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บทที่ 1 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่มาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตเมื่อวันท่ี 13 
ตุลาคม 2559 ท%ามกลางความโศกเศร*าของประชาชนชาวไทยและทั่วโลกต%างอาลัยกับการสูญเสีย
พระมหากษัตริย0ผู*ยิ่งใหญ% พระองค0ทรงรักและห%วงใยพสกนิกรชาวไทย ทรงงานหนักและตรากตรํามา
โดยตลอด เพื่อความสุขของอาณาประชาราษฎร0ดังพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 
2493 "เราจะครองแผ%นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน0สุขแห%งมหาชนชาวสยาม” คํานี้อยู%ในดวงพระราช
หฤทัยของพระองค0ตลอดมา พระองค0ได*ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด*านต%างๆ ที่นํามาซึ่งเป@น
ประโยชน0แก%ชาวไทย ทรงเสด็จพระราชดําเนินเยือนประชาชนในท*องถ่ินต%างๆ ของประเทศ ไม%ว%า
หนทางจะลําบากหรือทุรกันดารเพียงใด พระองค0ก็ทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทุกแห%ง เพื่อความสุข
ให*แก%พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด พระองค0เป@นศูนย0รวมจิตใจของชาติอย%างแท*จริง มิใช%เป@นเพียง
สัญลักษณ0ของสถาบันพระมหากษัตริย0เท%าน้ัน แต%ทรงเป@นสัญลักษณ0ของทั้งชาติ คือ "สัญลักษณ0ของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย0" ด*วยกันทั้งสาม รวมอยู%ในพระองค0ท%าน ในความรู*สึกนึกคิดและสายตา
ของประชาชนผู*บริสุทธิ์ คือผู*ท่ีไม%มีอคติ (สัญญา ธรรมศักดิ์, 2555 : 5F6) ปIญหาหลากหลายของ
ประเทศไทยท่ีพระองค0ท%านทรงแก*ไขผ%านพ*นวิกฤติการณ0ทางการเมืองดังเช%น เหตุการณ0ทางการเมือง 
14 ตุลา 2516, 6 ตุลาคม 2519 และพฤษภาทมิฬ ปIญหาสังคม ปIญหาด*านสิ่งแวดล*อม ปIญหา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงเป@นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัสแก%ชาวไทยนับตั้งแต% พ.ศ. 2517 และมีความชัดเจนในวันท่ี 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป@นแนวทางการแก*ไขวิกฤตการณ0ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให*
สามารถดํารงอยู%ได*อย%างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน0และความเปลี่ยนแปลงต%าง ๆพสกนิกร
ชาวไทยหลายคนตั้งปณิธานขอเดินตามคําสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนํามาปรับใช*ได*ใน
ชีวิตประจําวันทุกด*านได*เป@นอย%างดี 
   คําว%า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป@นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตให*แก%พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว%า 30 
ปP เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2517 โดยเริ่มต*นจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู%หัว
พระราชทานแก%นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0  ซึ่งเน*นความสําคัญในการพัฒนาประเทศแบบสร*าง
พื้นฐานคือ "ความพอมีพอกิน พอใช*" ต%อมาพระองค0มีพระราชดํารัสอีกคร้ังเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2517   
ณ ศาลาดุสิตดาลัยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงเน*นคําว%า "พอมีพอกิน" ดังนั้นคําว%า 
"เศรษฐกิจพอเพียง" จึงมาจากจุดเร่ิมต*นว%า "พอมีพอกินพอใช*" เพื่อนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตใน
ยามที่ประเทศประสบปIญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 เม่ือวิกฤติเศรษฐกิจของสังคมไทยท่ี
สะสมต%อเนื่องหลายปPสังคมไทยขาดจิตสํานึกของความพอดีและพอเพียง ตั้งแต%ปP พ.ศ. 2530 เป@นต*น
มา มีการใช*จ%ายอย%างฟุUมเฟVอยทั้งภาครัฐและเอกชน การดําเนินงานด*านต%าง ๆ ต้ังอยู%บนพื้นฐานของ
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ความไม%ระมัดระวัง ขาดความประหยัด และขาดสติท่ีจะปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอันเ น่ืองมาจากพระราชดํ า ริ ,  2555 : 5)  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงใช*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป@นแนว
ทางแก*ไขปIญหาภายใต*กระแสโลกาภิวัตน0และความเปลี่ยนแปลงต%าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย%างต%อเนื่อง ช%วยให*
สามารถดํารงชีวิตอยู%ได*อย%างมั่นคงและยั่งยืนโดยให*คนไทยดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ รู*จักใช*ทรัพยากรให*เกิดประโยชน0สูงสุด รู*จักประมาณตนและ
ดํารงชีวิตอย%างรู*จักคิด อยู% ใช* กิน อย%างพอเพียง 
 การดํารงชีวิตอย%างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ก%อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปP พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
อยู%ในช%วงปรับโครงสร*างการผลิตเป@นอุตสาหกรรมมากข้ึน ซึ่งสินค*าอุตสาหกรรมเป@นสินค*าที่มีทักษะ
การผลิตสูงข้ึน และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีสูงทั้งด*านการส%งออกและการผลิต ทั้งนี้อัตราการ
ขยายตัวของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยมีการขยายตัวสูง เมื่อเทียบกับประเทศกําลังพัฒนามา
อย%างต%อเนื่องในช%วงปP พ.ศ. 2502 เฉลี่ยร*อยละ 8.1 ต%อปP แม*ระหว%างปP พ.ศ. 2517F2528 ซึ่งเป@นช%วง
ที่เศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก อัตราการขยายของผลผลิตมวลรวมของประเทศไทยสูงถึงร*อยละ 6.3 ต%อปP 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การส%งออกและการปรับโครงสร*างการผลิตอัตราการขยายตัวในระหว%างปP
พ.ศ. 2529F2539 คือร*อยละ 9.1 เป@นผลจากการเปWดเสรีทางการค*า การลงทุนจากต%างชาติสูง ระดับ
ราคาสินค*า อัตราแลกเปลี่ยนและการมีงานทํามีการขยายตัวในทางเศรษฐกิจท่ีดี นอกจากการ
ขยายตัวท่ีดีแล*ว เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีเสถียรภาพสูง ทั้งด*านของระดับราคาสินค*า อัตรา
แลกเปลี่ยน และการมีงานทํา โดยในปPพ.ศ. 2504F2513 ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟXอเฉลี่ยร*อยละ 2.3 
ต%อปP ช%วงปPพ.ศ. 2514F2523 อัตราเงินเฟXอของประเทศไทยคือ ร*อยละ 10.0 ต%อปP และในปP 2524F
2533 ประเทศไทยมีอัตราเงินเฟXอเฉลี่ยร*อยละ 4.4ต%อปP ในช%วงก%อนวิกฤติปPพ.ศ. 2540 อัตราเงินเฟXอ
สูงข้ึนมาเป@นประมาณร*อยละ 5 ต%อปP ซึ่งไม%สูงเม่ือเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาทั่วไป แต%ระบบ
เศรษฐกิจขาดความสมดุลในหลายด*าน ในด*านการกระจายรายได*ถึงแม*ว%าสัดส%วนคนที่มีรายได*ต่ํากว%า
เส*นความยากจนจะลดลง แต%คนจนกลับมีสัดส%วนของรายได*ในระบบเศรษฐกิจน*อยลง ในขณะท่ี
เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงข้ีน ทั้งกลุ%มคนรวยและกลุ%มผู*มีรายได*น*อยมีรายได*ที่เพิ่มข้ึน แต%รายได*ท่ี
เพิ่มข้ึนนี้ คนรวยจะมีอัตราการเพิ่มข้ึนของรายได*สูงกว%า (ณัฏฐพงศ0 ทองภักดี, 2555 : 11F12) 
ประเทศไทยเป@นประเทศหนึ่งใน 13 ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย%างน*อยร*อยละ 7  
ต%อปPเป@นเวลานาน 25 ปPติดต%อกันจนถึงปPพ.ศ. 2540 ธนาคารโลก กล%าวว%าการเติบโตอย%างรวดเร็ว
เช%นนั้นจะไม%เกิดข้ึนอีก และในปIจจุบันการพัฒนาที่ยั่งยืนคือเปXาหมายสําคัญ ก%อนปPพ.ศ. 2540 
ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดลง มีการลงทุนอย%างไม%รอบคอบ ในปPพ.ศ. 2538 เป@นปPแรกท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มมีพระราชดํารัสเก่ียวกับการเกษตรแบบทฤษฎี
ใหม% หลังจากนั้นจึงมีเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
เห็นว%า ก%อนจะเกิดวิกฤตการณ0ทางเศรษฐกิจเมื่อปP 2540 เกษตรกรจํานวนมากได*ขายที่ดินของตน
เพราะได*ราคาสูง พระองค0จึงทรงพยายามหาทางช%วยเหลือเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของ
ประเทศ โดยคิดจากสมมติฐานท่ีว%าเกษตรกรแต%ละคนมีท่ีดิน 15 ไร% ตั้งแต%ปPพ.ศ. 2488 ถึงปP 2557 
ประเทศไทยได*สูญเสียพื้นที่ปUาไม*ไปมากกว%าครึ่งหน่ึง พระองค0ทรงรับรู*ความเปลี่ยนแปลงน้ี เพราะ
เสด็จพระราชดําเนินไปทุกพื้นท่ีของประเทศ พระองค0ทรงเห็นว%าประชาชนมีรายได*มากข้ึน มีวิถีชีวิต
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เปลี่ยนไป แต%ทรัพยากรธรรมชาติลดลง พระองค0ทรงพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนจาก
ความเข*าใจสถานการณ0ท่ีได*เกิดข้ึนในประเทศ ปรัชญานี้ชี้แนวทางการดําเนินชีวิตที่ควรจะเป@นของคน
ไทยและประชากรโลก โดยประเทศไทยได*เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในปP พ.ศ. 2540 
 วิกฤตการณ0ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือวิกฤตต*มยํากุ*ง เป@นช%วงวิกฤตการณ0ทาง
การเงิน ซึ่งส%งผลกระทบในหลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย วันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เป@น
วันท่ีอยู%ในความทรงจําของหลายคน โดยเฉพาะพนักงานและอดีตพนักงานธนาคารแห%งประเทศไทย 
ด*วยเป@นวันแรกของการลอยตัวค%าเงินบาทและวิกฤติต*มยํากุ*ง ซึ่งนําไปสู%การตกต่ําของเศรษฐกิจไทย
อย%างไม%เคยปรากฏมาก%อน บริษัทและสถาบันการเงินหลายแห%งต*องปWดตัวลง คนว%างงานเป@นจํานวน
มากและทําให*ความฝIนท่ีประเทศไทยจะกลายเป@นเสือเศรษฐกิจตัวท่ีห*าของเอเชียต*องพังทลายลง                       
(ดอน นาครทรรพ. 2560 : 1) 
 วิกฤตดังกล%าวเริ่มข้ึนในประเทศไทย เมื่อค%าเงินบาทลดลงอย%างมากอันเกิดจากการตัดสินใจ
ของรัฐบาลไทย โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป@นนายกรัฐมนตรี ท่ีลอยตัวค%าเงินบาท ตัดการอิงเงิน
สกุลดอลลาร0สหรัฐ หลังจากความพยายามทั้งหมดท่ีจะสนับสนุนค%าเงินบาทเมื่อเผชิญกับการแผ%ขยาย
แบบเกินเลยทางการเงิน (Financial Overextension) อย%างรุนแรง โดยเฉพาะอย%างยิ่งการขับเคลื่อน
อสังหาริมทรัพย0ในเวลาน้ัน ประเทศไทยมีภาระหน้ีสาธารณะ ซึ่งทําให*ประเทศอยู%ในสภาพล*มละลาย
ก%อนหน*าการล%มสลายของค%าเงิน เมื่อวิกฤตดังกล%าวขยายออกนอกประเทศ ค%าเงินของประเทศส%วน
ใหญ%ในเอเชียตะออกเฉียงใต* และญ่ีปุUนก็ได*ทรุดตัวลงเช%นกัน ตลาดหลักทรัพย0ปรับตัวลดลง และรวม
ไปถึงราคาสินทรัพย0อ่ืน ๆ และทําให*หนี้เอกชนเพิ่มสูงข้ึน ประเทศไทยประสบปIญหาทางเศรษฐกิจ 
ฟองสบู%แตก ปล%อยลอยตัวค%าเงินบาทจาก 26 บาทต%อดอลลาร0 ข้ึนไปสูงถึง 50 กว%าบาทต%อดอลลาร0  
บริษัทห*างร*านปWดกิจการ มีคนฆ%าตัวตายจํานวนมากเนื่องจากปรับตัวไม%ทันต%อการเปลี่ยนแปลง            
(เกษม วัฒนชัย, 2555 : 16)  สาเหตุหลักสําคัญที่คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.) สรุปการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2540 มีดังนี้ 

1. การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในช%วงที่เศรษฐกิจของไทยเติบโตมาอย%างต%อเน่ือง ดุลบัญชี 
เดินสะพัดของไทยมีการขาดดุลตั้งแต%ปPพ.ศ. 2530 และเพิ่มสูงข้ึนต%อเน่ือง จนกระท่ังในปP พ.ศ. 2539 
ประเทศไทยต*องประสบปIญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถึง 14,350 ล*านดอลลาร0สหรัฐ ซึ่งเป@นผลมา
จากการส%งออกที่หดตัวลง 1.9% จากที่เคยขยายตัวสูงในปPก%อนหน*าถึง 24.82% สะท*อนให*เห็น
สถานะรายได*ของประเทศที่พึ่งพาการส%งออกในระดับสูงอันเป@นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
เนินการผลิตเพื่อการส%งออกเป@นสําคัญ 

