไ่ ด้รบั ถุงยังชีพของในหลวง พระองค์ทรงห่วง
ประชาชนมาก ทรงช่วยเหลือปวงชนทุกอย่าง ตรากตร�ำเพื่อคนไทย พระองค์
ไม่เคยทอดทิง้ ประชาชน ผมรักในหลวงมาก ให้ผมท�ำอะไรก็ได้ทกุ อย่างเพือ่ ให้พระองค์
สุขสบายดี และมีพระชนมพรรษายืนนาน เป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรของชาวไทยตลอดไป
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นางสาววรรณี  พงษ์มัน ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล
			 เมื่อชาวบ้านมีปัญหา ในหลวงจะทรงส่งคนมาช่วยเหลือตลอด อย่าง
ครั้งนี้แจกถุงยังชีพพระราชทาน ดีใจมากที่ได้รับ เมื่อนึกถึงในหลวง จะนึกถึง
เศรษฐกิจพอเพียง เราท�ำพืชไร่สวนผสม แบ่งพื้นที่ไว้ปลูกผักกิน จะได้ประหยัด และ
ไว้ขายเป็นรายได้ด้วย ถ้าเหลือก็แจกจ่าย เวลาท�ำงาน จะนึกถึงพระราชด�ำรัสและ
พระบรมราโชวาทของในหลวง เป็ น สิ่ ง น� ำ ทางชี วิ ต ท� ำ ให้ ไ ม่ เ หน็ ด เหนื่ อ ย
เห็นพระองค์ทรงท�ำทุกอย่างให้เราด้วยความตรากตร�ำ จะตั้งใจท�ำมาหากิน ขนาด
พระองค์อยู่สูงขนาดนั้น ยังไม่ทรงบ่นเลย ท�ำให้เราต้องอดทน สู้ต่อไป

นางเอื้อมพร  ศรศาสตร์ ต�ำบลคลองโยง อ�ำเภอพุทธมณฑล
ดีใจมากที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานจากในหลวง รักและเทิดทูน
พระองค์มาก ที่พอมีเหตุการณ์อย่างนี้แล้วทรงห่วงใย ส่งคนมา เห็นในหลวง
ทรงงานแล้วปิตคิ ะ่ คิดว่าประเทศเราดีกว่าประเทศอืน่ ทีม่ พี ระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงงาน
พัฒนาเพื่อประเทศชาติ อยากเลี้ยงลูกให้ดีเพื่อในหลวงค่ะ ให้เขาโตมาเป็นคนที่มี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติ อย่างน้อยก็ให้คนในครอบครัวท�ำความดีถวายในหลวง
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

นายสมชาย  สังขาว ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอพุทธมณฑล
			 รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มมากเลยครับ ที่ในหลวงทรงห่วงใยราษฎร
พระราชทานถุงยังชีพมาให้ในเวลาเดือดร้อน ทรงเอาใจใส่ดแู ลราษฎรทุกอย่างเป็น
อย่ า งดี ท� ำ ให้ ป ระชาชนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น พระองค์ ท รงท� ำ เพื่ อ ประชาชน
โดยแท้จริง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับประชาชนมาก ผมรักในหลวง รักมากเลย
จะเป็นประชาชนที่ดี เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี เพื่อตอบแทนในหลวง

นางล�ำพึง  เที่ยงราตรี ต�ำบลมหาสวัสดิ์ อ�ำเภอพุทธมณฑล
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นแห่งแรกที่เข้ามาช่วย ดีใจมาก
และรู้สึกมีก�ำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป เมื่อนึกถึงในหลวง จะนึกถึงพระราชด�ำรัสที่
ทรงสอนให้อดออม มีน้อยใช้น้อย มีมากก็ให้ออมไว้ยามขัดสน ขอให้พระองค์
ทรงมีพระสุขภาพแข็งแรง
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นางสาวสุพินดา  สวัสดิ์สรเดช ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล
			 พอเรารูว้ า่ บ้านเราน�ำ้ ท่วมแล้วในหลวงส่งคนมาแจกถุงยังชีพ รูส้ กึ ดีใจ
มากค่ะ ช่วยให้รู้ว่าในหลวงทรงห่วงเราค่ะ ถุงยังชีพที่ได้นี้เป็นก�ำลังใจให้พวกเรา
เคยเห็นจากสารคดี พระองค์ทรงท�ำงานเหนือ่ ยมากก็เพือ่ ประชาชน หนูรกั พระองค์
และจะเป็นคนดีเพือ่ พระองค์คะ่

นายพัชริน  ม่วงไหมทอง ต�ำบลล�ำลูกบัว อ�ำเภอดอนตูม
ซาบซึ้งมากครับที่ได้รับถุงยังชีพ ซึ่งเป็นของพระราชทานจากในหลวง
ผมนึกถึงภาพที่พระองค์ทรงงาน ทรงเยี่ยมราษฎร พระองค์ไม่เคยทิ้งพสกนิกรเลย
โดยเฉพาะเวลาทีร่ าษฎรเดือดร้อน ทรงสอนให้ทกุ คนน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด�ำเนินชีวิต เพื่อความพออยู่ พอกิน ผมและภรรยาได้พยายามเรียนรู้
น้อมน�ำมาใช้ปฏิบัติ

นางอรทัย  โตรัตน์ ต�ำบลล�ำลูกบัว อ�ำเภอดอนตูม
			 เมือ่ ได้รบั ของพระราชทานในวันนีร้ สู้ กึ ปลาบปลืม้ ดีใจมาก จะเอาไปไว้
ที่สูงๆ เอาถุงเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพราะพระองค์ทรงห่วงใยประชาชน พระองค์
ทรงเป็นที่นับถือมาก ทรงห่วงใย มีพระเมตตา และได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริ
ทีด่ แี ก่ประชาชน วันนีจ้ งึ ดีใจทีส่ ดุ ดิฉนั จะประพฤติตนเป็นคนดี น�ำแนวพระราชด�ำริ
ของพระองค์มาใช้ อย่างเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงทีท่ รงสัง่ สอนมา สามารถน�ำมาใช้ได้เป็น
อย่างดี สิง่ ใดทีท่ ำ� ให้ประหยัดไม่สนิ้ เปลือง ก็ทำ� ตามทีพ่ ระองค์ทรงสอน อย่างพระองค์
ยังทรงใช้ยาสีพระทนต์จนหมดหลอดเลย

นางอาภรณ์  บุญสุข ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอดอนตูม
มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ มาช่วยเหลือเป็นแห่งแรก ยายรูส้ กึ ส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงมาก พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย ทรงรัก
ประชาชน ยายอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยเห็นพระองค์หยุดทรงงานเลย ทรงงาน
เพื่อประชาชนตลอด พระราชาอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้
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นายสมบัติ  กันเกิด ต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอสามพราน
		 ผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน พาลูกบ้านที่ถูกน�้ำท่วมมารับของพระราชทานจาก
มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ ชาวบ้านดีใจและซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ มาก
ผมได้นำ� พระราชด�ำรัสในหลวงมาเป็นแนวทางด�ำเนินชีวติ โดยเฉพาะเรือ่ งความ
สามัคคี ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นในชุมชน คนในหมู่บ้านต้องรักกัน ไม่ทะเลาะกัน

นางเพียร  น้อยสัมฤทธิ์ ต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอสามพราน
ถุงยังชีพทีใ่ นหลวงพระราชทานให้นที่ ำ� ให้อยูไ่ ด้หลายวัน มีประโยชน์มาก
เมือ่ นึกถึงในหลวง ยายจะนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีบาทใช้สองสลึง อย่าให้หมด
เดี๋ยวอด มีน้อยใช้น้อย มีมากก็อย่าใช้หมด

นางสาวสมเจตน์  อินแขก ต�ำบลทรงคนอง อ�ำเภอสามพราน
			 น�้ำท่วมครั้งนี้ มีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เข้ามาเป็นแห่งแรก
ในหลวงไม่ทรงทิง้ ประชาชน ดิฉนั น�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางด�ำเนินชีวติ
โดยขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปลูกผักกินเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีน้อยใช้
น้อย ช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยค่ะ