2. ปIญหาหนี้ต%างประเทศการเปWดเสรีทางการเงินเม่ือปP พ.ศ. 2532F2537 ทําให*ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาเงินทุนจากต%างประเทศได*สะดวก โดยไม%มีความเสี่ยงด*านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
ค%าเงินที่กําหนดไว*ที่ 25 บาทต%อดอลลาร0สหรัฐ ทําให*ผู*กู*ยืมสามารถยืมเงินและคืนเงินกู*ในสกุลเงินตรา
ต%างประเทศได*ใน อัตราดังกล%าว ซึ่งเป@นผลจากการท่ีไทยประกาศรับพันธะสัญญาข*อที่ 8 ของกองทุน
การเงินระหว%างประเทศในปP พ.ศ. 2533 เพื่อเปWดระบบการเงินของไทยสู%สากล และในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2534 ประกาศผ%อนคลายการปริวรรตเงินตราต%างประเทศ เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 รัฐบาล
อนุมัติให*ธนาคารพาณิชย0สามารถจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจไทย(Bangkok International Banking 
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Facilities : BIBF) มีธนาคารพาณิชย0 46 แห%งได*รับมอบใบอนุญาตให*ดําเนินการได*เมื่อเดือนมีนาคม 
2536 ทําให*เกิดการขายตัวของระบบการเงินของประเทศที่ส%งผลต%อการเกิดหน้ีด*อยสภาพข้ึนมากใน
สถาบันการเงินและการกู*เงินจากสถาบันการเงินต%างประเทศเพื่อปล%อยกู*ให*กับธุรกิจในเมืองไทย ณ 
ปลายปP 2540  หนี้ต%างประเทศของไทยเพิ่มข้ึนในระดับสูงถึง 109,276 ล*านดอลลาร0สหรัฐ โดยเฉพาะ
หน้ีต%างประเทศระยะสั้นที่มีสัดส%วนถึง 65% ของหนี้ต%างประเทศรวม และสัดส%วนเงินสํารองต%อหน้ี
ระยะสั้นอยู%ในระดับต่ําเพียง 70.40% 

3. การลงทุนเกินตัว และฟองสบู%ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย0 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย0ได*เติบโต
อย%างมากในช%วงปP 2530F2539 ไม%ว%าจะเป@นที่อยู%อาศัย อาคารสํานักงาน สนามกอล0ฟ สวนเกษตร 
เนื่องจากผู*ประกอบการมีการกู*ยืมเงินจากต%างประเทศและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย0ของประเทศท่ี
กําลังร*อนแรงได*ง%าย เพื่อมาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย0ทั่วประเทศ นอกจากนั้นแล*ว ราคา
อสังหาริมทรัพย0ท่ีเพิ่มข้ึนต%อเน่ืองทําให*เกิดความต*องการเก็งกําไร ซึ่งได*ดึงดูดให*มีผู*เข*ามาลงทุนใน
ธุรกิจอย%างมากจนกลายเป@นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู% 
 

4. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ปลายปP 2539 เกิดปIญหาความไม%
เชื่อมั่นอย%างรุนแรงต%อสถาบันการเงินในประเทศ ทั้งที่เป@นธนาคารพาณิชย0และบริษัทเงินทุนธนกิจ
ทั้งหลาย รัฐบาลสั่งปWดสถาบันการเงินที่เป@นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย0 18 แห%งปWดธนาคารพาณิชย0 3 
แห%ง และกระทรวงการคลังมีคําสั่งให*สถาบันการเงินเพิ่มทุนอีก 10 แห%ง ในเดือนมีนาคม 2540 
รัฐบาลใช*กองทุนเพื่อการฟVnนฟูและพัฒนาสถาบันการเงินซึ่งเป@นหน%วยงานของธนาคารแห%งประเทศ
ไทย เข*าสนับสนุนให*ความช%วยเหลือทางการเงินแก%ธนาคารพาณิชย0และบริษัทเงินทุน หลักทรัพย0ต%าง 
ๆ สิ้นเงินไปมากกว%า 6 แสนล*านบาท แต%สุดท*ายต*องสั่งปWด 16 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย0 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2540 และปWดอีก 42 บริษัท เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2540 รวมเป@น 58 สถาบันการเงิน 
กระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินเป@นไปอย%างหละหลวม โดยไม%พิจารณาความเป@นไป
ได*ของโครงการ หรือความสามารถในการชําระเงินคืนอย%างถ%องแท* การปล%อยสินเชื่อให*แก%พวกพ*อง
หรือบุคคลที่เก่ียวข*อง นักการเมืองเป@นไปอย%างกว*างขวางเมื่อลูกหนี้เ ร่ิมไม%สามารถชําระหนี้ได* 
โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย0ท่ีมีการลงทุนเกินกว%าความต*องการซื้อ ทําให*ธนาคารมีปIญหาสภาพ
คล%อง หนี้ท่ีไม%ก%อให*เกิดรายได* หรือเอ็นพีแอล (NPL) พุ%งข้ึนสูง โดยเอ็นพีแอล (NPL) สูงสุดที่ 52.3% 
ของสินเชื่อรวม 

5. การขาดประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบาย นโยบายการเปWดให*มีการจัดตั้งกิจการวิเทศ
ธนกิจเมื่อปP พ.ศ. 2536 ท่ีอนุญาตให*มีการเคลื่อนย*ายเงินทุนอย%างเสรี โดยไม%มีการเตรียมความพร*อม
หรือการกํากับดูแลอย%างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ียังคงใช*ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงท่ีอยู% ทําให*
ระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไม%มีเสถียรภาพปริมาณเงินในระบบได*สูงข้ึนจากเงินทุนไหล
เข*าจากต%างประเทศ เมื่อแบงก0ชาติพยายามดูดซับสภาพคล%องโดยการขายพันธบัตร ยิ่งทําให*อัตรา
ดอกเบี้ยท่ีสูงอยู%แล*วไม%ลดลง ยิ่งทําให*เกิดมีเงินทุนไหลเข*ามามากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นแล*วมาตรฐานการ
กํากับดูแลสถาบันการเงินของไทยก็ไม%มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ทําให*ไม%สามารถตรวจสอบความ
หละหลวมของการปล%อยกู*ได*อย%างถูกต*องและรวดเร็ว กฎเกณฑ0การกํากับดูแลก็ไม%เข*มงวดเพียง
พอที่จะทําให*สถาบันการเงินมีฐานะทางการเงินที่อ%อนแอ 
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6. การโจมตีค%าเงินบาท ปIญหาเศรษฐกิจที่สั่งสมมานานดังกล%าว ทําให*นักลงทุนต%างชาติถือ
โอกาสโจมตีค%าเงินบาทของไทย ซ่ึงเป@นนักลงทุนขนาดใหญ%และนักลงทุนสถาบันท่ีระดมทุนมาเก็ง
กําไรค%าเงินหรือ โจมตีค%าเงินโดยตั้งเป@นกองทุนมีชื่อเรียกว%า Hedge Funds เช%น Quantum Fund 
ซึ่งดูแลโดยนาย George Soros และนักเก็งกําไรท่ีคอยผสมโรงรายอ่ืนๆนอกจากน้ีธนาคารพาณิชย0ทั้ง
ไทยและเทศก็เป@นอีกกลุ%มที่แสวงหากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเช%นกันในการเก็งกําไรค%าเงินบาทนั้น 
นักเก็งกําไรอาศัยข*ออ*างจากปIญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ จากการที่ประเทศขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดจํานวนมาก และหนี้ระยะส้ันสูงเมื่อเทียบกับเงินสํารองทางการ เพื่อใช*ปล%อยข%าวลือว%าจะมี
การลดค%าเงินบาท ความเปราะบางทางเศรษฐกิจไทย ทําให*นักธุรกิจขาดความเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจ มีการถอนเงินจากสถาบันการเงินอย%างรวดเร็วและจํานวนมาก นักลงทุนต%างชาติขาดความ
มั่นใจถึงความสามารถในการชําระหนี้ต%างประเทศ เงินทุนจากต%างประเทศไหลออกอย%างรวดเร็ว 
ส%งผลให*มีขาดความมั่นใจในเสถียรภาพของค%าเงินบาทที่มีค%าคงท่ีมาเป@นเวลานาน มีแรงกดดันให*อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต%างประเทศมีการปรับตัว ความพยายามในการรักษาค%าเงินบาท ทําให*เงินสํารอง
ระหว%างประเทศลดลงอย%างมาก จนในท่ีสุดต*องเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต%างประเทศเป@น
ระบบลอยตัว ค%าเงินบาทเม่ือเทียบกับเงินตราต%างประเทศสกุลต%าง ๆ ลดค%าลงอย%างมาก ทําให*
ประเทศไทยเข*าสู%วิกฤติ มีภาระต%อการชําระหนี้ต%างประเทศอย%างมาก สถาบันการเงินและธุรกิจอยู%ใน
ฐานะล*มละลาย ประเทศเข*าสู%ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย%างรุนแรง และเข*าสู%โครงการความ
ช%วยเหลือของกองทุนการเงินระหว%างประเทศ 
 
ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจป  2540  
 ผลกระทบโดยรวมของวิกฤติเศรษฐกิจ ปP พ.ศ. 2540 ส%งผลให*คนว%างงานเพิ่มข้ึน รายได*ต%อหัว
ของประชากรลดลง การพัฒนาประเทศช*ากว%าที่เคยคาดไว* สวัสดิการทางสังคมลดลง ผลกระทบใน
ด*านต%างๆ ท้ังด*านเศรษฐกิจ บริษัทต%างๆไม%ว%าจะเป@นขนาดใหญ% ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ได*รับ
ผลกระทบโดยถ*วนหน*า จากสาเหตุอํานาจซื้อที่ลดลงของประชาชน และด*วยสาเหตุน้ีเองที่ส%งผลลูกโซ%
ต%อการผลิตและการซ้ือที่ลดลงอย%างต%อเนื่องอัตโนมัติ แม*ว%าวิกฤตคร้ังนี้จะส%งผลกระทบต%อระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวม แต%ผลเสียหายท่ีส%งผลต%อการพัฒนาประเทศมากที่สุดคือผลกระทบกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป@นภาคการผลิตที่เป@นแก%นและหัวใจหลักของขบวนการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจให*มีการเจริญเติบโตจากภายใน อันจะส%งผลต%อเนื่องสู%การเจริญเติบโตอย%างยั่งยืน นอกจาก
ปIญหาการล*มละลายหรือการปWดกิจการของภาคธุรกิจทุกขนาดแล*ว ปIญหาหนึ่งที่เห็นได*ชัดมากจาก 
วิกฤตเศรษฐกิจปP พ ศ 2540 คือ ปIญหาการว%างงานท้ังจากสาเหตุการถูกปลดออกจากการเป@น
พนักงานบริษัท และปIญหาการไม%มีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษา  จบใหม% อย%างไรก็ตาม
ในช%วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยังมีธุรกิจบางประเภทท่ีได*รับผลดี หรือได*รับผลกระทบน*อยมากจาก
ปIญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เช%น ธุรกิจการเงินขนาดเล็กเมื่อพิจารณาในระดับมหภาคจะพบว%าวิกฤต 2540 
ได*ส%งผลต%อภาวการณ0คลังของประเทศ คือ การเก็บภาษีอาการได*น*อยลง ซึ่งได*ส%งผลต%อเนื่องสู%การใช*
จ%ายภาครัฐเพื่อกระตุ*นให*เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได*น*อยลงตามไปด*วย ด*านสังคมหลังจากเกิด
ปIญหาวิกฤต 2540 คนไทยโดยเฉพาะระดับกลางและระดับล%างมีคุณภาพชีวิตท่ีลดลงเป@นอย%างมาก 
เกิดภาวะข*าวยากหมากแพง จํานวนคนจนมีสูงข้ึน ความไม%เท%าเทียมกันของการกระจายรายได*มีมาก
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ข้ึน ตลอดจนปIญหาด*านการศึกษาและปIญหาด*านสาธารณสุขก็ได*มีมากข้ึนเป@นเงาตามตัว ด*าน
การเกษตรได*รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจน*อย แต%จะได*ผลกระทบจากภาวะธรรมชาติ และราคา
พืชผลมากกว%า ได*เปรียบเพราะเงินบาทอ%อนตัว ราคาผลผลิตเกษตรไทยมีราคาถูก ทําให*ส%งออก
ได*มากข้ึน ชนบทท่ีไปทํางานนอกภาคเกษตร กลับมาทําเกษตรมากข้ึน แต%การพัฒนาเกษตรยังมี
ปIญหาด*านงบประมาณ ราคาปุzยจากต%างประเทศสูงข้ึน ปIญหาสิ่งแวดล*อมเสื่อมโทรม การผลิตยิปซั่ม 
หินปูน ลิกไนต0 ที่ใช*ในการก%อสร*างลดลงอย%างมาก  ด*านอุตสาหกรรม วัตถุดิบและดอกเบี้ยจาก
ต%างประเทศสูง ค%าเงินบาทลดท้ังอุตสาหกรรมภายในและส%งออกชะลอตัวหมด โดยเฉพาะด*านยาน
ยนต0 และอุปกรณ0ขนส%ง หมวดยาสูบ เกิดจากเพิ่มภาษีสรรพสามิต ด*านสิ่งทอขยายตัวน*อย เพราะอยู%
ในช%วงปรับการผลิตมาเป@นเคร่ืองจักรที่มีราคาสูง ค%าแรงแพงกว%าประเทศคู%แข%ง คือ จีน อินโดนีเซีย 
เวียดนาม  การก%อสร*างลดลงอย%างมาก การค*าลดลงอย%างมาก ด*านบริการ การท%องเที่ยวนํารายได*เข*า
ประเทศไทยจํานวนมาก 
 วิกฤติการณ0เศรษฐกิจ 2540 เป@นบทเรียนราคาแพงของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน นัก
เศรษฐศาสตร0รางวัลโนเบลอย%างศาสตราจารย0โรเบิร0ต ลูคัส ซึ่งเคยประกาศตอนอําลาตําแหน%ง
ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร0อเมริกาในปP 2546 ว%านักเศรษฐศาสตร0ได*เรียนรู*วิธีปXองกันภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํารุนแรงไม%ให*เกิดข้ึนแต%เกิดวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกในปP พ.ศ. 2551 แต%การเกิดซ้ํา
ของวิกฤติในรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในปP 2540 กับเศรษฐกิจไทยคงไม%เกิดข้ึนในเร็ววัน  ยกเว*นประเทศไทย
จะกลับไปตรึงค%าเงินแบบในอดีตอีก ในระยะหลัง ในช%วงกลางๆ ปPของทุกปP มักจะมีการแชร0ข*อมูลว%า
เศรษฐกิจไทยสุ%มเส่ียงที่จะกลับไปเป@นแบบปP 2540 อีก โดยบ%อยคร้ังเป@นการโยงกับการขาดทุนท่ีเกิด
จากการแทรกแซงค%าเงินของธนาคารแห%งประเทศไทย ซ่ึงในยุคของโซเชียลมีเดียท่ีข%าวสารกระจายไป
ได*อย%างกว*างขวางและรวดเร็ว อาจทําให*หลายคนเข*าใจผิดโดยที่บริบทในปIจจุบันแทบจะกล%าวได*ว%า
ไม%น%าเกิดข้ึนได* 
       สถานการณ0ปIจจุบันและในปP พ.ศ. 2540 มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ ธนาคารแห%งประเทศไทยเป@น
ผู*ดูแลค%าเงิน และมีปIญหาทางการเงินท่ีเกิดจากการแทรกแซงค%าเงินเหมือนกัน ความแตกต%างที่สรุปได*
คือ 
 (1) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแตกต%างกัน โดยก%อนการลอยตัวค%าเงินบาท ไทยใช*นโยบายอัตรา
แลกเปล่ียนแบบคงท่ี ทําให*ปIจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม%สอดคล*องกับค%าเงินที่ตรึงไว*ก็ตกเป@น
เปXาหมายของการโจมตีค%าเงินได*ง%าย ต%างจากปIจจุบันท่ีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป@นแบบลอยตัวที่การ
เคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนส%วนหน่ึงถูกกําหนดโดยกลไกตลาด ทําให*การโจมตีค%าเงินทําได*ยาก
กว%า 
 (2) ปIญหาในปP พ.ศ. 2540 คือปIญหาเงินทุนไหลออก กดดันให*ค%าเงินบาทอ%อน บริษัทห*างร*าน
ต%างๆ ท่ีมีหน้ีเป@นสกุลเงินต%างประเทศ ไม%สามารถนําเงินมาชดใช*มูลค%าหนี้ที่สูงข้ึนได* ทําให*ต*องผิดนัด
ชําระหน้ี และส%งผลต%อสถาบันการเงินที่เป@นเจ*าหนี้ทั้งระบบ จนสถาบันการเงินหลายแห%งต*องล*มหรือ
แทบจะล*มละลายไปด*วย ทําให*เกิดปIญหาสภาพคล%องของระบบเศรษฐกิจท้ังระบบ ขณะท่ีปIจจุบันเป@น
ปIญหาของเงินทุนไหลเข*าซึ่งกดดันให*บาทแข็ง 
 (3) การแทรกแซงค%าเงินของธนาคารแห%งประเทศไทยในภาวะเงินทุนไหลออก ใช*การขาย
สินทรัพย0หรือเงินสํารองระหว%างประเทศ ทําให*เงินสํารองระหว%างประเทศลดลง ขณะที่การแทรกแซง
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ในภาวะเงินทุนไหลเข*า ใช*การซื้อสินทรัพย0ต%างประเทศ ทําให*เงินสํารองระหว%างประเทศเพิ่มข้ึน การ
ลอยตัวค%าเงินบาทในปP พ.ศ. 2540 เป@นผลจากการท่ีธนาคารแห%งประเทศไทยมองว%าเงินสํารอง
ระหว%างประเทศเหลือไม%พอท่ีจะขายเพื่อปกปXองค%าเงิน แต%ปIจจุบัน เงินสํารองของธนาคารแห%ง
ประเทศไทย (รวมสถานะการซื้อเงินตราต%างประเทศล%วงหน*า) มีมากกว%าสองแสนล*านเหรียญสหรัฐ 
สูงกว%ามาตรฐานสากลมาก ไม%ว%าจะวัดในตัวของมันเอง หรือเทียบกับมูลค%าการนําเข*า มูลค%าหน้ี
ต%างประเทศ หรือขนาดเศรษฐกิจ ดังนั้น ความมั่นคงด*านต%างประเทศของธนาคารแห%งประเทศไทยใน
ปIจจุบันจึงมีมาก 
 (4) การขาดทุนของธนาคารแห%งประเทศไทยในปIจจุบันส%วนหนึ่งเป@นผลจากการตีราคาเงิน
สํารองระหว%างประเทศเป@นเงินบาท ค%าเงินบาทที่แข็งข้ึนทําให*เงินสํารองระหว%างประเทศที่แปลงเป@น
สกุลเงินบาทมีมูลค%าลดลง โดยที่เงินสํารองในรูปของเงินดอลลาร0ไม%ได*หายไปไหน ยังมีให*ใช*เป@น
จํานวนมาก ในทางกลับกัน การอ%อนค%าของเงินบาทในปP พ.ศ.  2540 ทําให*ธนาคารแห%งประเทศไทยมี
กําไรจากการตีราคาค%าเงิน แต%เป@นกําไรที่เอามาใช*ไม%ได* เพราะการดูแลค%าเงินต*องใช*เงินสํารองในรูป
ของเงินดอลลาร0ซึ่งตอนนั้นแทบไม%มีเหลือ เน่ืองจากถูกช*อนซื้อดอลล%าร0จากบุคคลบางกลุ%มไปก%อนหน*า
ประกาศค%าเงินบาทลอยตัว 
 (5) ในปP พ.ศ. 2540 มีบริษัทท่ีต*องปWดกิจการไปเพราะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชี แต%
การขาดทุนของธนาคารแห%งประเทศไทยต%างจากการขาดทุนของบริษัทหรือสถาบันการเงินทั่วๆ ไป 
เพราะธนาคารกลางมีความสามารถในการพิมพ0เงินเองได* ซ่ึงความสามารถในการดําเนินกิจการต%อไป
เรื่อยๆ ของธนาคารกลางข้ึนกับความน%าเชื่อถือของธนาคารกลางมากกว%าสถานะของงบดุล แต%ใน
ปIจจุบันความน%าเชื่อถือของธนาคารแห%งประเทศไทยเป@นจุดแข็งของประเทศท่ีบริษัทจัดอันดับความ
น%าเชื่อถือให*ความเชื่อมั่น 
 (6) วิกฤตการณ0ต*มยํากุ*ง พ.ศ. 2540 เสถียรภาพด*านต%างประเทศของไทยถือว%าขาดความ
เชื่อมั่นเป@นอย%างมาก โดยนอกจากเงินสํารองระหว%างประเทศแทบจะไม%เหลือ ดุลบัญชีเดินสะพัดหรือ
ผลต%างของรายได*จากการส%งออกสินค*าและบริการกับรายจ%ายในการนําเข*าสินค*าและบริการยังขาดดุล
สูง โดยในปP พ.ศ. 2539 ไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว%าร*อยละ 8 ของขนาดเศรษฐกิจ เทียบกับ
ในปP พ.ศ. 2559 ที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร*อยละ 12 ของขนาดเศรษฐกิจ หลายจุดอ%อนสําคัญได*ถูก
ปWดไปแล*ว ไม%ว%าจะเป@นจุดอ%อนด*านความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน ด*านการพึ่งพาหน้ีสกุลเงิน
ต%างประเทศ หรือโครงสร*างพื้นฐานด*านข*อมูลที่มีจุดโหว%และไม%ทันการณ0 ตัวอย%างของระบบการ
จัดเก็บข*อมูลที่ดีข้ึน เศรษฐกิจไทยในปIจจุบันมีสัญญาณการฟVnนตัวท่ีชัดเจนตามการฟVnนตัวของการ
ส%งออกสินค*าและบริการที่ได*รับการตอบรับจากเศรษฐกิจโลก แต%การลงทุนของภาคเอกชนท่ีจาก
ข*อมูลล%าสุดยังคงหดตัวอันเป@นสาเหตุสําคัญท่ีคนทั่วไปคิดว%าเศรษฐกิจไม%ดีข้ึน การส%งต%อข*อมูลที่ทําให*
คนเข*าใจผิดว%าวิกฤติเศรษฐกิจแบบปP พ.ศ. 2540 กําลังจะกลับมาอาจทําให*ประชาชนไม%กล*าจับจ%ายใช*
สอยและธุรกิจบางส%วนไม%กล*าลงทุน ทําให*เศรษฐกิจฟVnนตัวได*ช*าและไม%ดีเท%าท่ีควรจะเป@น การ
แก*ปIญหาวิกฤติครั้งนั้นของแต%ละประเทศนั้นแตกต%างกัน ไทย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต* ต%างก็ขอเข*า
รับความช%วยเหลือจาก IMF ขอเงินกู* ($17, $42 และ $58 พันล*าน ตามลําดับ) โดยยอมตัวเข*าผูกพัน
ตามโครงการปฏิรูปภายใต*บันทึกข*อตกลง (LOI) ขณะที่ฟWลิปปWนส0มีปIญหาไม%มากนัก เงินสํารองมีมาก
และดุลการค*าก็ได*เปรียบ ถึงแม*ค%าเงินจะลดลงมาก แต%เศรษฐกิจก็ถดถอยเพียงเล็กน*อย (ต่ํากว%า 5% 
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ขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ มากกว%า 10%) ฟWลิปปWนส0จึงใช*แค% Technical Assistance คําปรึกษาจาก IMF 