นายผดุงศักดิ์  หาวงษ์ ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี
ดีใจและประทับใจมากที่ในหลวงทรงห่วงใยประชาชนอยู่ตลอดเวลา
ถุงพระราชทานนีเ้ ป็นประโยชน์มากเลยครับ ทัง้ ด้านจิตใจและการด�ำรงชีวติ ในหลวง
พระราชทานโครงการต่างๆ มากมาย ได้สร้างประโยชน์สขุ ให้กบั ประชาชนมากทีส่ ดุ
ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงครับ
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นางสุพิน  ม่วงคลองใหม่ ต�ำบลขุนแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี
			 ในความรู้สึกของฉัน ของที่ได้รับพระราชทานเป็นของมีค่าและสูงส่ง
มากๆ ถุงที่ใส่มาจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกจนวันตาย ดีใจและปลื้มปิติมากค่ะ ฉันดูทีวี
ทุกวัน รับรู้ได้ถึงความห่วงใยของในหลวงที่มีต่อประชาชน ได้เห็นในหลวงทรงงาน
มากมายมาตลอดเพื่อให้ประชาชนมีความสุข ก็รู้ได้ว่าพระองค์ทรงรักประชาชน
และประชาชนทุกคนไม่วา่ เด็กๆ หรือผูใ้ หญ่กร็ กั พระองค์มาก พระองค์ทรงพระปรีชา
สามารถมาก ขอให้พระองค์มพี ระพลานามัยทีแ่ ข็งแรงและพระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน
อยู่ดูแลประชาชนตลอดไป

นางจัน  แสงใส ต�ำบลห้วยม่วง อ�ำเภอก�ำแพงแสน
วันนี้ดีใจมากที่ได้รับของพระราชทานจากในหลวง ฉันรักในหลวง
มาก ทีเ่ ราอยูด่ กี นิ ดีกเ็ พราะในหลวงทรงดูแลทุกสิง่ ทุกอย่างทีป่ ระชาชนเดือดร้อน
ฉันมีหลาน ๘-๙ คน อยู่กับฉันทั้งหมด เล่าเรื่องในหลวงให้เขาฟัง ว่าทรงตรากตร�ำ
ท�ำงานหนักมากเพื่อประชาชน เพราะฉะนั้นพวกเขาจะต้องเป็นคนดีของประเทศ
เพื่อในหลวงและตัวเขาเองด้วย

นางสายบัว  ดอนจิ๋วไพร ต�ำบลห้วยม่วง อ�ำเภอก�ำแพงแสน
		 ดี ใจมากที่ ไ ด้ ข องพระราชทานจากในหลวง โดยเฉพาะพระบรม
ฉายาลักษณ์ในหลวงชอบที่สุดเลยค่ะ รักในหลวงเหมือนพ่อ ทุกวันนี้มีพระองค์
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในหลวงทรงดูแลประชาชนทั่วประเทศและทรงให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ก่อนนอนจะกราบหน้ารูปในหลวงทุกคืน ขอพรให้พระองค์
ทรงมีพระสุขภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง พระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน

นางสาวหนึง่ ฤทัย  พรหมสอน ต�ำบลห้วยม่วง อ�ำเภอก�ำแพงแสน
หนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับของพระราชทานจากในหลวง และดีใจ
ที่เกิดมาเป็นคนไทย เพราะเรามีในหลวงที่รักพวกเรามากๆ คุณพ่อคุณแม่ของหนู
บอกว่า พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากเพื่อประชาชน ทรงดูแลหมดทุกคนไม่ว่า
จะเป็นใคร ขอให้อยู่ในประเทศไทย โดยมีโครงการพระราชด�ำริต่างๆ มากมาย
เมื่อหนูโตมาหนูก็ได้เห็นค่ะ ขอให้ทุกคนท�ำความดีเพื่อพ่อของเรานะคะ หนูดีใจที่มี
พ่ออีกคนที่ดีมากๆ ที่คอยท�ำเพื่อประชาชน ท�ำเพื่อลูกของพระองค์
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๙. การทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา... สงเคราะห์ผู้ยากไร้และเดือดร้อน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงดูแลราษฎรประดุจ “พ่อดูแลลูก” หากมี
หนทางใดทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหา บรรเทาความ
ทุกข์ยาก เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มคี วาม
สุข พระองค์จะทรงท�ำทันที ดังนัน้ จึงมีราษฎร
จ�ำนวนมาก ทีห่ มดหนทางในชีวติ จนไม่รวู้ า่
จะหันหน้าไปพึง่ ใคร และผูท้ รี่ สู้ กึ ว่าตนเอง
ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม ได้ ม าขอพึ่ ง
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
โดยการทู ล เกล้ า ฯ ถวายฎี ก า เพื่ อ ขอ
พระราชทานความช่วยเหลือในเรือ่ งต่างๆ
ซึง่ ราษฎรทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือต่างซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และหลายรายได้เขียนจดหมาย
กราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าทุกวันนีพ้ วกเขามีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อย่างไรบ้าง และพร้อมท�ำความดีตอบแทน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ดังตัวอย่างผูท้ ไี่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

๙.๑ นางฉวีวรรณ  สิริอุทัยกุล เกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครอบครัวของ ฉวีวรรณ  สิริอุทัยกุล ประสบปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ ต้องลำ�บากเหนื่อยยากอย่างยิ่ง ไม่สามารถหันไปพึ่งพิง
ใครได้ จึงตัดสินใจหวังพึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทูลเกล้าฯ
ถวายฎี ก าขอพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ ทรงกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ อันเป็นพลังและแรงบันดาลใจ
ให้กลับมาสู้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง อดทน มีคุณธรรม และแบ่งปันเพื่อน
มนุษย์ ช่วยให้ครอบครัวยืนหยัดขึน้ ได้อกี ครัง้ เธอและครอบครัวขอเทิดทูน
และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์คือผู้ให้โดย
ไม่หวังสิง่ ตอบแทนใดๆ ทรงทำ�ทุกอย่างเพือ่ ประชาชน เปรียบเสมือนพ่อทีค่ อยดูแลทุกข์สขุ ของคนไทยทุกคน

ธุรกิจครอบครัวประสบปัญหา... ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
ครอบครัวของดิฉันเคยมีอาชีพธุรกิจขายส่ง เคยรุ่งเรืองอยู่หลายปี ต่อมาในปี ๒๕๔๐ เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจ จึงมีปญ
ั หาส่งของแล้วไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้ รายได้เริม่ ถดถอย ต้องทยอยขาย
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ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการผ่อนส่ง ไม่ว่าจะเป็นตึกแถวที่ใช้
เป็นหน้าร้านและรถยนต์ทใี่ ช้สง่ ของ เหลือแต่รถบรรทุกเก่าๆ
เพียงคันเดียว จึงใช้รถดังกล่าวเป็นเครื่องมือออกเร่ขายของ
หารายได้ประทังชีวิตและครอบครัวที่มีกันอยู่ ๕ คน ซึ่งเหนื่อย
อย่างแสนสาหัส
วันหนึง่ สามีบอกว่าน่าจะท�ำอาชีพเกษตร จึงใช้เงิน
ทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดและน�ำทีด่ นิ ทีม่ อี ยูเ่ พียง ๒ งานไปจ�ำนอง เพือ่ ลงทุนเลีย้ งอนุบาลพันธุป์ ลาในทีด่ นิ ทีข่ อเช่าเขา
มา แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากลูกปลาที่เลี้ยงไว้ตายเกือบหมด จับขายได้ไม่คุ้มกับต้นทุน ในช่วงที่
ตัวเองก�ำลังล�ำบากมาก น้องชายของสามีที่เคยให้ความช่วยเหลือเมื่อหลายปีก่อนบอกว่าก�ำลังเดือดร้อน
ต้องการใช้เงินด่วนมาก จึงต้องขายรถที่มีอยู่เพื่อน�ำเงินให้น้องชาย

ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ขณะทีก่ ำ� ลังมืดแปดด้าน สายตาได้มองไปทีพ่ ระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทีอ่ ยูใ่ นบ้าน จึงคิดว่าน่าจะขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระองค์ จึงเขียนหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา
และเมือ่ ต้นปี ๒๕๔๔ ได้รบั หนังสือจากส�ำนักราชเลขาธิการ จากนัน้ มีหน่วยงานราชการหลายแห่งมาเยีย่ ม
พร้อมทัง้ ให้ความรูแ้ ละให้กำ� ลังใจ โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้มอบเงินทุนจ�ำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และได้
รับพันธุป์ ลาจ�ำนวน ๕,๐๐๐ ตัว จากนัน้ สามีดฉิ นั ได้คน้ คิดสูตรอาหารปลาต้นทุนต�ำ่ โดยใช้มนั ส�ำปะหลังเป็น
วัตถุดบิ หลัก นอกจากใช้เอง ได้นำ� ไปจ�ำหน่ายด้วย ได้รบั ความสนใจเกินคาด ช่วยให้มรี ายได้ ๒ ทาง
จากเงินทุนทีม่ ใี นวันนัน้ มาในวันนีส้ ามารถกูฐ้ านะได้สำ� เร็จจากการเลีย้ งปลา ผลิตอาหารปลา
และตอนพั น ธุ ์ พื ช ขาย จนสามี ไ ด้ รั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศรางวั ล ชนะเลิ ศ ประเภท “ผู ้ น� ำ อาชี พ ยอดเยี่ ย ม”
จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ เป็นมูลค่านับสิบล้านบาท ความส�ำเร็จนี้
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยสิง่ ของทีพ่ ระราชทานนัน้ เป็นแรงบันดาลใจให้ดฉิ นั และครอบครัวตระหนักในการท�ำหน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็ง
อดทน ประหยัด มีคุณธรรม และเผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
โดยการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน ต่อมาพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
อุทัย ได้ยกย่องให้สามีดิฉันเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” และ อ.บ.ต.อุทัย ยกย่องให้เป็น “เกษตรกรตัวอย่าง”

ทรงเป็นพระผู้ให้... พ่อที่คอยดูแลทุกข์สุขของคนไทยทุกคน
ดิฉนั และครอบครัวส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างหาที่สุดไม่ได้ ขอเทิดทูนพระองค์คือผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ใดๆ ทรงท�ำทุกอย่างเพือ่ ประชาชนทัง้ สิน้ โครงการตามแนวพระราชด�ำริทกุ ๆ โครงการได้ให้ประโยชน์สขุ
แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ และ
ทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชน จึงขอตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยตั้งมั่นที่จะเป็นคนดีของสังคม
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เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึง่ เปรียบเสมือน “พ่อ” ของคนไทยทุกคน ไม่วา่ จะนับถือศาสนาใด ก็อยูใ่ นความรัก ความดูแลของพระองค์
ทุกคน จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมใจถวายพระพร และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เพื่อเป็นการ
ร�ำลึกถึงความเหน็ดเหนื่อยที่พระองค์ทรงท�ำเพื่อคนไทยทุกคน

๙.๒ นางวรรณี  บุตรวาปี  ราษฎร จังหวัดอุดรธานี
บุตรชายคนเดียวของ วรรณี  บุตรวาปี ได้รับอุบัติเหตุต้อง
เสียดวงตา ด้วยความยากจนจึงไม่สามารถหาค่ารักษาได้ จนในที่สุด
ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสำ�นักราชเลขาธิการประสานหน่วยราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้องให้ความช่วยเหลือ พร้อมติดตามสอบถามทุกข์สขุ อย่างต่อเนือ่ ง
สภาพชี วิ ต ของครอบครั ว ดี ขึ้ น มาก ครอบครั ว ของเธอซาบซึ้ ง ใน
พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หรือตกอยู่ในภาวะวิกฤต
อย่างทันท่วงที ทรงช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย และสร้างประโยชน์สุขแก่พสกนิกรให้อยู่ดีกินดี มีอาชีพที่มั่นคง  

พระราชทานความช่วยเหลือ... มอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว
ครอบครัวของดิฉันมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เมื่อลูกชายคนเดียวซึ่งหวังพึ่งพายามแก่เฒ่าประสบ
อุบตั เิ หตุตาบอดสนิททัง้ ๒ ข้าง ไม่มเี งินรักษา รูส้ กึ อับจนหนทางไม่รวู้ า่ จะหันหน้าไปพึง่ พิงใคร ญาติจงึ แนะน�ำ
ให้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังจากนั้นทางราชการต่างๆ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มาสอบถามและให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีหลายด้าน ตัง้ แต่ให้การรักษาพยาบาลบุตรชายอย่างต่อเนือ่ ง ขุดบ่อน�ำ้ บาดาล ปรับพืน้ ทีบ่ า้ น
และให้ไม้มาต่อเติมบ้าน ฝึกอบรมวิธีการเพาะเห็ดและจัดท�ำโรงเรือนเพาะเห็ดให้ พร้อมมอบก้อนเชื้อ
เห็ดขอนขาว เพื่อสร้างรายได้ ติดต่อสถานที่เรียนให้ลูก และได้รับทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพจาก
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ตลอดจนติดตามให้ความช่วยเหลือตลอดมา ท�ำให้รู้สึกอบอุ่นใจ
สภาพชี วิ ต ของครอบครั ว ในตอนนี้ ดี ขึ้ น มาก
ต่างกับเมือ่ ก่อนมากทีร่ ายได้แทบไม่พอประทังชีวติ หลังจาก
ได้รบั พระราชทานความช่วยเหลือแล้วทุกอย่างก็ดขี นึ้ อยูด่ ี
กินดี ไม่ต้องออกไปหางานรับจ้างต่างถิ่นเหมือนเมื่อก่อน
ตอนนี้เก็บเห็ดที่บ้านขายก็มีพออยู่พอกินแล้ว
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ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ... ช่วยให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
ดิฉันและครอบครัวต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส หรือตกอยู่
ในภาวะวิกฤตในทันที ไม่ใช่แต่เฉพาะครอบครัวของเรา พระองค์ยังมีพระราชด�ำริโครงการมากมาย
ที่คอยช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย และสร้างประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ได้อยู่ดีกินดี มีอาชีพ
ที่มั่นคง เพราะว่าพวกเราชาวไทยทั้งประเทศมีพ่อหลวงที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์จริงๆ
พสกนิกรชาวไทยรวมทั้งครอบครัวของดิฉันจึงทั้งรักและเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือหัวตลอดไป
มุ่งตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งใจประกอบอาชีพสุจริต ท�ำแต่ความดี สั่งสอนลูกให้เป็น
คนดี ขอถวายความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ตลอดไป และขอถวายพระพร
ขอให้พระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงประชาตลอดไป ขอพระองค์ทรง
พระเจริญยิง่ ยืนนาน

๙.๓ นายปรีชา  มูลทองชุน ราษฎร กรุงเทพมหานคร
		
แม้ว่า ปรีชา  มูลทองชุน จะโชคร้ายประสบอุบัติเหตุ จนทำ�ให้
มีปญั หาทางสายตาและการได้ยนิ อีกทัง้ ยังมีปญั หาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย แต่หลังจาก
ตัดสินใจถวายฎีกา ด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เขากล่าวว่า เป็นโชคดีที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ
ให้มบี า้ น อุปกรณ์ชว่ ยฟืน้ ฟูสมรรถภาพสายตา และทุนการศึกษาต่อเนือ่ ง
แก่บุตรทั้งสอง ทุกวันนี ้เขามีอาชีพที ่พ ึ ่งตนเองได้ ช่วยให้ครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การได้รับพระมหากรุณาธิคุณนี้เหมือนชุบชีวิต
ให้เกิดใหม่ และชี้ทางให้แสงสว่างแก่การดำ�รงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรีชาซาบซึง้ ในพระเมตตาทีท่ รงห่วงใยพสกนิกรตลอดมา จึงขอ
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

ประสบอุบัติเหตุจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ... เกิดปัญหาทางสายตาและการได้ยิน
เดิมผมมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง และร่วมอยู่ในโครงการอาสาสมัครสายตรวจ
จักรยานยนต์รับจ้างของสถานีต�ำรวจนครบาลบางยี่ขัน จนเมื่อปี ๒๕๔๔ ได้รับอุบัติเหตุถูกรถยนต์พุ่งชน
ขณะช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ สมองได้รบั ความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ท�ำให้จอประสาท
ตาเสื่อมและมีปัญหาในการได้ยิน
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จากนัน้ ผมจึงต้องเปลีย่ นอาชีพ โดยขายของช�ำเล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้าน แต่เนือ่ งจากสภาพพิการ
ทางสายตาและการได้ยนิ ท�ำให้ถกู ขโมยสินค้าในร้านหลายครัง้ ประกอบกับบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเช่าทีด่ นิ ของเอกชน
ซึง่ เจ้าของให้อยูไ่ ด้จนสิน้ ปี ๒๕๕๑ และบ้านเสือ่ มสภาพ ไม่สามารถรือ้ ย้ายไปก่อสร้างใหม่ได้ รวมทัง้ สภาพ
แวดล้อมทางสังคมในบริเวณนัน้ มีปญ
ั หายาเสพติด ขโมยชุกชุม และบุตรสาวเริม่ โต จึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย

ด้วยพระเมตตา... ชุบชีวิตใหม่ ให้อยู่ได้ด้วยตนเอง
		 ขณะก�ำลังอับจนกับปัญหาที่รุมเร้า มีต�ำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
แนะน�ำให้ผมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว นั บ เป็ น โชคดี ที่ สุ ด ในชี วิ ต ของผมที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
ความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาด�ำเนินการ
และมอบสิง่ ของต่างๆ ตัง้ แต่ทอี่ ยูอ่ าศัยในทีด่ นิ ราชพัสดุ การปลูกบ้าน การเชือ่ ม
ต่อกระแสไฟฟ้า น�ำ้ ประปา อุปกรณ์ชว่ ยฟืน้ ฟูสมรรถภาพสายตาและแว่นสายตา
และทุนการศึกษาต่อเนือ่ งแก่บตุ รทัง้ สอง รวมถึงสิง่ ของพระราชทานตามโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือ
ปัจจุบันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีรายได้จากการขายของช�ำ เลีย้ งปลา เป็ด และไก่
เพือ่ น�ำไปขายทีต่ ลาดนัดใกล้บา้ น ช่วยให้ครอบครัวสามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยการพึง่ ตนเอง มีสภาพจิตใจ
ดีเยีย่ ม และมีความสุขตามอัตภาพ การได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ นีเ้ หมือนกับชุบชีวติ ให้เกิดใหม่ และชีท้ าง
อนาคตให้แสงสว่างแก่การด�ำรงชีวติ

พระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธรรม
ผมคิดว่าในโลกนี้ เราคงไม่สามารถหาพระมหากษัตริยท์ ที่ รง
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธรรม และความรัก ความห่วงใย ที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทยอย่างมากมายขนาดนี้ได้อีกแล้ว ทุกเช้าผมจะถวาย
ความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมถวายพระพรและส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งตั้งปณิธานว่าจะด�ำรงตนอยู่ในศีลธรรม
ประกอบอาชีพสุจริตตามแนวพระราชด�ำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่ว่าจะเกิดมาในชาติไหน ขอเกิดภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรสถิตในดวงใจตลอดกาล และขอเชิญ
ชวนให้ประชาชนทั้งแผ่นดินร่วมใจกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยต์ ลอดไป
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เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดทุกข์
บำรุงสุขแก่ประชาชน โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรทั่วประเทศ ต้องทรงพระดำเนิน
ลุยน้ำ หรือทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองลุยน้ำข้ามลำธาร รวมถึงทรงพระดำเนินในป่าที่เต็ม
ไปด้วยทาก ก็มิได้ทรงหวาดหวั่นกับความยากลำบาก ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงรับทราบปัญหาและ
ความเดือดร้อนของประชาชน เพือ่ ช่วยเหลือให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จึงทรงริเริม่ โครงการพัฒนาในทุกภูมภิ าค
ตลอดจนพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตของปวงชน
ชาวไทย เพื่อนำสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ตลอดช่วงเวลา ๖๕ ปี ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการน้อมนำ
แนวพระราชดำริไปปฏิบัติ รวมถึงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย หน่วยงาน และ
องค์กรต่างๆ จึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวาย
ความจงรักภักดี อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในศาสตร์ดา้ นต่างๆ อาทิ พระบิดา
แห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย และ
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
มิได้มีแต่เพียงชาวไทยเท่านั้นที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ แต่ยัง
เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก ต่างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณและได้ขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มากมายเช่นกัน ทัง้ ด้านการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประดิษฐ์ การพัฒนาสังคม การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสาธารณสุข
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“…ณ วันนี้ ประชาคมโลกต่างตระหนักถึงความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงของฝ่าพระบาท
หม่อมฉัน องค์พระประมุข และพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มาพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้
จึงมีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ
ถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่ฝ่าพระบาท…
พระราชกรณียกิจและความสำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมาของฝ่าพระบาท ทำให้หม่อมฉัน
องค์พระประมุข และพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ ณ ที่นี้ ต่างรู้ซึ้งตระหนักได้ดีว่า
เหตุใดประชาชนของพระองค์จึงได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “มหาราช”
แต่หม่อมฉัน ตลอดจนองค์พระประมุข และพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์
ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาร่วมงานในวันนี้ ขอถวายพระราชสมัญญาที่เรียบง่ายแต่มีค่า
และสะท้อนถึงความรู้สึกของหม่อมฉันและทุกพระองค์ ณ ที่นี้ คือ
ฝ่าพระบาททรงเป็น “มิตรที่รักและพึงเคารพอย่างที่สุดของพวกเรา”
ฝ่าพระบาททรงเป็นพลังบันดาลใจให้กับพวกเราเหล่าพระประมุขด้วยกัน
และสิ่งนี้คือเหตุผลสำคัญล้ำลึก ของความพร้อมเพรียงกันมาถวายพระเกียรติในครั้งนี้...”
พระราชดำรัสสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๙
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ตลอดระยะเวลากว่า ๖๕ ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย
ดูแลทุกข์สขุ ของราษฎรของพระองค์อย่างมิทรงเหน็ดเหนือ่ ย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดทุกข์
บำรุงสุขแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนาใด หรือจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็มิทรงย่อท้อ ทรงเข้าไป
ช่วยเหลือราษฎรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความเป็นอยู่ทดี่ ขี นึ้ โครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริทุกโครงการล้วนช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างครบวงจร และเป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

๑. ชาวไทยร่วมใจทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม
ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาแก่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดจน
พระราชทานความช่ ว ยเหลื อ ราษฎรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พระองค์ ท รงเป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของปวงประชา
ซึ่งต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดี รวมถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย อาทิ
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๑.๑ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย คณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานามดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ ที่ ท รงศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย และทรงนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้
ทั้ ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ำหนดให้ วั น ที่ ๑๙ ตุ ล าคมของทุ ก ปี
เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” ด้วย
๑.๒ พระบิดาแห่งฝนหลวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ทู ล เกล้ า ฯ ถวายพระราชสมั ญ ญานามเมื่ อ วั น ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๕ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด
“เทคโนโลยีฝนหลวง” ขึ้นมาช่วยเหลือพสกนิกรให้รอดพ้นจากปัญหาภัยแล้งได้อย่างสัมฤทธิผล ซึ่งเป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด ในพระปรี ช าสามารถ เป็ น ที่
ยอมรั บ ทั่ ว ไปทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศ
โดยกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี
เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
๑.๓ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย คณะ
รัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ เพื่อ
รำลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระอั จ ฉริ ย ภาพ
และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมโดยการ
ใช้ เ ทคโนโลยี แ ก้ ปั ญ หาสภาพดิ น เปรี้ ย วให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์
ทางการเกษตรได้ และกำหนดให้ วั น ที่ ๙ ตุ ล าคมของทุ ก ปี เ ป็ น
“วันนวัตกรรมแห่งชาติ”
๑.๔ พระบิ ด าแห่ ง การประดิ ษ ฐ์ ไ ทย สำนั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
มูลนิธิชัยพัฒนา สมาคมแข่งขันเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ์ สำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี และสำนั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ ได้ทลู เกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานามดังกล่าว เมือ่ วันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
พระคุ ณู ป การที่ ท รงมี ต่ อ งานด้ า นวิ จั ย และงานด้ า นการประดิ ษ ฐ์
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์
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๑.๕ พระบิ ด าแห่ ง การอนุ รั ก ษ์
มรดกไทย (The Supreme Patron of Thai
Cultural Heritage) คณะกรรมการดำเนินงาน
วันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม
ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ด้วยความ
สำนึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ พ ระองค์ ท รง
สร้างสรรค์ และอุปถัมภ์บำรุงงานศิลปะสาขาต่างๆ
อีกทั้งพระราชทานพระราชดำริและพระบรมราชวินิจฉัยในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ทุกแขนงด้วยพระอุตสาหะวิริยะและพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศ
๑.๖ พระบิดาแห่งการวิจัยไทย สภาวิจัยแห่งชาติ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม
๒๕๕๑ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศกำลัง
พระวรกาย กำลั ง พระปั ญ ญา และกำลั ง พระราชทรั พ ย์
ในการทรงศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และทดลองจนปรากฏผลเป็นที่
ประจักษ์แล้ว จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตและขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร
โดยเฉพาะในชนบท
๑.๗ พระบิ ด าแห่ ง มาตรฐานการช่ า งไทย
คณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม เมื่อวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความ
สำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็น
มาตรฐาน และกำหนดให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็น
“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”
๑.๘ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน กระทรวง
ศึกษาธิการ ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานามดังกล่าว
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๓ ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาของชาติมีความก้าวหน้า ครอบคลุมทั้งการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
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ของคนไทยและการศึ ก ษาไทย ที่ ส ำคั ญ ทรงเป็ น
แบบอย่างแห่งความเป็นครูได้พระราชทานพระบรม
ราชานุเคราะห์ พร้อมขวัญและกำลังใจแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเสมอมา

๒. พระเกียรติคุณเกริกไกร...
นานาประเทศทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล
การทรงงานพัฒนาประเทศด้วยพระทัยทีม่ งุ่ มัน่
เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวไทยและเป็นที่ยอมรับแก่นานาประเทศทั่วโลก
ซึ่งต่างยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณ และได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรางวัลเกียรติคุณ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ อาทิ
๒.๑ ด้านการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาชนบท
		 ๒.๑.๑ เหรี ย ญทองเฉลิ ม
พระเกียรติคุณในการนำชนบทให้วัฒนา (The
Gold Medal of Outstanding Leadership in
Rural Development) The Asian Institute
of Technology ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๓๐ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชา
สามารถในการริ เริ่ ม โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
		 ๒.๑.๒ เหรียญสดุดขี ององค์กรโรตารีส่ ากล (The Award of Honor) องค์กรโรตารีส่ ากล
ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๓๔ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระองค์ ที่ ท รงมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
ประเทศอย่างจริงจัง ตลอดจนทรงพยายามสร้างสรรค์สัมพันธภาพอันดีงามระหว่างประเทศไทยและ
นานาประเทศเป็นอย่างดี ด้วยเหรียญสดุดีนี้เป็นเหรียญ
สูงสุดขององค์กรโรตารี่สากลที่มอบให้แก่ประมุข หรือผู้นำ
ของประเทศที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
๒.๑.๓ เหรียญฟิแล (Philae Medal) องค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ทูลเกล้าฯ ถวาย เมือ่ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๔ เพือ่ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
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ในการพัฒนาประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
		 ๒.๑.๔ รางวัล UN HABITAT Scroll of Honour Award (Special Citation) โครงการ
ตัง้ ถิน่ ฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme : UN HABITAT)
ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้ง
ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอย่างยั่งยืน
		 ๒.๑.๕ รางวัลเกียรติยศ ดร.นอร์แมน
อี บอร์ลอ็ ค ประจำปี ๒๕๔๙ มูลนิธเิ วิรล์ ฟูด้ (World Food
Prize Foundation) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๕๐ ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” ผู้ทรง
ตัง้ พระทัยอย่างแน่วแน่และอุทศิ พระองค์ดำเนินโครงการ
พัฒนาทั่วประเทศ ทั้งการส่งเสริมเกษตรกรรม แนะนำ
เทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้ในการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและการศึกษา ฯลฯ
๒.๒ ด้านการพัฒนาเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๑ เหรียญทองประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านสิง่ แวดล้อม
(UNDP Gold Medal of Distinction) โครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมือ่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๓๕ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติทที่ รงบำเพ็ญพระราชกรณีกจิ ดีเด่น
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
		 ๒.๒.๒ เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในด้านการสงวน
รั ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพ (The Natura Pro Futura) The
International Society of Chemical Ecology (ISCE) ทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๖ เพื่ อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันฯ ได้ริเริ่มจัดให้มีรางวัล
		 ๒.๒.๓ รางวัล The International Merit Award โดย The International Erosion
Control Association (IECA) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เพื่อเทิดพระเกียรติ
ในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับประเทศอื่นๆ ในการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้ง
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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		 ๒.๒.๔ รางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด (The Bronze Vetiver Sculpture Award)
ธนาคารโลก (World Bank) ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในฐานะทีท่ รงเป็นนักอนุรกั ษ์ทรัพยากรดินและน้ำ และสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ความสำเร็จ
ด้านวิชาการและการพัฒนาในการส่งเสริมเทคโนโลยีหญ้าแฝกระหว่างประเทศ