โดยไม%ต*องขอกู* ส%วนมาเลเซียประกาศไม%เอา IMF ใช*การควบคุมการไหลเข*าออกของทุน (Capital 
Control) แถมกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนตายตัว (Fixed Exchange Rate) ก่ึงๆ ปWดประเทศบางส%วน 
โดยมีเงินทุนสํารองค%อนข*างมาก กับราคาน้ํามันซึ่งเป@นสินค*าส%งออกหลักอันดับหนึ่งทําให*รอดพ*น
วิกฤติทางการเงิน วันนี้วิกฤติผ%านมายี่สิบปPเต็ม ต*องบอกว%าทุกประเทศต%างก็ผ%านวิกฤติมาได* หลังจาก
ต%างก็ชะงักงันเศรษฐกิจติดลบไปแค%ปPสองปP ในท่ีสุดก็ตั้งหลักเดินต%อกันได* ซึ่งแทบทุกประเทศกลับมามี
อัตราเติบโตได*ดีซ่ึงถ*านับจากปP ค.ศ. 2000 ที่ต%างก็ตั้งหลักกันได* จนถึง ค.ศ. 2016 ส%วนใหญ%สามารถ
กลับมาเติบโตในอัตราท่ีน%าพอใจ ฟWลิปปWนส0เติบโตได*เฉลี่ย 4.95% ต%อปP ขณะท่ีอินโดนีเซียก็พัฒนาได*ดี 
เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยได*สูงถึง 5.3% ต%อปP ประชาธิปไตยเบ%งบาน ธรรมาภิบาลก็พัฒนา  คนโกงโดน
ลงโทษ ดัชนีคอร0รัปชันปรับข้ึนจาก 17 คะแนน มาเป@น 37 คะแนน อันดับพุ%งจาก 140 มาเป@นที่ 90 
ของโลก ด*านมาเลเซียเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยปPละถึง 5.07%  จนค%อนข*างม่ันใจว%าจะได*เป@น
ประเทศพัฒนาแล*ว เกาหลีใต*นั้นแทบไม%ต*องพูดถึง แม*จะโดนวิกฤติอย%างหนักต*องพึ่งเงินช%วยจาก IMF 
คร่ึงแสนล*านเหรียญ แต%หลังปฏิรูปหลายด*านจนยังเติบโตได*เฉล่ียสูงถึง 4.19% นับว%าโตมากที่สุด
ประเทศหนึ่งในเหล%าประเทศพัฒนาแล*วทั้งหลาย จนมีรายได*ต%อคนต%อปPเกือบ $28,000 รํ่ารวยเป@น
อันดับที่ 25 ของโลก 
 สรุปว%ามีเพียงประเทศเดียวที่การเติบโตทางเศรษฐกิจยังเติบโตค%อนข*างช*า คือประเทศไทย 
ระหว%างปP พ.ศ. 2543F2559 เศรษฐกิจเติบโต เฉลี่ย 3.95% ต%อปP โดยที่หกปPหลัง (2553F2559) เฉลี่ย
ปPละ 2.98% นับว%าต่ําสุดแห%งหนึ่งในโลกในเหล%าประเทศกําลังพัฒนา (Emerging Market) ซึ่งถ*า
เทียบกับอัตราเติบโตเฉลี่ยมากกว%า 9% ในช%วงสิบปP (1986F1996) ก%อนเกิดวิกฤติแล*ว นับว%าต%างกัน
ค%อนข*างมาก (บรรยง พงษ0พานิช, 2561 : 3F7) สาเหตุเกิดจาก 
 1. วิกฤติต*มยํากุ*งของไทยเป@นวิกฤติในภาคเอกชน ที่ลงทุนเกินตัว โดยใช*แหล%งเงินผิดประเภท 
คือไปกู*ระยะสั้นจากต%างประเทศ พอเราถูกบังคับให*ลดค%าเงิน ผู*กู*ก็ไม%สามารถใช*เงินคืนได* คนทั่วไปจะ
เดือดร*อนจากการที่เศรษฐกิจหดตัวรุนแรง แต%ก็เป@นเพียงระยะสั้น แถมลักษณะสังคมไทยที่ใคร
เดือดร*อนตกงานก็ยังโอบอุ*มช%วยเหลือ ไม%มีใครอดตาย ทําให*เราไม%มีวิกฤติสังคม ไม%มี Social Unrest 
พอลดค%าเงินลงมาก สินค*าเกษตรก็ราคาสูงข้ึน เป@นผลดีต%อเกษตรกร สินค*าส%งออกอ่ืนๆ ราคาสูงข้ึน
อย%างมากเพราะมี External Price Adjustment (ลดค%าเงิน) ขนานใหญ% มีการลงทุนมีการจ*างงานใน
อุตสาหกรรมส%งออกเพิ่มมาก คนส%วนใหญ%ได*ประโยชน0 
 2. ประเทศไทยมีวินัยการคลังต%อเน่ืองกันมายาวนาน จึงมีระดับหนี้สาธารณะท่ีต่ํา รัฐบาลจึงมี
ทางเลือกทางนโยบายท่ีจะใช*จ%ายเพื่อกระตุ*นเศรษฐกิจได*ค%อนข*างมาก นอกจากนั้น จากการที่เรามี
รัฐธรรมนูญฉบับปP พ.ศ. 2540 ที่เน*นการกระจายอํานาจและทรัพยากร กับการให*รัฐบาลมีอํานาจ
บริหารมากข้ึน ทําให*เกิดนวัตกรรมประชานิยม ท่ีเอาทรัพยากรส%วนกลางไปใช*จ%ายแจกได*ในรูปแบบ
ต%างๆ รวมท้ังการขยายตัวของบทบาทและขนาดของรัฐอย%างมากผ%านรัฐวิสาหกิจ และนโยบาย
แทรกแซงตลาดแบบต%างๆ เช%น การประกันราคาพืชผล ทําให*ในระยะสั้นเศรษฐกิจพอจะขยายตัวไป
ได* 
 3. ไม%มีแรงกดดันให*ต*องปฏิรูปขนานใหญ%ใดๆ เอกชนมีการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลิตภาพน*อย 
เพราะไม%มีความจําเป@น สังเกตได*จาก Total Factor Productivity ของภาคอุตสาหกรรมที่แทบไม%
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เพิ่มเลย การลงทุนเพื่อ Upgrade Productivity มีน*อย แถมการขยายตัวอย%างมากของรัฐ เท%ากับว%า
เอาทรัพยากรจํานวนมากไปอยู%ในภาคท่ีประสิทธิภาพและผลิตภาพต่ํา และส%งเสริมให*การคอร0รัปชัน
ขยายตัวเต็มท่ี 
 4. เมื่อเสถียรภาพค%าเงินกลับมา มีการเกินดุลการค*าและดุลการชําระเงินต%อเน่ือง ค%าเงินย%อม
ถูกกดดันให*แข็งค%าข้ึน ความได*เปรียบด*านราคาย%อมหมดไป แถมประเทศเกิดใหม%รุ%นใหม%อ่ืนๆ เริ่มมี
ประสิทธิภาพการแข%งขัน มีผลิตภาพมากข้ึน อุตสาหกรรมส%งออกเราก็เลยเร่ิมมีปIญหา ไม%สามารถ
แข%งขันได* ในขณะท่ีหน้ีสาธารณะทั้งที่อยู%ในระบบ และที่แอบแฝงอยู% เช%น ขาดทุนจํานําข*าว ฯลฯ ก็
เริ่มท่ีจะมีเพดานข*อจํากัด การขยายตัวแบบ “รัฐแอบอัด” ก็เร่ิมจะถึงทางตัน 
 Thomas Piketty เขียนไว*ในหนังสือ Capital in 21st Century ของเขา ว%า ระบบทุนนิยมใน
เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตน*อยจะค%อยๆ ถ%ายโอนสมบัติจากคนจนไปสู%คนรวย ทําให*ความเหลื่อมล้ํา
มากข้ึนเร่ือยๆ มันเป@นไปเองตามธรรมชาติของระบบทุนนิยม ถ*าเป@นดังแนวคิดนี้ แม*ไม%มีวิกฤติ
เศรษฐกิจก็อาจเกิดวิกฤติสังคม ซึ่งถ*าเป@นไปอย%างรุนแรง ก็อาจจะล*มล*างระบบไปเลยอย%างท่ีเคยเกิด
ในรัสเซีย จีน เวียดนาม กัมพูชา จากบทความของปWติ ศรีแสงนาม (2561 : 1F3) ตัวเลขล%าสุดโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ (สศช.) แจ*งว%าเศรษฐกิจไทยในไตร
มาสท่ี 1 ปP 2561 ขยายตัวท่ีอัตรา 4.8% สูงที่สุดในรอบ 5 ปP และยังปรับตัวเลขคาดการณ0ว%าปPน้ี
เศรษฐกิจไทยน%าจะโตได*ถึง 4.2F4.7% แต%คนไทยจํานวนมากคิดว%า เศรษฐกิจดีจริงหรือไม% ซึ่งตัวเลข
ดังกล%าวเป@นตัวเลขจริง  แต%มูลค%าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเกิดข้ึนจากการรวบรวมมูลค%าผลผลิต
ที่เกิดข้ึนภายในประเทศ เฉพาะที่อยู%ในระบบเศรษฐกิจที่เป@นทางการ ถูกต*องตามกฎหมาย มีการจด
บันทึก ในระยะเวลาหนึ่งๆ ในที่น้ีก็คือไตรมาสท่ี 1 ปP 2561 และบันทึกในระดับราคาที่วางจําหน%ายใน
ท*องตลาด ณ ระดับราคาในช%วงเวลานั้นๆ นั่นทําให*บางครั้งตัวเลขที่เกิดข้ึนกับมูลค%าจริงๆ อาจจะไม%
ถูกต*องตรงกัน ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ (สศช.) ก็มีความ
พยายามท่ีจะปรับตัวเลขมูลค%า GDP น้ีให*ถูกต*องสะท*อนความเป@นจริงให*มากที่สุด นักเศรษฐศาสตร0
ทํางานร%วมกับนักสถิติ แต%ที่มันยังค*านความรู*สึกเพราะมันเป@นตัวเลขท่ีมองในระดับมหภาค คือมอง
มูลค%าผลผลิต มองรายได* และรายจ%ายของคนท้ังประเทศ ซึ่งในความเป@นจริงมันไม%ได*สะท*อนภาพของ
การกระจายรายได*ที่ไม%เท%าเทียมกัน รายได*ของทั้งประเทศท่ีขยายตัว 4.8% ไม%ได*แปลว%า ทุกคนมี
รายได*เพิ่มข้ึน 4.8% เท%ากันหมด แบบหน*ากระดานเรียงหน่ึง หากแต%อาจจะมีคนบางกลุ%มรวยข้ึน
อย%างมากมายมหาศาล ในขณะที่คนอีกจํานวนหนึ่งจนลงก็ได* แต%โดยเฉลี่ยแล*วรายได*ในภายรวมมัน
สูงข้ึน 4.8%  กรณีของไทยน้ัน การกระจายตัวของรายได*มันไม%เป@นธรรมอย%างยิ่ง ปIญหาการกระจาย
รายได* ในปP พ.ศ. 2559 ประเทศไทยถูกจัดอยู%ในลําดับท่ี 3 ของประเทศ ท่ีมีการกระจายรายได*ที่ไม%
เป@นธรรมมากที่สุดในโลก รองจากรัสเซีย และอินเดีย (Bangkok Post, 2016) และจากข*อมูลล%าสุด
ของ Forbes และ Credit Suisse ประมาณการณ0ทรัพย0สินรวมของประเทศไทยอยู%ที่ 434 พันล*าน 
ดอลลาร0สหรัฐ พบว%า คนไทยที่อยู%ในวัยผู*ใหญ%ที่ร่ํารวยมากท่ีสุดเพียงร*อยละ 1 (เทียบเท%ากับ 521,850 
คน) ครอบครองทรัพย0สินถึงร*อยละ 56.2 ของทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาท่ีร*อยละ 10 ของคนไทย 
วัยผู*ใหญ%ที่รํ่ารวยมากที่สุด คนกลุ%มนี้ ครอบครองทรัพย0สินร*อยละ 78.7 ของประเทศ หรือมูลค%ากว%า 
341.55 พันล*านดอลลาร0สหรัฐ ในขณะที่ประชากรกว%าร*อยละ 90 หรือ 47 ล*านคน ครอบครอง
ทรัพย0สินเพียงร*อยละ 21.3 หรือเพียง 92.4 พันล*านดอลลาร0สหรัฐเท%าน้ัน (Credit Suisse, 2017) 
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แต%ท่ีน%าสนใจคือ ความม่ังค่ังกว%าร*อยละ 21.84 หรือประมาณ 94.8 พันล*านดอลลาร0สหรัฐกระจุกตัว
อยู%ในกลุ%มคนเพียง 5 ตระกูลเท%าน้ัน ได*แก%  
 1. ตระกูลเจียรวนนท0 กลุ%มธุรกิจเจริญโภคภัณฑ0 (CP) ครอบครองทรัพย0สินประมาณ 30 
พันล*านดอลลาร0สหรัฐ  
 2. ตระกูลจิราธิวัฒน0 กลุ%มเซ็นทรัล ครอบครองทรัพย0สินประมาณ 21.2 พันล*าน ดอลลาร0สหรัฐ  
 3. ตระกูลอยู%วิทยา กลุ%มกระทิงแดง ครอบครองทรัพย0สินประมาณ 21 พันล*าน ดอลลาร0สหรัฐ  
 4. ตระกูลสิริวัฒนภักดี ครอบครองทรัพย0สินประมาณ 17.4 พันล*าน ดอลลาร0สหรัฐ  
 5. ตระกูลศรีวัฒนประภา กลุ%ม King Power ครอบครองทรัพย0สินประมาณ 5.2 พันล*าน 
ดอลลาร0สหรัฐ 
  การกระจายรายได*ของไทยเป@นเช%นน้ีเพราะสังคมไทยไม%สามารถปรับตัวให*เท%าทันกับ 
Technology Disruption ในเรื่องของ Industry 4.0 ซึ่งเกิดข้ึนในช%วงปP 2552F2553 แต%ก%อนหน*า 
4.0 เรากําลังพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบที่ 3 หรือ Industry 3.0 ที่เกิดข้ึนในทศวรรษ 2513F
2523 ท่ีคอมพิวเตอร0และระบบออร0โตเมช่ันเร่ิมถูกนํามาใช*แทนกําลังคนในภาคการผลิต คอมพิวเตอร0
จะมาแย%งงานคนระดับล%าง แต%สิ่งที่เกิดข้ึนจริงก็คือ คอมพิวเตอร0 ไม%ได*มาทดแทนคนงานระดับล%าง 
หากแต%มันมาทดแทนคนงานในระดับกลางจากทศวรรษ 1970 – 2010 เป@นเวลากว%า 40 ปP                   
ที่คอมพิวเตอร0มาแทนคนงานระดับกลางท่ีทํางานประจําแบบ Routine ไม%ว%าจะเป@นงานเสมียน งาน
เลขานุการ งานจองตั๋ว งานน่ังโต�ะต%างๆ สํานักงานสถาปนิกที่เคยต*องใช* Draftsman เป@นร*อยๆ คน
นั่งเขียนแบบ ถูกแทนที่ด*วย AutoCAD เพียงระบบเดียว ลักษณะงานแบบน้ีเกิดข้ึนทั่วทั้งประเทศ 
และท่ัวทั้งโลก คนตรงกลางซึ่งมีจํานวนมากท่ีสุด ถูกคอมพิวเตอร0แย%งงาน พวกเขาแนวทาง 2 ทาง 
ทางเลือกแรกคือเดินข้ึนชั้นบนพัฒนาตนเองจนเป@นผู*ประกอบวิชาชีพชั้นสูง เป@นผู*บริหาร และ
ทางเลือกที่สองคือเดินลงข*างล%างไปทํางานแข%งกับพวกที่ด*อยฝPมือในลักษณะของการทํางานต่ําระดับ 
(Underemployment) ทําให*ตลอด 30F40 ปP ที่ผ%านมาเราเห็นงานจํานวนมากที่ใช*ทักษะระดับมัธยม
ปลาย แต%เราจ*างคนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทมาทํางาน ทําให*พวกเขาก็จะได*ค%าแรงต่ํา ในขณะท่ี
คนตรงกลางไม%มีงานให*ทําหรือหายไปจากระบบ และคนชั้นบนก็มีจํานวนอยู%จํานวนหนึ่งที่เป@นเจ*าของ
กิจการ เป@นผู*บริหารระดับสูงท่ีสะสมความม่ังค่ังมาอย%างต%อเนื่อง ดังนั้นแม*ตัวเลขเศรษฐกิจในภาพรวม
จะโตข้ึน แต%มันกระจุกอยู%กับคนแค%ไม%ก่ีคน ในขณะท่ีคนจํานวนมากไม%ได*อานิสงค0จากการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ (Forbes Thailand, 2561) Industry 4.0 ท่ีเกิดข้ึนหลังปP 2010 ปIญญาประดิษฐ0และ
หุ%นยนต0สามารถทํางานแทนได*ท้ังคนระดับกลาง ล%าง และบน สังคมไทยและคนไทยจํานวนมากยังไม%
สามารถปรับตัวกับ Technology Disruption ได* ผลกระทบแบบนี้จาก Technology Disruption 
เป@นกันทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่ทํางานระดับกลางท่ีโดนปIญญาประดิษฐ0เข*ามาแทนที่ ตัวทุนใหญ%เองก็
ต*องด้ินรน โดยเป@นตัวการเอาปIญญาประดิษฐ0เข*ามาใช*เองแทนการจ*างคน หรือมุ%งลดจํานวนพนักงาน
ระดับกลางในองค0การ ขณะท่ีสังคมไทยเราเข*าสู%สังคมคนสูงวัยเต็มตัวพอดี คนสูงวัยเหล%าน้ี ยากท่ีจะ
ปรับตัวเพิ่มทักษะ 4.0 เพื่อทํางานร%วมกับปIญญาประดิษฐ0ได* ขณะที่นักศึกษาท่ีจบออกมาจึงหางานได*
ยากข้ึน และจําต*องทํางานที่ต่ํากว%าวุฒิ และไม%ตรงกับสาขาที่ เ รียนมา เหตุการณ0แบบนี้  ทาง
เศรษฐศาสตร0การเมืองเรียกว%า "การปรับตัวคร้ังใหญ%ของระบบ" (System Adjustment) ซึ่งเกิดข้ึน
ทั่วโลก ประเทศจีนมองการณ0ไกลและปรับตัวเร็วที่สุดในโลก โดยเอาหลักสูตรปIญญาประดิษฐ0เข*าไป
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สอนเด็กๆ ตั้งแต%ชั้นประถมศึกษา ทางรอดของประเทศไทย จึงน%าจะอยู%ที่การสร*างคน 4.0 โดย
ครอบครัวต*องเป@นคนบ%มเพาะเยาวชน 4.0 เองเพราะหวังพึ่งระบบการศึกษาไทยท่ีกําลังล%มสลายทั้ง
ระบบไม%ได* การเรียกร*องให*รัฐช%วยเพราะรัฐเองก็ยังปรับตัวลําบาก หากใช*นโยบายประชานิยม อาจ
เป@นเหมือนประเทศแบบเวเนซูเอล%า Thomas Piketty เขียนไว*ใน Capital in the 21st Century 
บอกว%า ประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํากว%าอัตราผลตอบแทนระยะยาวของเงิน
ลงทุนโดยท่ัวไป (เฉลี่ย อยู%ท่ี 3F4% ต%อปP) การระจายรายได*จะแย%ลงไปเร่ือยๆ เพราะผลประโยชน0ของ
เศรษฐกิจที่โตข้ึนจะตกไปอยู%ท่ีเจ*าของทุนเกือบหมด ซึ่งเจ*าของทุนก็คือคนที่รวยกว%านั่นเอง คนรวยก็
จะยิ่งรวยข้ึน ในขณะที่คนจนก็จะอยู%ที่เดิม คนชั้นกลางส%วนใหญ%ก็จะถูกบีบให*กลายเป@นคนจนไปทีละ
นิดทุกปP อันนี้เป@นธรรมชาติของระบบทุนนิยม  
 สรุป วิกฤติการณ0 ปP พ.ศ. 2540 ได*ให*บทเรียนเร่ืองทางสายกลางในการบริหารและพัฒนา
ประเทศ ที่ต*องดําเนินการสอดคล*องและบูรณาการทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล*อมเข*า
ด*วยกัน หลายประเทศพลิกฟVnนสถานการณ0ทางเศรษฐกิจ แต%ประเทศไทยยังคงก*าวเดินไปไม%ทัน
ประเทศเพื่อนบ*าน อาจเนื่องมาจากปIญหาทางการเมืองที่ยังขาดความปรองดอง สมานฉันท0 หาก
ความสามัคคีของคนในประเทศสามารถหลอมรวมเป@นหนึ่งเดียวได* การพัฒนาทางเศรษฐกิจน%าจะก*าว
กระโดดไปไกลกว%าท่ีเป@นอยู%ในปIจจุบัน 
 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง         
        ประเวศ วะสี (2556 : 1) ได*ให*ความหมายไว*ว%าเศรษฐกิจพอเพียง ไม%ได*แปลว%าไม%
เก่ียวข*องกับใคร ไม%ค*าขาย ไม%ส%งออก ไม%ผลิตเพื่อคนอ่ืน ไม%ทําเศรษฐกิจมหภาค ตัวอย%างประเทศท่ี
เคยยากลําบากและเสียสมดุลได*แก% ประเทศเนเธอแลนด0 เดนมาร0ก สวิตเซอร0แลนด0 เมื่อพัฒนา
ประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงกลับเข*มแข็ง ได*สมดุล และเติบโตไปด*วยดี เศรษฐกิจพอเพียงจึง
หมายถึงเศรษฐกิจสมดุล เป@นการกลับสู%สมดุลของสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล*อม และวัฒนธรรม 
ซึ่งจะนําไปสู%ความพอเพียง 7 ด*านคือ ครอบครัวพอเพียง จิตใจ (เอ้ืออาทร) พอเพียง สิ่งแวดล*อม
พอเพียง ชุมชนเข*มแข็งพอเพียง ปIญญาพอเพียง ฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมีความมั่นคงพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงคือ “เศรษฐกิจพื้นฐาน” ซึ่งพื้นฐานที่มีอยู%ตามพื้นที่ต%างๆ ทั่วประเทศไทยก็คือ 
“ชุมชน” โดยเศรษฐกิจพื้นฐานประกอบด*วยลักษณะสําคัญคือเป@นเศรษฐกิจของคนท้ังมวล มีชุมชนท่ี
เข*มแข็งเป@นพื้นฐานของเศรษฐกิจ มีความเป@นบูรณาการเข*มแข็งไปพร*อมๆ กันหมด ทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล*อม และวัฒนธรรม เติบโตบนพื้นฐานที่เข*มแข็งของเราเอง เช%น ด*านการเกษตร หัถตก
รรม อุตสาหกรรมเกษตร สมุนไพร อาหาร การท%องเที่ยว เป@นต*น เศรษฐกิจพื้นฐาน หมายถึง 
เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทํานุ บํารุงพื้นฐานของตัวให*เข*มแข็งท้ังทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล*อม และ
เศรษฐกิจพื้นฐานทางสังคมก็คือชุมชน เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนคืออย%าง
เดียวกัน 
 เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มี
ปIญญาพอเพียง เมื่อทุกอย%างพอเพียงก็เกิดการสมดุล จะเรียกว%าเศรษฐกิจสมดุลก็ได* เมื่อสมดุลก็เป@น
ปกติ สบาย ไม%เจ็บไม%ไข* ไม%วิกฤติ เศรษฐกิจพื้นฐานกับเศรษฐกิจชุมชนล*วนมุ%งไปสู%เศรษฐกิจพอเพียง 
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 นิธิ  เอียวศรีวงศ0 (2555 : 32F33) กล%าวไว*ว%า “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม%ใช%เทคนิค แต%มี
ความหมายกว*างกว%านั้นมาก เพราะต*องรวมเอา 1) อุดมการณ0บางอย%าง 2) โลกทัศน0บางอย%าง 3) 
ความสัมพันธ0บางอย%าง 4) ค%านิยมบางอย%าง อยู%ในน้ันด*วย จึงนับได*ว%าเป@นเศรษฐกิจพอเพียงอย%าง
แท*จริง ท้ัง 4 ประการท่ีจะกล%าวถึงนี้คือส%วนที่เรารู*จักกันว%าวัฒนธรรม ถ*าไม%เข*าใจเศรษฐกิจพอเพียง
ตามความหมายเช%นน้ี เศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเป@นไปได*แก%คนจํานวนน*อยเท%านั้น เศรษฐกิจ
พอเพียง คือ วัฒนธรรม ไม%ใช%เทคนิคการเพราะปลูกหรือศีลธรรม ความไม%ละโมบและการประหยัด
เท%านั้น แม*ว%าจะเป@นส%วนที่ขาดไม%ได*ของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม 
 วรนุช  อุษณกร (2544 : 46) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ 
ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึงในการผลิตสินค*า และบริการทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได*โดยไม%ต*อง
พึ่งพาปIจจัยต%างๆ ท่ีตนไม%ได*เป@นเจ*าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือความสามารถในการ
ดํารงชีวิตได*อย%างไม%เดือดร*อน มีความเป@นอยู%อย%างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สําคัญ
คือ ไม%หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม%มีพันธนาการอยู%กับสิ่งใด โดยสรุป
คือหันกลับมายึดเส*นทางสายกลางในการดํารงชีวิต 
 สุเมธ  ตันติเวชกุล (2544 : 285) เศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางรากฐานอันม่ันคงและยั่งยืน
ของชีวิต 
 เสน%ห0  จามริก (2542 : 249) ได*ให*ความคิดเห็นไว*ดังนี้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให*ความหมาย
เป@นท้ังหลักการและกระบวนการทางสังคม ว%ากันต้ังแต%ข้ันฟVnนฟูและขยายเครือข%ายเกษตรกรรมยั่งยืน 
เป@นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย%างพออยู%พอกิน 
 นิคม  มูสิกะคามะ (2542 : 263) ให*ความเห็นว%าเศรษฐกิจพอเพียง เป@นแนวทางพัฒนาตาม
ทฤษฎีใหม% ท่ีทําให*ประเทศไทยอยู%ในสังคมโลกได*อย%างสง%างามน%าภูมิใจ โดยท่ีสามารถผลิตทรัพยากร
ได*ตามภูมิปIญญา และเทคโนโลยีแบบไทย มีความพอเพียงในครอบครัว ชุมชนมีความเข*มแข็งช%วย
ตนเองได* วิถีชีวิตความเป@นอยู%ท่ีสอดคล*องกับหลักธรรมคําสอนในศาสนา มีสังคมที่สงบสุข กินดีอยู%ดี
ข้ึน การผลิตอุดมสมบูรณ0พอเพียงที่จะค*าขายไปยังต%างประเทศ 
 พระธรรมปWฎก (ป.อ.ปยุตโต) (ปWยบุตร  หล%อไกรเลิศ. 2547 : 33) ได*ให*ความหมายว%า 
เศรษฐกิจพอเพียง อาจมองได* 2 ด*าน คือ มองอย%างวัตถุนิยมและมองแบบจิตวิสัย 
 1. มองอย%างวัตถุนิยม มองภายนอก คือ ต*องมีกิน มีใช* มีปIจจัยสี่เพียงพอ ที่เราพูดว%าพอสมควร
ตามอัตภาพ ซึ่งใกล*เคียงกับคําว%าพึ่งตนเองได*ในทางเศรษฐกิจ 
 2. มองแบบจิตวิสัย ด*านจิตใจภายใน คือ คนจะมีความรู*สึกเพียงพอไม%เท%ากัน  บางคนมีเป@น
ล*านก็ไม%พอ บางคนมีนิดเดียวก็เป@นการเพียงพอทางจิต 
 SelfFSufficient Economy สามารถใช*แทน Sufficiency Economy ได*หรือไม% คําว%า SelfF
Sufficiency มีความหมายตามพจนานุกรมว%า การไม%ต*องพึ่งใครในความหมายของพระองค0ท%านนั้น 
คือ “SelfFSufficiency น้ันหมายความว%า ผลิตอะไรมีพอท่ีจะใช* ไม%ต*องไปขอยืมคนอ่ืน อยู%ได*ด*วย
ตนเอง”ฉะนั้น เมื่อเติมคําว%า Economy เข*าไป กลายเป@น SelfFSufficient Economy แล*วนั้น จะมี
ความหมายว%า เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับตัวเอง คือ การที่สามารถอยู%ได*ด*วยตนเองอย%างไม%เดือดร*อน 
ไม%ต*องพึ่งพาผู*อ่ืน แต%ประเทศไทยเรา ยังมีความจําเป@นต*องพึ่งพาผู*อ่ืนอยู% ที่ในความเป@นจริงท่ีเราจะ
สามารถช%วยเหลือตัวเองได*ก็ตาม ดังนั้น SelfFSufficient Economy จึงหมายถึง เศรษฐกิจแบบ
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พอเพียงกับตัวเอง ท่ีแตกต%างจาก Sufficiency Economy ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจพอเพียงที่ยังคงมี
การพึ่งพากันและกันอยู% ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา         
ภูมิพลอดุลยเดช 
 “คือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม%ใช%เศรษฐกิจพอเพียง เป@นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป@น
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต%ว%าค%อยๆ พัฒนาข้ึนมา ต*องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช%วยระหว%าง
หมู%บ*าน หรือระหว%าง จะเรียกว%าอําเภอ จังหวัด ประเทศ จะต*องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม%พอเพียง 
จึงบอกว%าถ*ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษหนึ่งส%วนสี่ก็จะพอแล*ว จะใช*ได*” 
 
ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงจะทําให*เกิดความพอเพียงตั้งแต%ระดับบุคคล ครอบครัว หมู%บ*าน  ตําบล  
อําเภอ จังหวัด และประเทศ โดยจะนํามาสู%ความเข*มแข็งและมีภูมิคุ*มกัน ทั้งด*านวัตถุนิยม บริโภค
นิยม   เม่ือคนเข*มแข็งก็จะเป@นจุดเริ่มต*นให*สังคมเข*มแข็งและขยายสู%รากฐานอันแข็งแรงของประเทศ
ต%อไป 
 สรุปได*ว%าเศรษฐกิจพอเพียงเป@นพื้นฐานของความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยอาศัยความพออยู% 
พอกิน พอใช*  ไม%อยู%อย%างผู*ประมาท รู*จักใช*ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ให*เกิดประโยชน0
สูงสุดแก%ตนเองและส%วนรวม โดยยึดหลักการพึ่งพาอาศัยกัน และความมีเมตตาธรรม  ปฏิบัติตนด*วย
ความพอเพียงอย%างมีเหตุและผล ดํารงชีวิตด*วยความไม%ประมาท และมีความสําคัญต%อบุคคลทุกระดับ 
ชุมชน ประเทศ สร*างความมั่นคงและยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 1F7 สรุปได*ว%า 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปIญหา การพัฒนาไม%ยั่งยืน” ทําให*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับ
ที่ 8 ได*ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม%จากเดิมท่ีให*ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป@น
ประเด็นหลักมาเป@นการให*ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพร*อมกัน อันเป@นจุดเริ่มต*นของ
แนวคิดการพัฒนาที่มี“คนเป@นศูนย0กลางการพัฒนา” โดยให*เศรษฐกิจเป@นเครื่องมือในการพัฒนาคน
ให*มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป@นแบบองค0รวมที่เชื่อมโยงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล*อมเข*าด*วยกันอย%างสมดุล แต%วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในปP 2540 ทําให*การปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการพัฒนาไม%สามารถนําไปใช*ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได*อย%างเป@น
รูปธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได*รับการขานรับอย%างกว*างขวางในขณะท่ีสังคมไทยกําลัง
เผชิญกับภาวะวิกฤตครั้งสําคัญของประเทศ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 9 ได*อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป@นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยให*ความสําคัญกับการพัฒนาท่ี
สมดุล ท้ังด*านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล*อม มีเปXาหมายหลักเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
สู%ความอยู%ดีมีสุข ยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให*ประเทศรอดพ*นจากวิกฤต สามารถดํารงอยู%ได*อย%าง
มั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืน ควบคู%ไปกับปรับเปลี่ยน กระบวนการวางแผนจากการดําเนินการโดย
ราชการเพื่อประชาชนเป@นการมีประชาชนเข*าร%วม ให*คนเป@นผู*ตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางการพัฒนา
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ที่คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร*างภูมิคุ*มกันท่ีดีเพื่อพร*อมรับความเสี่ยงบนฐาน
ของความรอบรู* ความรอบคอบ ความเพียร และคุณธรรม  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับท่ี 10 ยังคงน*อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป@นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให*ความสําคัญกับการพัฒนาอย%างสมดุล 
การอยู%ร%วมกันด*วยสันติสุขในสังคมและ การอยู%ร%วมกันระหว%างคนกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อมอย%างยั่งยืน ในแผนดังกล%าวได*มีการวิเคราะห0สถานะทุนของประเทศใน 3 ทุน ได*แก% ทุน
ทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ วิเคราะห0บริบทการเปลี่ยนแปลงภายใต*
กระแสโลกาภิวัตน0ท่ีส%งผลกระทบต%อการพัฒนาประเทศท้ังระบบเศรษฐกิจโลก ตลาดการค*า ตลาด
การเงิน การเปลี่ยนแปลงด*านเทคโนโลยี การเข*าสู%สังคมผู*สูงอายุ และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล*อมท่ีเผชิญภาวะโลกร*อนและการขาดแคลนพลังงาน นําไปสู%การกําหนดยุทธศาสตร0               
บนพื้นฐานของการใช*ความรู*ได*อย%างถูกหลักวิชาการ ให*ความสําคัญกับการเสริมสร*างความเข*มแข็ง
ของทุน นําไปสู%การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและความอยู%เย็นเป@นสุขของคนในสังคม พร*อมทั้งเสริมสร*าง
ระบบโครงสร*าง กลไกและกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศให*อยู%บนหลักธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตย เป@นภูมิคุ*มกันที่ดีสําหรับสังคมไทย การประยุกต0ใช*ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับท่ี 10 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได*มีการประยุกต0ใช*
และมีผลอย%างเป@นรูปธรรมในช%วงท่ีประเทศไทย เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปP 2540 และเป@นแนวทาง
ปฏิบัติอันส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให*พ*น จากภาวะวิกฤต ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีส%งผล
กระทบต%อประเทศไทย รวมถึงวิกฤตท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และ
วิกฤตทางสังคม การน*อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป@น แนวปฏิบัติ ได*ส%งผลให*ประเทศ
ไทยเข*มแข็ง มีภูมิคุ*มกันสูงข้ึนในหลายด*าน การน*อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู%การ
ปฏิบัติของทุกภาคส%วน มุ%งหวังให*เกิดภูมิคุ*มกันแก%ตัวเอง ครอบครัว องค0กร สังคมและประเทศมีหลาย
ประการ ในส%วนภาครัฐ ได*ประยุกต0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช*ในการบริหารประเทศใน
หลายระดับ ท้ังในระดับมหภาค การกําหนดนโยบายภาครัฐ การกําหนดกลยุทธ0และการดําเนินการ
ตามนโยบายท่ีเหมาะสม มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย%างมีประสิทธิภาพมากข้ึน การลงทุนเป@น    
การสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ*างงานในระยะสั้น ควบคู%กับ          
การวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะอย%างยิ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ของ ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานและบริการทางสังคมที่จะพัฒนาคุณภาพทุน
มนุษย0ของประเทศ ผลท่ีเกิดข้ึนเป@นรูปธรรมในระยะเริ่มต*น พบว%าเศรษฐกิจฟVnนตัวจากภาวะวิกฤตและ
มีการ ขยายตัวในระดับท่ีเพียงพอต%อการจ*างงาน และอัตราการว%างงานของประเทศลดลงค%อนข*าง
รวดเร็ว ในระยะ ยาวจะเพิ่มผลิตภาพการผลิตจากการพัฒนาระบบโลจิสติกส0 การพัฒนาทุนมนุษย0 
และการกระจายความเจริญสู%ภูมิภาคและท*องถ่ิน นอกจากนี้ ส%วนราชการต%างๆ ได*น*อมนํา           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู%การปฏิบัติภายในส%วนราชการเป@นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร%งใสในการใช*จ%ายงบประมาณ มีการตรวจสอบที่รัดกุม ยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐ สถาบัน
การเงินทําหน*าท่ีเป@นตัวกลางทางการเงินได*อย%างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข%งขัน และ
สามารถให*บริการกับลูกค*าทั้งภาคครัวเรือนและธุรกิจได*อย%างท่ัวถึง ในช%วงท่ีโลกเผชิญกับภาวะวิกฤต
การเงินปP 2551F2552 ระบบสถาบันการเงินไทยทั้งระบบถือครองสินทรัพย0ต%างประเทศเพียงร*อยละ 
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8 ภาคการเงินจึงมีภูมิคุ*มกันที่ดีกว%าในอดีต ผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจการเงินโลกต%อภาคการเงิน
จึงอยู%ในวงจํากัด ภาคธุรกิจเอกชน ได*มีการประยุกต0ใช*ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย%างกว*างขวาง
มากข้ึน ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในช%วงปP 2540 องค0กรภาคธุรกิจได*มีการปรับเปลี่ยนจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพื่อให*มีความรับผิดชอบต%อสังคมมากข้ึน บทเรียนจากวิกฤตทําให*องค0กรธุรกิจขนาดใหญ%
เริ่มมีวิสัยทัศน0ท่ีมุ%งกําไรระยะยาวมากกว%าระยะส้ัน และให*ความเป@นธรรมแก%ผู*มีส%วนได*ส%วนเสีย มีการ
กระจายความเสี่ยงอย%างรอบคอบ การกระจายแหล%งเงินทุนจากหน้ีระยะสั้นในตลาดเงินมาเป@นการ
ระดมทุนในตลาดทุนมากข้ึน การระดมทุนได*คํานึงถึงศักยภาพของทุนในประเทศอย%างรอบคอบ
มากกว%าในช%วงก%อนเกิดภาวะวิกฤต จึงลดการก%อหนี้ ต%างประเทศลงอย%างชัดเจน ความเข*มแข็งของ
ชุมชน และความอบอุ%นของครอบครัวที่ส%งผลดีต%อความอยู%เย็นเป@นสุข ปIจจัยที่เป@นอุปสรรค ได*แก% 
ความสมานฉันท0ในสังคม สภาพแวดล*อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ปIญหายาเสพติดที่สูงข้ึน 
รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเป@นปIญหา เศรษฐกิจของประเทศไทย
เข*มแข็งและเริ่มเติบโตอย%างมีคุณภาพ การขยายตัวเพิ่มข้ึนเป@นร*อยละ 7.8 คุณภาพชีวิตของคนไทยดี
ข้ึน มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และความยากจนลดลง มีการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร*างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน และความโปร%งใสในการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ังการสนับสนุนให*เกิดการแข%งขันที่เป@นธรรมและการกระจายผลประโยชน0
จากการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 11 มีความต%อเนื่อง
จากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่  8F10 โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคนเป@นศูนย0กลางของการพัฒนา รวมท้ังสร*างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ และ
ขับเคลื่อนให*เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกระดับ เพื่อให*การพัฒนาและบริหารประเทศเป@นไปบน
ทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา อย%างบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล*อม
และการเมือง โดยมีการวิเคราะห0อย%างมีเหตุผลและ ใช*หลักความพอประมาณให*เกิดความสมดุล
ระหว%างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุล ระหว%างความสามารถในการพึ่งตนเองกับการ
แข%งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว%างสังคมชนบทกับเมือง เตรียมระบบภูมิคุ*มกันด*วยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให*พร*อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังน้ี
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต*องใช*ความรอบรู*ในการพัฒนาด*านต%างๆ ด*วยความ
รอบคอบ เป@นไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคล*องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร*างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน*าที่ ความเพียรจะเป@นภูมิคุ*มกันท่ีดีให*พร*อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดับปIจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับท่ี 12            
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืนและคนเป@นศูนย0กลางการพัฒนาท่ีต%อเนื่อง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 9F11 ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลด
ความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช*ภูมิปIญญาและนวัตกรรม
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 12 เพื่อให*บรรลุเปXาหมาย
การพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปPโดยมี หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห%งชาติโดยยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต%แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห%งชาติฉบับท่ี 9 เพื่อให*เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย%างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มี
ระบบภูมิคุ*มกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยมุ%งเน*นการพัฒนาคนให*มีความเป@นคนท่ีสมบูรณ0 
สังคมไทยเป@นสังคมคุณภาพ สร*างโอกาสและมีที่ยืนให*กับทุกคนในสังคมได*ดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุข 
อยู%ร%วมกันอย%างสมานฉันท0 ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย%างต%อเน่ือง มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งค่ังอย%างท่ัวถึงและเป@นธรรม เป@นการเติบโตที่เป@นมิตรกับ
สิ่งแวดล*อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน วิถีชีวิต ค%านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 
 สรุป วิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู%แตกในปP พ.ศ. 2540 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมมีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศชัดเจนมากข้ึน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 F 
2549) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 F 2554) ได*อัญเชิญ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกาศใช*อย%างเป@นทางการ โดยได*รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จากพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู%หัวให*เผยแพร%เป@นแนวทางในการดําเนินชีวิตทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ประเทศ (อภิชัย พันธเสน) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ    
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 F 2559)  เร%งสร*างภูมิคุ*มกันในประเทศให*เข*มแข็งยิ่งข้ึนภายใต*หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมพร*อมที่จะรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได*อย%าง
ยั่งยืน เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู%หัวทรงชี้แนวทางการดําเนินชีวิต
ให*แก%ปวงชนชาวไทยมาเป@นระยะเวลานาน ในช%วงตั้งแต%ก%อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ%งให*พสก
นิกรได*ดํารงชีวิตอยู%ได*อย%างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต*ความเปลี่ยนแปลงต%างๆ ที่เกิดข้ึนตาม
กระแสโลกาภิวัฒน0 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550F2554) ประเทศไทยยังคงต*อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ต*องมีการเตรียมความพร*อมของคนและระบบให*มี
ภูมิคุ*มกัน พร*อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจ เกิดข้ึน คนเป@นศูนย0กลางการพัฒนาต%
อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 9 ให*ความสําคัญต%อการรวม
พลังสังคมจากทุกภาคส%วนให*มีส%วนร%วม ดําเนินการในทุกข้ันตอนของแผนฯ พร*อมทั้งสร*างเครือข%าย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร0การพัฒนาสู%การปฏิบัติรวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม
แผนอย%างต%อเนื่อง แผนปฏิบัติการเป@นเคร่ืองมือสร*างกระบวนการขับเคลื่อน โดยภาครัฐจัดทําและ
ขับเคลื่อนแผนบริหารราชการแผ%นดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบที่ยึดโยงกับมิติของงานตาม
ภารกิจ มิติของพื้นท่ี และมิติตามวาระงานพิเศษ และใช*กลไกกระบวนการชุมชนสร*างการบูรณาการ
กับแผนท*องถ่ิน แผน จังหวัด กลุ%มจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ, 2550 : 17) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555 F 2559) เร%งสร*างภูมิคุ*มกันในประเทศให*เข*มแข็งยิ่งข้ึนภายใต*หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเตรียมพร*อมท่ีจะรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได*อย%างยั่งยืน 
เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ*าอยู%หัวทรงชี้แนวทางการดําเนินชีวิตให*แก% 
ปวงชนชาวไทยมาเป@นระยะเวลานาน ในช%วงตั้งแต%ก%อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ%งให*พสกนิกร      
ได*ดํารงชีวิตอยู%ได*อย%างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต*ความเปลี่ยนแปลงต%างๆ ที่เกิดข้ึนตาม
กระแสโลกาภิวัฒน0 สังคมไทยเห็นพ*องร%วมกันน*อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป@น
ปรัชญานําทางในการพัฒนา ประเทศอย%างต%อเน่ือง เพื่อมุ%งให*เกิดภูมิคุ*มกันและมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย%างเหมาะสม เพื่อให*การพัฒนาประเทศสู%ความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาประเทศใน
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ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 12 จะมุ%งบรรลุเปXาหมายในระยะ 5 ปP ที่ ในขณะ
ที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย%างต%อเน่ือง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจาย
ความมั่งค่ังอย%างทั่วถึงและเป@นธรรม เป@นการเติบโตที่เป@นมิตรกับ สิ่งแวดล*อม รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค%านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห%งชาติ, 2561 : 4) 
 