		 ๒.๒.๕ เหรี ย ญอะกริ ค อลา
(Agricola Medal) องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture
Organization : FAO) ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย เมื่ อ
วั น ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๓๘ ในฐานะที่ ท รงบำเพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ อุ ทิ ศ พระองค์ เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเพาะปลูก และทรงบำรุงรักษาน้ำและป่า ซึ่งพระองค์
ทรงยึดหลัก “สนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในอนาคต” มาเป็นหลักปฏิบัติ
๒.๒.๖ เหรียญทองเทิดพระเกียรติในฐานะทรงห่วงใย และอุทศิ พระองค์ในการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร และพสกนิกรโดยรวม (The International Rice Award Medal)
สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (The International Rice Institute : IRRI) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ เพื่อสดุดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและอุทิศพระวรกายในการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพสกนิกร ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการปลูกข้าว
		 ๒.๒.๗ เหรียญเทเลฟูด้ (Telefood Medal) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(The Food and Agriculture Organization : FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๒
เป็นเหรียญเทเลฟูด้ เหรียญแรกของโลก เพือ่ เทิดพระเกียรติทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงอุทศิ พระองค์
เพื่อความผาสุกของราษฎรในชนบท ให้ยืนหยัดต่อสู้เพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรและพึ่งพาตนเองได้
ในที่สุด
๒.๒.๘ เหรียญรางวัลด็อกเตอร์ นอร์แมน อี. บอร์ลอก
มูลนิธเิ วิลด์ฟดู้ ไพรซ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙
โดยเหรี ย ญรางวั ล นี้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ มอบแด่ ผู้ น ำประเทศต่ า งๆ
ทีอ่ ทุ ศิ ตนเพือ่ มนุษยธรรมในการขจัดความหิวโหยและความยากจน
ช่วยให้การพัฒนามนุษย์กา้ วหน้าขึน้ โดยไม่คำนึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา
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สัญชาติ รางวัลจากมูลนิธิเวิลด์ฟู้ดไพรซ์นี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่า เป็นเสมือนรางวัลโนเบล
สาขาอาหารและการเกษตร
๒.๓ ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประดิษฐ์
		 ๒.๓.๑ รางวัลอุตนุ ยิ มวิทยาโลก (Award of Recognition of His Majesty’s Strong
Support for Meteorology and Operational Hydrology) ซึง่ องค์การอุตนุ ยิ มวิทยาโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ที่ทรง
เป็นผู้นำความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
		 ๒.๓.๒ โล่ ร างวั ล เกี ย รติ ย ศการศึ ก ษาวิ จั ย การทำฝนเที ย มและพั ฒ นาดั ด แปลง
สภาวะอากาศ (UAE International Prize for Weather Modification) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ประจำประเทศไทยทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรง
ศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาวะอากาศได้สำเร็จ
		 ๒.๓.๓ รางวัลไอเอฟไอเอคัพ (IFIA CUP) และรางวัล Genius Medal ซึ่งสมาพันธ์
นักประดิษฐ์นานาชาติ (The international Federation of Inventor’s Associations : IFIA) ทูลเกล้าฯ
ถวายพร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคณ
ุ ในผลงานเรือ่ ง กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
		 ๒.๓.๔ รางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (Korea Invention Promotion Association : KIPA) หรือคิปา ทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นรางวัลพิเศษจากผลงาน “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ซื่งถือเป็นรางวัล
ทรงเกียรติของนักประดิษฐ์ในระดับโลก
		 ๒.๓.๕ รางวัลอัจฉริยภาพทางการประดิษฐ์ (Glory to the Greatest Inventor Award
from IFIA) ซึ่งสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (The International Federation of Inventor’s
Associations : IFIA) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ
หลายด้าน และทรงมีผลงานการประดิษฐ์คิดค้นกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลแรก
และรางวัลเดียวของโลก
		 ๒.๓.๖ รางวัล “ผู้นำโลกด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา” (WIPO Global Leaders Award) ที่องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property
Organization : WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๑๔
มกราคม ๒๕๕๒ เป็ น รางวั ล สู ง สุ ด ครั้ ง แรกขององค์ ก ร
เนื่องจากได้ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถด้านการประดิษฐ์
คิดค้น จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา ฝนหลวง ไบโอดีเซล และทฤษฎีใหม่
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๒.๔ ด้านการพัฒนาสังคม ทรัพยากรมนุษย์ และสาธารณสุข
		 ๒.๔.๑ เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน (Health-for-All) ซึ่งองค์การอนามัยโลก
(WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ด้วยตระหนักในพระราชปณิธานอันแน่วแน่
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ นานัปการ เพื่อประโยชน์ทางด้าน
การสาธารณสุขของประเทศและเพื่อสุขภาพและความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย
		 ๒.๔.๒ เหรียญทองคำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
(Award of Appreciation in Recognition of Outstanding Contributions in the Field of International
Drug Control) ซึ่งโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (The United Nations
International Drug Control Programme : UNDCP) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๗
เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดเพื่อช่วยเหลือ
พสกนิกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง
		 ๒.๔.๓ โล่เกียรติคุณในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ในระดับผู้นำประเทศ
(The Presidential Award for Humanitarian Service) ซึ่งองค์กรโรตารี่สากล (The Rotary
International) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เพื่อเทิดพระเกียรติการทรงงานพัฒนา
ประเทศในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร และเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติสุข
ความเจริญก้าวหน้า ความรุ่งเรืองของประเทศชาติ ตลอดจนความเป็นเอกภาพแก่มวลมนุษย์ทั่วโลก
		 ๒.๔.๔ รางวัล The Partnering for World Health Award ซึ่งวิทยาลัยแพทย์
รักษาโรคทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา (The American College of Chest Physicians) ทูลเกล้าฯ ถวาย
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เพื่อแสดงความชื่นชมและสำนึกในพระวิริยะอุตสาหะ ที่ทรงสนับสนุน
ให้มีการป้องกันและรักษาโรคทรวงอกในประเทศไทย และเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงงานอย่าง
อุทิศพระวรกายเพื่อสุขภาพและอนามัยของปวงชนชาวไทย
๒.๔.๕ เหรียญทองเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรง
เป็นทั้งผู้นำ ผู้บุกเบิก และดำเนินโครงการ
ควบคุ ม ปั ญ หาการขาดสารไอโอดี น ใน
ประเทศไทย ซึง่ The International Council
for Control of Iodine Deficiency Disorders
(ICCIDD) ทู ล เกล้ า ฯ ถวาย เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๔๐
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		 ๒.๔.๖ เหรียญทองสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงห่วงใยต่อ
สุขภาพปอดของประชาคมโลก ซึง่ สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (The International
Union Against Tuberculosis of Lung Disease : IUATLD) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๔๑
		 ๒.๔.๗ รางวัล International Humanitarian Award ซึง่ สโมสรไลออน (The Lions
Clubs International) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคน ๒๕๔๒ เพื่อเทิดพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการศึกษา
		 ๒.๔.๘ โล่เฉลิมพระเกียรติ (WHO Plaque) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization : WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ในฐานะที่ทรงสนับสนุนงาน
ด้านสาธารณสุขทุกด้านในประเทศไทย รวมทั้งการงดสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่ชาวโลก
		 ๒.๔.๙ รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development
Life Achievement Award) ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๔๙ เป็นครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรางวัลเกียรติยศนี้ขึ้น เพื่อมอบให้กับบุคคลดีเด่น
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ที่อุทิศตนตลอดช่วงชีวิต และสร้างคุณค่าของผลงานเป็นที่ประจักษ์ และคุณูปการที่ผลักดันความก้าวหน้า
ในการพัฒนาคน ซึ่งในโอกาสนี้ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ไว้ว่า
“... พระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์เอื้อไปยังบรรดาผู้ที่ยากจนที่สุด และเปราะบาง
ที่สุดในสังคมไทย ทรงรับฟังปัญหาของพวกเขาเหล่านั้น และให้ความช่วยเหลือ
พวกเขาเหล่ า นั้ น ให้ ส ามารถยื น หยั ด ดำรงชี วิ ต ของตนเองต่ อ ไปได้ ด้ ว ยกำลั ง
ของตั ว เอง...โครงการเพื่ อ การพั ฒ นาชนบทต่ า งๆ ขององค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวยังประโยชน์ให้กับประชาชนนับเป็นล้านๆ ทั่วทั้งสังคมไทย...”

พระเกียรติคุณเกริกไกร... ประโยชน์สุขสู่ปวงชนชาวไทย และนานาประเทศ
ผลสำเร็ จ ของโครงการต่ า งๆ ตามแนวพระราชดำริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
นอกจากจะสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
จึงมีพระประมุข ผู้นำองค์กร และหน่วยงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งผลให้เกิดการขยายผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริไปยัง
พื้นที่อื่นในนานาประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
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๖

บ ท ส รุ ป

พระมหากษั ต ริ ย์ นั ก พั ฒ นา
ผู้ ท ร ง พ ร ะ คุ ณ อั น ยิ่ ง ให ญ่
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ส่วนที่ ๖
บทสรุป
พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่
ประโยชน์สุขของประชาชน... เป้าหมายของการครองแผ่นดิน
ตลอดระยะเวลา ๖๕ ปี นับตัง้ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึน้ เถลิงถวัลยสิรริ าชสมบัติ
ทรงห่วงใยทุกข์สุขของราษฎรทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกร ไม่ว่าจะเชื้อชาติและศาสนาใด หรืออยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพียงใด
ก็มิทรงย่อท้อ เสด็จพระราชดำเนินบุกป่าฝ่าดง ขึ้นเขาลงห้วย ข้ามลำน้ำ บางที่มีเส้นทางเดินเล็กๆ ข้างล่าง
เป็นเหว ก็เสด็จพระราชดำเนิน ไม่ทรงคำนึงว่าจะมีอะไรขวางกัน้ ฝนจะตกแดดจะออกไม่ใช่ปญ
ั หา พระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งและทุกเวลา เมื่อทรงทราบว่ามีประชาชนเดือดร้อน เพราะทุกข์ของ
ประชาชน คือทุกข์ของพระองค์ด้วยเช่นกัน
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พระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์
นักพัฒนา” ที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุข
สูป่ วงประชาอย่างแท้จริง สมดังพระปฐม
บรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า “เราจะ
ครองแผ่นดินโดยธรรมเพือ่ ประโยชน์สขุ
แห่ ง มหาชนชาวสยาม” โดยทรงใช้
ธรรมะเป็นฐานหลักในการครองแผ่นดิน
พระองค์ ต รั ส ว่ า ธรรมะ คื อ ความดี
ความถู ก ต้ อ ง หรื อ ความยุ ติ ธ รรม
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ได้ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ในธรรมะ ๑๐ ประการ หรือทศพิธราชธรรม
โดยเคร่งครัด พระองค์ทรงกำหนดเป้าหมายในการครองแผ่นดิน “เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม”
โดยการพัฒนาประเทศเพือ่ ช่วยเหลือประชาชน ผลของการดำเนินการพัฒนาจะนำมาซึง่ ประโยชน์สขุ นัน่ คือ
ประโยชน์ที่มาพร้อมกับความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