 
 
 

คําถามท.ายบท 
 

1.  วิกฤติเศรษฐกิจพ.ศ. 2540  คืออะไร เกิดจากสาเหตุใด จงอธิบาย 
2.  เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร มีความสําคัญอย%างไร 
3.  แนวโน*มวิกฤติเศรษฐกิจต*มยํากุ*งมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทยอีกหรือไม% เพราะเหตุใด 
4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับใดที่เริ่มนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใช* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับที่ 12 มีสาระสําคัญเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงอย%างไรบ*าง 

5.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญต%อบุคคล ชุมชน ประเทศชาติอย%างไร  
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บทที่ 2 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเทศไทยเป�นประเทศหน่ึงใน 13 ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย!างน"อย    
ร"อยละ 7 ต!อป%เป�นเวลานาน 25 ป%ติดต!อกันจนถึงป% พ.ศ. 2540 ธนาคารโลกกล!าวว!าการเติบโตอย!าง
รวดเร็วเช!นน้ันจะไม!เกิดข้ึนอีก และในป5จจุบันการพัฒนาท่ียั่งยืนคือเป9าหมายสําคัญ ก!อนป%พ.ศ. 2540 
ทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณลดลง มีการลงทุนอย!างไม!รอบคอบ และมีการบริโภคอย!างไม!รับผิดชอบ
ตั้งแต!ป% พ.ศ. 2488 ถึงป% พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได"สูญเสียพื้นท่ีปBาไม"ไปมากกว!าคร่ึงหนึ่ง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงรับรู"ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพราะพระองคC
เสด็จพระราชดําเนินไปทุกพื้นท่ีของประเทศ พระองคCทรงเห็นว!าประชาชนมีรายได"มากข้ึน มีวิถีชีวิต
เปลี่ยนไป และทรัพยากรธรรมชาติลดลง พระองคCทรงพัฒนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน
จากความเข"าใจสถานการณCที่ได"เกิดข้ึนในประเทศ ปรัชญานี้ชี้แนวทางการดําเนินชีวิตที่ควรจะเป�น
ของคนไทยและประชากรโลก พระราชดํารัสเศรษฐกิจแบบพอเพียงพระองคCใช"คําภาษาอังกฤษว!า 
“Self Sufficient  Economy”  ซึ่งมีนักเศรษฐศาสตรCให"ความหมายจากพจนานุกรมของ Webster  
ได"ว!าสามารถบรรลุเป9าหมายหรือสําเร็จวัตถุประสงคCได"ด"วยตนเองโดยไม!จําเป�นต"องขอความช!วยเหลือ
จากคนอ่ืนหรือคนภายนอก โดยให"พอมีพอใช"ได"ด"วยตนเอง ให"ยืนบนขาตนเองได" คือยืนได"โดยไม!หก
ล"ม ไม!ต"องยืมขาคนอ่ืนเขามา  โดยยึดแนวทางการพัฒนา โดยมี คน หรือ ประชาชน เป�นศูนยCกลาง 
สิ่งเหล!านี้จะนําไปสู!การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development ท้ังการพัฒนาท่ียั่งยืน และ 
Sustainable Development การให"คําจํากัดความและอธิบายแนวคิดของ UN Commission on 
Environment and Development ประกาศใช"คําว!า Sustainable Development หมายถึง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่สนองความต"องการป5จจุบัน โดยไม!ทําให"ประชาชนรุ!นต!อไปในอนาคต
ต"องประนีประนอมยอมลดความสามารถ ในการท่ีจะสนองความต"องการของตนเอง 
 สําหรับองคCกรในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห!งชาติ ได"ให"คํานิยามการพัฒนาท่ียั่งยืนหมายถึง การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต"องการของคนใน
ป5จจุบัน ซึ่งสามารถสืบทอดต!อเนื่องไปในอนาคต โดยไม!กระทบต!อโอกาสในการพัฒนาของคนรุ!นหลัง 
สาระของการพัฒนาแบบยั่งยืนจึงต"องคํานึงถึงมิติของการพัฒนาทั้งด"านเศรษฐกิจและสังคมอย!าง
สมดุล เศรษฐกิจพอเพียง เป�นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู!และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต!ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให"ดําเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให"ก"าวทันต!อยุคโลกาภิวัตนC ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป�นท่ีจะต"องมีระบบคุ"มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต!อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต"อง
อาศัยความรอบรู" ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย!างยิ่งในการนําวิชาการต!าง ๆ มาใช"ใน            
การวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะต"องเสริมสร"างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ"าหน"าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให"มีสํานึกในคุณธรรม            



23 

ความซื่อสัตยCสุจริต และให"มีความรอบรอบรู"ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด"วยความอดทน มีความเพียร
พยายามมีสติป5ญญา และความรอบคอบ เพื่อให"สมดุลและพร"อมต!อการรองรับความเปล่ียนแปลง
อย!างรวดเร็ว และกว"างขวางท้ังด"านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล"อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได"เป�น
อย!างดี เศรษฐกิจพอเพียงไม!จําเป�นต"องต!อต"านกระแสโลกาภิวัตนCหรือสิ่งทันสมัยต!างๆ ทุกคนในสังคม
สามารถนําไปใช"ได" แต!มักถูกเข"าใจผิดว!าเป�นการใช"จ!ายอย!างข้ีเหนียว การห"ามเป�นหนี้ การยอมรับ
สภาพ หรือการไม!ขวนขวายทําสิ่งใด ความหมายที่ลึกซึ้งของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การคํานึงถึงความ
พอประมาณ คือ ให"ทําอะไรด"วยความพอดี ไม!มาก หรือน"อยเกินไป และต"องไม!เบียดเบียนตนเองและ
ผู"อ่ืน ดําเนินชีวิตให"ต้ังอยู!บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม!ประมาท อันจะนําไปสู!การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได"อย!างแท"จริง เปรียบเสมือนการสร"างเสาเข็ม สร"างฐานให"แข็งแรงมั่นคง ไม!ว!าพายุใดๆ เข"ามา 
หรือจะต!อเติมสร"างเพิ่มในภายหลัง บ"านก็จะยังคงยืนหยัดอยู!ได" 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป�นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระกรุณาปรับปรุงแก"ไข พระราชทานและโปรดเกล"าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให"
นําไปเผยแพร!ได" (ตามหนังสือราชเลขาธิการ ท่ีรล 0003/18888 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
มีข"อความดังน้ี 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป�นปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู!และปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต!ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให"
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให"ก"าวทันต!อยุคโลกาภิวัตนC         
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป�นที่จะต"องมีระบบ
ภูมิคุ"มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต!อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต"องอาศัยควารอบรู" ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย!างยิ่งในการนําวิชาการ
ต!าง ๆ มาใช"ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต"องเสริมสร"างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ"าหน"าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให"มีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตยCสุจริต และให"มีความรอบรู"ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด"วยความอดทน ความเพียร 
มีสติ ป5ญญา และความรอบคอบ เพื่อให"สมดุล และพร"อมต!อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว
และกว"างขวาง ทั้งด"านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล"อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป�นอย!างดี” 
     จากพระราชดํารัสในป%ต!อ ๆ มา โดยเฉพาะอย!างยิ่งตั้งแต!ป% พ.ศ. 2537 ได"ทรงดําเนินพระ
ราชกรณียกิจ ดังน้ี 
 1. ปรับแก"สภาพทางกายภาพของพื้นดินให"มีความอุดมสมบูรณCเหมาะแก!การเพาะปลูก 
 2. เน"นความสามารถในการพัฒนาและใช"เทคโนโลยีโดยเน"นความประหยัดแต!ถูกหลัก
วิชาการ 
 3. ส!งเสริมการผลิตท่ีหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยง และช!วยให"เกิดกระแสรายได"ที่เหมาะสม 
 4. ส!งเสริมสถาบันหรือองคCกรของเกษตรกรเข"ามาช!วยแก"ไขป5ญหา 
           5. ส!งเสริมการแปรรูปสินค"าเกษตร 
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ภาพที่ 1 ตัวอย!างของเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลังจากนั้นได"ทรงค"นคว"าทดลองอย!างต!อเน่ือง ในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ได"ทรง
เผยแพร! “ทฤษฎีใหม!” ซึ่งเป�นรูปแบบหน่ึงของเศรษฐกิจพอเพียงในป% พ.ศ. 2539 ทรงเตือนผู"ท่ี
เก่ียวข"องในขณะนั้น ให" “มีความรอบคอบ” และอย!า “ตาโต” จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป% 
พ.ศ. 2540 จึงเป�นที่มาของพระราชดํารัสท่ีว!า 
 “การเป�นเสือนั้นไม!สําคัญ  สําคัญอยู!ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความว!า อุ"มชูตัวเองได" ให"มีพอเพียงกับตัวเอง”  พร"อมกันนั้นทรงอธิบายต!อว!า “คําว!า 
พอเพียง  มีความหมายกว"างขวางกว!าความสามารถในการพึ่งตนเองหรือความสามารถในการยืนบน
ขาของตนเอง  เพราะความพอเพียง หมายถึง  การที่มีความพอ  คือมีความโลภน"อย เมื่อโลภน"อยก็
เบียดเบียนคนอ่ืนน"อยถ"าประเทศใดมีความคิดนี้ มีความคิดว!าทําอะไรต"องพอเพียงหมายความว!า 
พอประมาณ  ซื่อตรง  ไม!โลภอย!างมาก  คนเราอาจจะสุข  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของ
หรูหราก็ได"  แต!ต"องไม!เบียดเบียนคนอ่ืน” 
 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกตCใช" ในทุกอาชีพ ไม!ได"มุ!งเน"นเฉพาะภาค
เกษตรกรรมเท!านั้น แต! เนื่องจากประชากรส!วนใหญ!ของประเทศประกอบอาชีพทางด"าน
การเกษตร  และตัวอย!างในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ!งเน"นการพึ่งพาตนเอง การ
รู"จักพอประมาณ การมีเหตุผลในการตัดสินใจ รู"ว!าทําไมถึงทํา ทําอย!าง ทําแล"วจะได"อะไร การมี
ภูมิคุ"มกันในตัวที่ดี คือความสามารถในการป9องกันและแก"ไขป5ญหาวิกฤต และท่ีสําคัญคุณธรรมนํา
ความรู" คือความซื่อสัตยC รับผิดชอบ เสียสละ และการยอมรับเทคโนโลยีรู"เท!าทันการเปล่ียนแปลง
สามารถนํามาประยุกตCใช"ได"อย!างสมดุล เป�นสิ่งสําคัญที่จะทําให" ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป�น
ปรัชญาชีวิตท่ีขับเคลื่อน ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล"อม ให"ก"าวไปสู!การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 หน!วยงานท่ีมีบทบาทในการทําให"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป�นที่รู"จัก คือสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) ซึ่งเป�นหน!วยงานท่ี
สนองพระราชดําริ ในการประสานความร!วมมือกับหน!วยงานที่เก่ียวข"องในการจัดกิจกรรมและ
โครงการต!าง ๆ ท่ีเน"นวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดําริเพื่อเผยแพร!พระราชกรณียกิจและแนว
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู!หัวให"ประชาชนได"รับทราบและมีส!วนร!วมในการน"อมนํา
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แนวพระราชดําริไปปรับใช"ในการดําเนินชีวิตให"มีความม่ันคงและยั่งยืนต!อไป ซึ่งจวบจนถึงป5จจุบัน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีจํานวนมากกว!า 3,000 โครงการที่ได"สร"างประโยชนCสุขให"แก!
ประชาชนชาวไทย  
 การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาท่ีตั้งอยู!บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม!ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร"างภูมิคุ"มกันที่ดีใน
ตัว ตลอดจนใช"ความรู"ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู& 5 ส&วน ดังน้ี (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห!งชาติ, 2556 : 2m4) 
 1. แนวคิด เป�นแนวทางปฏิบัติเพื่อให"ชีวิตดําเนินไปในทางสายกลางท่ีเหมาะสมสอดคล"องกับ
วิถีความเป�นอยู!อันเรียบง!ายของคนไทย ซึ่งสามารถนํามาประยุกตCใช"ให"เหมาะสมกับประชาชนทุก
ระดับ ทั้งระดับบุคคลครอบครัว ชุมชน องคCกรและระดับประเทศได" 
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 2. หลักการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการ 3 ประการ คือ 
  2.1  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต!อความจําเป�นและเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง สังคม สิ่งแวดล"อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต!ละท"องถ่ิน ไม!มากเกินไป ไม!น"อยเกินไป และ
ต"องไม!เบียดเบียนตนเองและผู"อ่ืน 
  2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเร่ืองต!าง ๆ อย!างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงป5จจัยต!าง 
ๆ ที่เก่ียวข"องอย!างถ"วนถ่ี (รู"จุดแข็ง จุดอ!อน โอกาส อุปสรรค) โดยคํานึงถึงผลที่คาดว!าจะเกิดข้ึนจาก
การกระทํานั้น ๆ อย!างรอบคอบ (รู"เขา รู"เรา รู"จักเลือกนําสิ่งท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกตCใช") 
  2.3 ภูมิคุ"มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ในด"านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อมและวัฒนธรรม เพื่อให"สามารถปรับตัวและรับมือได"อย!างทันท!วงที 
 3. เงื่อนไข เพื่อให"เป�นไปตามแนวคิดทางสายกลาง จะต"องเสริมสร"างให"คนในชาติทุกระดับมี
พื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตนตามเง่ือนไข 2 ประการดังนี้ 
  3.1 ความรู" คือ มีความรอบรู" ความรอบคอบ และระมัดระวังอย!างยิ่ง ในการนํา
วิชาการต!าง ๆ มาใช"ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน 
  3.2 คุณธรรม คือ มีความซื่อสัตยC สุจริต ดําเนินชีวิตด"วยความอดทน ความเพียร มี
สติและป5ญญา 
 4. ผลลัพธC การปฏิบัติตามแนวคิด หลักการและเง่ือนไขข"างต"น ย!อมก!อให"เกิดผลลัพธCอันเป�น
เป9าประสงคCที่พึงได" อันน!าพึงใจ คือ ชีวิตของแต!ละบุคคล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม และ
วัฒนธรรม จะก"าวหน"าเป�นองคCรวมอย!างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
 ทางสายกลาง คือ ความคิดหลักและหัวใจที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ความพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระดับภูมิคุ"มกันในตัวที่ดีพอสมควร (3 ห!วง) พร"อมท้ังความรอบรู" 
และมีสํานึกในคุณธรรม (2 เง่ือนไข) จนก!อให"เกิดผลเป�นสมดุลในทุกด"าน 
 