แนวพระราชดำริที่นำไปสู่ชัยชนะของการพัฒนา
ในการพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสำคัญกับ “ภูมปิ ญ
ั ญาของไทย”
ทรงสอนให้มีการพัฒนาโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ
และพระองค์ทรงสอนเสมอว่า การไปทำโครงการ หรือกิจกรรมในพืน้ ทีใ่ ด ควรให้ความเคารพ “ภูมสิ งั คม”
ภูมิ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ส่วนสังคม คือ คน ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และค่านิยมในท้องถิ่น
ที่แตกต่างกัน จึงทรงกำชับว่าต้องให้ความเคารพต่อสองสิ่งนี้ โดยต้องปรับตัวเราให้เข้ากับธรรมชาติของ
สถานที่ที่ไป รวมทั้งต้องรู้จักเคารพคน ดูความต้องการ และความพร้อมของคนในพื้นที่นั้นๆ ไม่ใช่บังคับ
ให้ทำเหมือนกันทัว่ ประเทศ รวมถึงต้องมีวธิ คี ดิ อย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร ซึง่ ไม่จำเป็นต้องผูกมัด
ติดตำรา หรือวิชาการและเทคโนโลยีที่อาจไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย
ดังนั้นตลอดระยะเวลาทรงงาน สิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ การรักษาดิน
น้ำ ลม ไฟ ทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมแล้วฟื้นกลับคืนมา โดยแก้ไข ฟื้นฟู และบำรุงรักษา
พระองค์ทรงมีรบั สัง่ แล้วทรงทำให้ดดู ว้ ย โดยทรงให้สร้างศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ทั้งทางภาคกลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก และตะวันตก เพื่อให้เห็นวิธีการพัฒนาในแต่ละภาค
ซึ่งแตกต่างกันไปตามภูมิสังคม ทรงสอนให้มองมิติต่างๆ อย่างครบถ้วนเวลาทำงานพัฒนาจึงต้องมอง
ทุกมิติ ทุกอย่างต้องวางให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและสังคมที่แตกต่างกันไป
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พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงรั บ ฟั ง
ปัญหา ทรงเข้าไปแก้ไข ไม่ทรงวางเฉย ในการเสด็จฯ
ไปทรงเยี่ ย มประชาชนด้ ว ยพระองค์ เ องอย่ า งใกล้ ชิ ด
ทรงสังเกตการณ์ สอบถามและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ความเป็นอยู่ และการดำรงชีพ
ของประชาชน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไ ด้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง ความช่ ว ยเหลื อ ที่ พ ระองค์
พระราชทานจึงล้วนตรงตามความต้องการของประชาชน
พระองค์ ท รงสอนให้ ท ำงานทุ ก ขั้ น ตอน
อย่างถูกต้องเป็นระบบ โดยทรงตรวจติดตามความก้าวหน้า
ของโครงการด้วยพระองค์เอง ตลอดจนพระราชทาน
พระบรมราชวินิจฉัยในการแก้ไขปัญหาของราษฎร เพื่อให้
โครงการประสบความสำเร็ จ และทรงกำชั บ ให้ ห น่ ว ย
ปฏิบัติต่างๆ ห้ามอ้างว่าเป็นโครงการพระราชดำริ ต้องให้
ประชาชนทำด้ ว ยความเต็ ม ใจ เพื่ อ ให้ เ ป็ น งานที่ ไ ด้ รั บ
ความเชื่อถือว่า ทำอย่างรัดกุมรอบคอบที่สุด โดยก่อนที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว จะพระราชทานแนว
พระราชดำริในการพัฒนาใดๆ จะทรงทำการทดลองก่อน
ทรงรวบรวมองค์ ค วามรู้เป็นระบบ ทำตามลำดับ ขั้ น
มองปัญหาอย่างองค์รวม แล้วจึงทรงนำมาถ่ายทอด
ขยายผลสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง ทรงมีรบั สัง่ เสมอว่า “...การทีเ่ รา
จะแนะนำหรือไปสอนเขาต้องระวังให้มาก ต้องถูกต้อง
รั ด กุ ม และรอบคอบ เพราะหากพลาดไปแล้ ว
เราไม่ได้แย่นะ แต่เขาจะแย่...”
พระราชดำริ ข องพระองค์ คื อ การพั ฒ นา
ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ต้องพิถีพิถัน ทุกๆ สิ่งต้อง
ค่อยๆ ทำไป ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวไปเรื่อยๆ และก้าวไปทีละก้าว (Step by Step) เริ่มจากสิ่งที่จำเป็น
ของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐานและสิ่งจำเป็น
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนต้องมี “ความพอเพียง” อย่าใจร้อน ทำอะไรเกินตัว ถ้าเกินตัวเมื่อไหร่นั้น
ภูมิคุ้มกันจะไม่มี ความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังทรงเป็นนักพัฒนาที่มีความเป็นศิลปิน ทำแล้วต้อง
สวยงามด้วย เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทุกศูนย์จะสวยงามและสอดคล้องกับธรรมชาติ
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พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการคิดค้นและแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศ พระองค์ทรงยึดธรรมะเป็นที่ตั้ง “ธรรมะ” ในที่นี้
คือธรรมชาติ วิธีการแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ อาชีพ และสิ่งแวดล้อม
จะทรงใช้ธรรมชาติในการแก้ไขปัญหา เช่น การนำน้ำดีขับไล่น้ำเสีย เพื่อเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดี
กังหันน้ำชัยพัฒนา ทรงเลียนแบบ “หลุก” เครื่องมือที่ชาวบ้านใช้กันในภาคเหนือ หรือการแก้ไขปัญหา
ดินถล่ม แทนทีจ่ ะใช้เครือ่ งจักรกล กลับทรงใช้ “หญ้าแฝก” ปลูกเป็นแนวรักษาตามระดับไม่ให้ดนิ พังทลาย
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ลงมา การใช้อธรรมปราบอธรรม
อาทิ การแก้ ไขน้ ำ เน่ า เสี ย โดยใช้
ผักตบชวา ตลอดจนพระราชทาน
โครงการแก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ ำ ท่ ว ม พระราชทาน โครงการ
ฝนหลวงเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาฝนแล้ ง
เป็นต้น
		
ทรงใช้ “ความรอบรู้
รอบคอบ” ในการแก้ ไขปั ญ หา
เช่น จะแก้ไขปัญหาเรื่องดิน ต้องรู้
เรือ่ งดิน จะแก้ไขปัญหาเรือ่ งน้ำ ต้องรูเ้ รือ่ งน้ำ จะเห็นว่าก่อนเสด็จฯ ประพาสแต่ละแห่งจะทรงรวบรวมข้อมูล
และศึกษาอย่างลึกซึง้ เพือ่ หาหนทางทีจ่ ะแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ทีแ่ ละแต่ละกลุม่ คน โดยคำนึงถึง
“ความประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด”
พระองค์ ท รงเน้ น
เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ ทั้ ง นี้
ในระหว่ า งที่ ท รงงานพั ฒ นา
อยู่นั้น จะทรงสร้างระบบบริหาร
ไปด้วย เป็นสิง่ ทีน่ า่ ทึง่ ทีน่ กั พัฒนา
ทุกคนควรคำนึงถึง เช่น การพัฒนา
ชนบทควรใช้กระบวนการอย่างไร
ควรสร้างกลไกอะไรบ้างเพื่อให้
งานพัฒนาบรรลุผล โดยทรงให้
จัดตั้งมูลนิธิต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้
การบริ ห ารเกิ ด ความคล่ อ งตั ว
นอกจากนี้ ท รงตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษา
การพัฒนาขึ้น ๖ แห่ง เน้นให้มี “การบริการรวม” ที่จุดเดียว เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานร่วมกันที่ตั้งอยู่บนหลัก “รู้ รัก สามัคคี” ซึ่งถือเป็นหลักการทำงาน
อีกประการหนึง่ ทัง้ นี้ พระองค์ทรงยึดหลักว่า ต้องมีพลังผลักดันให้เราปฏิบตั อิ ยูต่ ลอดเวลา และพลังผลักดัน
ที่สำคัญที่สุดคือ ความรัก ความเมตตา อย่าทำอะไรคนเดียว ต้องตั้งอยู่บนหลักของความสามัคคี และ
การมีส่วนร่วม โดยใช้ การประชาพิจารณ์ ในการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
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พระราชกรณียกิจของพระองค์แตกต่างจากพระมหากษัตริย์ทั่วโลก
จากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาประเทศนานัปการ ที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานนั้น ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
ทรงช่วยเหลือราษฎรในทุกๆ เรื่อง ประดุจ “พ่อดูแลลูก” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักแผ่นดิน
ทรงรักประชาชน จึงทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แผ่นดิน ให้ประชาชนมีความสุข
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงรับฟังปัญหา ทรงเข้าไปแก้ไข ไม่ทรงวางเฉย
ซึ่งพระองค์จะทรงวางเฉยก็ได้ จะส่งหน่วยราชการต่างๆ ไปก็ได้ แต่ทรงเลือกที่จะทรงทำด้วยพระองค์เอง
อันนีค้ อื จุดแตกต่าง จนกระทัง่ ต่างประเทศยกย่องพระองค์วา่ ทรงเป็น “Working Monarch” ซึง่ หมายถึง
พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงงานอยู่ตลอดเวลา
องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า
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“...เป็นครั้งแรกที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรางวัลเกียรติยศนี้เพื่อมอบแก่บุคคล
ดีเด่นที่ได้อุทิศตลอดช่วงชีวิต สร้างผลงาน ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา ความก้าวหน้าของคน
จำนวนมาก พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงได้ รั บ การถวายพระราชสมั ญ ญานาม
จากชาวโลกว่า ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”...”
นอกจากนี้ The Belgium Chamber of Inventor ซึ่งเป็นองค์กรสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของยุโรป ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเทิดพระเกียรติ และได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ความตอนหนึ่งว่า
“…พระมหากษั ต ริ ย์ ข องไทยทรงเป็ น นั ก พั ฒ นา มี พ ระวิ ริ ย ะอั น สู ง ส่ ง
รวมทั้งพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่ดี ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์
ทรงใช้ เ ทคโนโลยี ที่ เรี ย บง่ า ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นพระองค์ ส ามารถนำไปพั ฒ นาใช้ ง านได้
อย่างกว้างขวางทั่วโลก…”
ทรงได้รบั การเทิดพระเกียรติและถวายพระราชสมัญญานามมากมาย อาทิ ทรงเป็น พระบิดา
แห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ฯลฯ
แม้วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นพระองค์เสด็จฯ
ออกพื้ น ที่ แต่ พ ระองค์ ก็ ยั ง ทรงงานอยู่ ทุ ก วั น
ขณะประทับอยูท่ โี่ รงพยาบาลศิรริ าช ก็ยงั ทรงงาน
ไม่ได้หยุด ในห้องประทับติดตัง้ คอมพิวเตอร์และ
ระบบไอทีเชือ่ มโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
เพือ่ ทรงศึกษาข้อมูล และติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ
มาประมวลวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ
ก่อนพระราชทานแนวพระราชดำริให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณานำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที

ทรงอยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีรับสั่งกับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ความตอนหนึ่งว่า
“...ทำไมพระเจ้าอยู่หัวต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่อย่างนี้ ที่ต้องเหน็ดเหนื่อย ก็เพราะ
ประชาชนยังยากจนอยู่ และเมื่อเขายากจน เขาจึงไม่มีอิสรภาพ เสรีภาพ และเมื่อเขาไม่มี
อิสรภาพ เสรีภาพ เขาจึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้...”
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ซึง่ เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า
ผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงอยากเห็ น ก็ คื อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและประชาธิปไตย
ที่ เ ข้ ม แข็ ง ซึ่ ง การปู พื้ น ฐานของ
ประชาธิปไตย มิใช่เรือ่ งของกฎหมาย
ระเบี ย บ กติ ก าเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
หากพื้ น ฐานจริ ง ๆ คื อ ต้ อ งพั ฒ นา
ประชาชนให้ ห ลุ ด พ้ น จากความ
ยากจน และสามารถยื น ได้ ด้ ว ย
ตัวเองก่อน จึงจะเป็นประชาธิปไตยได้ นับเป็นการสร้างรากฐานสำคัญให้เกิดความเข้มแข็งในระบบ
การเมืองไทยอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ในทัศนะของพระองค์ กระบวนการพัฒนาต้องครอบคลุมทัง้ เรือ่ งเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ต้องพัฒนาคนด้วย และต้องอาศัยศรัทธาเป็นสำคัญ การพัฒนาจึงจะประสบความสำเร็จ
พระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั่นคือต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน มิใช่
การนำความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว
นอกจากนี้ทรงมุ่งเน้นหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือ ก่อนจะทำอะไรต้องมีความเข้าใจ
เสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ทั้งนี้ จะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับ
เขาหรือทำงานให้เขานั้น “เข้าใจ” เราด้วย เพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่ายเดียว โดยที่เขาไม่เข้าใจเรา
ประโยชน์คงจะไม่เกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังไว้ เมื่อรู้ปัญหาแล้ว เข้าใจแล้ว ก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้นำไปสู่
การปฏิบัติให้ได้ และเมื่อเข้าถึงแล้วจะต้องทำอย่างไรก็ตามให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วย ดังนั้น จะเห็นว่า
เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งไปและกลับ ถ้าสามารถทำสองประการแรกได้สำเร็จ เรื่อง “การพัฒนา”
จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

ชัยของการพัฒนาคือ ความสงบ ความเจริญ และความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร
พระองค์ทรงมีรบั สัง่ ว่า การแก้ปญ
ั หาของประชาชนและประเทศชาติ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เป็นงานยาก
การเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา เหมือนกับการเข้าสงคราม แต่เป็นการทำสงครามที่ไม่ใช้อาวุธ เป็นการ
ต่อสู้กับปัญหาเพื่อนำไปสู่ชัยชนะ โดยใช้กระบวนการพัฒนานำไปสู่ความสำเร็จ จึงเป็นที่มาของชื่อ
“มูลนิธิชัยพัฒนา”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระองค์
ทรงพยายามต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อมุ่งสู่ชัยชนะของประเทศ โดยใช้กระบวนการพัฒนานำไปสู่
ความสำเร็จ ดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๗ เกี่ยวกับเรื่องมูลนิธิชัยพัฒนา
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ความตอนหนึ่งว่า
“...ชั ย ชนะของประเทศนี้
โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ
ความสงบ... เป็นเมืองไทยที่มีความ
เจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของ
การพั ฒ นาตามที่ ไ ด้ ตั้ ง ชื่ อ มู ล นิ ธิ
ชั ย พั ฒ นา ชั ย ของการพั ฒ นานี้ มี
จุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ
ความอยู่ดีกินดี...”
บทสรุปนี้ ตรงกับเครื่องหมายประจำมูลนิธิชัยพัฒนา
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดแบบ พร้อมทั้ง
ความหมายด้วยพระองค์เอง และพระราชทานเป็นเครื่องหมาย
ประจำมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา ซึ่งประกอบด้วย พระแสงขรรค์ ชั ย ศรี
ธงกระบีธ่ ชุ ดอกบัว และสังข์ อันหมายถึง พระองค์ทรงเป็นจอมทัพ
โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นทหารของพระองค์ เพื่อร่วม
เป็นพลังของแผ่นดินเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้กระบวนการ
พัฒนาอันนำไปสู่ชัยชนะของประเทศและประชาชน ก่อให้เกิด
ความสงบ มีคุณธรรมจริยธรรม ความอยู่ดีกินดีและความร่มเย็น
เป็นสุขในแผ่นดินไทย
กล่ า วโดยสรุ ป จะเห็ น ได้ ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
เป็นล้นพ้นต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทย แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่พระราชทานได้ส่งผลดี
อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น พระอัจฉริยภาพแห่งความเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มิใช่เพียงก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างล้นเหลือต่อปวงชนชาวไทย
หากแต่พระเกียรติคุณเหล่านี้ได้แผ่ไพศาลไปสู่นานาประเทศทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงนำพาประเทศไทยและประชาชนชาวไทยให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีความสุข และดำรงไว้
ซึ่งเกียรติภูมิของความเป็นประเทศไทยและคนไทยตราบจนทุกวันนี้
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ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิง่ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอถวายความจงรักภักดี และขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศสนองพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม ด้วยการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำแนวพระราชดำริมาศึกษา และยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติให้บังเกิดผลสืบไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
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