ความหมาย ความสําคัญของทางสายกลางและความพอเพียง 
 ทางสายกลาง มีคําในทางพระพุทธศาสนา เรียกว!า มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ข"อปฏิบัติ
เป�นกลาง ไม!ย!อหย!อนจนเกินไปและไม!ตึงจนเกินไปไม!ข"องแวะที่สุด 2 อย!าง คือ กาสุขัลลิกานุโยค 
(การประกอบตนให"พัวพันหมกมุ!นอยู!ในกามสุข) และอัตตกิลมถานุโยค (การประกอบตนให"ลําบาก
เปล!า เช!น ด"วยวิธีทรมานตนเอง) ทางแห!งป5ญญา (เร่ิมด"วยป5ญญา, ดําเนินด"วยป5ญญานําไปสู!ป5ญญา) 
อันพอดีที่จะ ทําให"ถึงจุดหมาย คือ ความดับกิเลสและความทุกขCหรือความหลุดพ"นเป�นอิสระสิ้นเชิง 
ได"แก! มรรค มีองคC 8 คือ  

1. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ 
2. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ 
3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
4. สัมมากัมมันตะ ทําการชอบ 
5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 
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6. สัมมาวายามะ เพียรชอบ 
7. สัมมาสติ ระลึกชอบ 
8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ 

 ทางสายกลาง มีความสําคัญเพราะเป�นหนทางหรือวิธีการท่ีแก"จะป5ญหาได"อย!างถึงรากฐาน
ของป5ญหาแท"จริง ไม!ใช!เพียงแก"ตามอาการ ซึ่งเราจําเป�นต"องทําให"เกิดข้ึนหรือเจริญข้ืน ในกรอบ
ความคิดใหญ!ท่ีครอบคลุมพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 หรือความจริงอย!างประเสริฐ ประกอบด"วย ทุกขC 
คือ ตัวป5ญหา ซึ่งเรามีหน"าท่ีต"องกําหนดรู"ทุกขC สมุทัย คือ ต"นเหตุของป5ญหา ซึ่งเรามีหน"าที่ต"องละ
สมุทัย นิโรธ คือ สภาพดับทุกขC ดับป5ญหา (อย!างสูงสุด คือ นิพพาน) มรรค คือ หนทางท่ีจะดําเนินให"
ถึงความดับทุกขC หรือเรียกว!ามรรค ทางสายกลาง 
 ทางสายกลางจึงเป�นศีลธรรมหรือจริยธรรมท่ีถูกต"องพอดีกับหลักสัจธรรมอันเป�นความจริงแท"
ของธรรมชาติ ไม!ใช!เป�นการแบ!งคร่ึงหารสอง เมื่อปฏิบัติให"เป�นวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตอันเป�นการ
ดําเนินชีวิตที่ปรากฎเป�นอยู!จริงของสังคม หากทําถูกทั้งสามระดับเป�นวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงได"
อย!างแท"จริง ความพอเพียงจึงต"องเร่ิมจากใจอ!กน การมีสัมมาทิฏฐินําหน"า ดังในพุทธภาษิตใน
พระไตรปoฎกกล!าวว!า 
 “ธรรมทั้งหลายมีใจเป�นหัวหน"า มีใจเป�นเจ"าใหญ! สําเร็จด"วยใจ ถ"าบุคคลท่ีมีจิตใจเสียหายแล"ว 
จะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความทุกขCย!อมติดตามเขาไป เหมือนล"อหมุนตามโคที่ลากเกวียน ถ"าบุคคลมี
จิตใจผ!องใสแล"วจะพูดก็ตาม จะทําก็ตาม ความสุขย!อมติดตามมาเหมือนเงาท่ีตามตัว” (ขุททกนิกาย
ธรรมบท 25/11) 
 ณัฏฐพงศC ทองภักดี (2558 : 11m14) สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล"อมท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ คุณลักษณะคือ เป�นแนวทางการดํารงอยู!และการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ควร
จะเป�น ใช"ได"กับ ประชาชนทุกระดับ ทุกหน"าที่ เป�นการดําเนินตามทางสายกลาง ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใช!เป�นเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ เพราะเป�นแนวทางการปฏิบัติตนซึ่งมีหลายมิติ 
นอกจากนี้ยังให"มีความเท!าทันโลกคือกระแสโลกาภิวัตนC คือไม!ใช!ปoดประเทศ แต!ในขณะเดียวกันก็ไม!
เปoดเสรีเต็มที่อย!างไม!มีการควบคุมดูแล ไม!ใช!อยู!อย!างโดดเดี่ยวหรืออยู!โดยพึ่งพิงภายนอกทั้งหมด 
ความหมายของความพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ "มกันที่ดีต !อ       
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง หากขาดองค Cประกอบใดก็ไม! เป�นความพอเพียงท่ีสมบูรณC         
ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดีไม!สุดโต!ง และการยืนได"บนขาของตนเอง 
(Selfmreliant) เป�นการดําเนินชีวิตอย!างทางสายกลาง โดยมีการกระทําไม!มากเกินไป ไม!น"อยเกินไปใน
มิติต!างๆ เช!น การบริโภคการผลิตอยู!ในระดับสมดุล การใช"จ!าย การออมอยู!ในระดับท่ีไม!สร"างความ
เดือดร"อนให"ตนเอง ไม!เบียดเบียนตนเองและผู"อ่ืน เพื่อเป�นการยืนได"ด"วยตนเอง ความมีเหตุมีผล 
(Reasonableness) หมายความว!า การตัดสินใจเก่ียวกับพฤติกรรมต!างๆ ท่ีมีความพอประมาณใน
มิติต!างๆ จะต"องมีสติรอบรู"คิดถึงระยะยาว ต"องมีเป9าหมายและวิธีการที่เหมาะสม มีความรู"ในการ
ดําเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุ ป5จจัยและข"อมูลที่เก่ียวข"อง ต"องเป�นการมองระยะยาว ตลอดจน
คํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา และความเสี่ยงจะทําให"มีความพอประมาณท้ังในป5จจุบันและ
อนาคต ความสําคัญของการมีเหตุผลอาจพิจารณาจากพระราชดํารัสความว!า 
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 “….ทุกคนจําเป�นต"องหมั่นใช"ป 5ญญาพิจารณาการกระทําของตนให"รอบคอบอยู !เสมอ 
ระมัดระวังทํา การทุกอย!างด"วยเหตุผล ด"วยความมีสติ และด"วยความรู"ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร"ายทั้ง
มวลให"ได"โดยตลอด และสามารถก"าวไปถึงความสําเร็จที่แท"จริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต...” 
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณCมหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2516  
 การมีภูมิคุ"มกันในตัวที่ดี (Selfmimmunity) การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตนC ต"องมีการ
เตรียมตัวพร"อมรับผลกระทบท่ีคาดว!าจะเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง ด"านต!างๆ การกระทํา ท่ีเรียกได"
ว!าพอเพียง ไม!คํานึงถึงเหตุการณCและผลในป5จจุบัน แต!จําเป�นต"องคํานึงถึงความเป�นไปได"ของสถาน
การณCต!างๆที่จะเกิดข้ึนในอนาคตภายใต"ข"อจํากัดของข"อมูลท่ีมีอยู!และสามารถสร"างภูมิคุ"มกันพร"อมรับ
การเปลี่ยนแปลง การมีภูมิคุ"มกันจะทําให"มีความพอเพียง แม"เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงถึงจะมีเหตุการณC
ที่ไม!ดี!ที่สุดก็สามารถเผชิญป5ญหาได"" เง่ือนไขการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไข
ความรู" ได"แก! มีความรอบรู" รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรม ความรอบรู" คือ มีความรู"
เก่ียวกับวิชาการต!างๆ อย!างรอบด"านในเร่ืองต!างๆ ท่ีเก่ียวข"อง เพื่อใช"เป�น ประโยชนCพื้นฐานเพื่อนําไป
ใช"ในการปฏิบัติอย!างพอเพียง การมีความรอบรู"ย!อมทําให"มีการตัดสินใจที่ถูกต"อง ท้ังน้ีรวมถึง        
ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือ มีการวางแผน โดยสามารถท่ีจะนําความรู"และหลักวิชาต!างๆ มา
พิจารณาเชื่อมโยงสัมพันธCกัน และความมีสติตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได"ในการนํา 
แผนปฏิบัติที่ตั้งอยู!บนหลักวิชาต!างๆ เหล!าน้ันไปใช"ในทางปฏิบัติ โดยมีการปรับใช"ให"เหมาะกับสภาพ
แวดล"อมทั้ง ทางกายภาพและทางสังคมด"วย ในส!วนของคุณธรรมความซื่อสัตยCสุจริต ซึ่งครอบคลุม    
คนท้ังชาติ รวมท้ังเจ"าหน"าท่ี นักวิชาการ นัก ธุรกิจ มีสองด"านคือ ด"านจิตใจ/ป5ญญา และด"านการกระ
ทํา ในด"านแรกเป�นการเน"นความรู"คู!คุณธรรม ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยCสุจริต และมีความ
รอบรู"ที่เหมาะสม ส!วนด"านการกระทําหรือแนวทาง ดําเนินชีวิต เน"นความอดทน ความเพียร สติป5
ญญา และความรอบคอบ เง่ือนไขน้ีจะทําให"การปฏิบัติตาม เนื้อหาของความพอเพียงเป�นไปได"ทําให"
ตนเองไม!มีความโลภ ไม!เบียดเบียนผู"อ่ืนหรือสังคม เพราะการมีความโลภจะทําให"ทําอะไรสุดโต!ง           
ไม!นึกถึงความเสี่ยง ไม!รู"จักพอ มีโอกาสท่ีจะกระทําการทุจริต 
 ปรียานุช ธรรมปoยา (2555 : 48m51)  กล!าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป�นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนC (Paradigm Shift) โดยมองว!าชุมชนและประเทศต!างๆมีความเชื่อมโยงกัน
ภายใต"กระแสโลกาภิวัฒนCและการเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็วของเทคโนโลยี วัฒนธรรมและค!านิยม
ของสังคม  
 คุณลักษณะ  
 เป�นปรัชญาท่ีสามารถนํามาประยุกตCใช"กับการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทั้งระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนและระดับรัฐ 
  
 แนวคิด 
 ทางสายกลาง (Middle Path) เป�นหัวใจสําคัญ (Keyword) ของปรัชญาท่ีนํามาใช"ในการ
บริหารและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให"ก"าวทันต!อโลก ต!อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนCคือ ไม!ใช!เป�น
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การปoดประเทศ ไม!ใช!การอยู!อย!างโดดเดียวหรือพึ่งพาภายนอกหรือพึ่งพิงคนอ่ืนทั้งหมด แต!เน"น
ความคิดและการกระทําท่ีจะพึ่งตัวเองเป�นหลักก!อนที่จะไปพึ่งคนอ่ืนๆ 
 หลักการ   
 ความพอเพียง มีหลักการ 3 ข"อคือ  
 1. ความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล"อมตามความเป�นจริง  
 2. ความมีเหตุผลบนพื้นฐานความถูกต"อง  
 3. การมีภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัวไม!ประมาทในการดําเนินชีวิตที่ต"องประสบความเปลี่ยนแปลง
ต!างๆอยู!ตลอดเวลา 3 ข"อนี้เป�นแนวทางในการตัดสินใจในการกระทํา 
 ความพอประมาณหมายถึง การใช"ทรัพยากรที่มีอยู!เป�นทุนเดิมของตนเองหรือภายในท"องถ่ิน
ให"เกิดประโยชนCสูงสุดการท่ีจะแสวงหาทรัพยากรแหล!งทุนวัตถุดิบเป�นส่ิงของบริการต!างๆจาก
ภายนอกจึงจะเป�นการใช"ทรัพยากรอย!างพอเหมาะพอควรกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม
รวมท้ังวัฒนธรรมในแต!ละท"องถ่ินการใช"ทรัพยากรต"องคํานึงถึงความจําเป�นสถานะของตนเอง           
สภาวะแวดล"อมต!างๆว!าเหมาะสมหรือไม! และต"องอยู!บนพื้นฐานของคุณธรรมด"วยคือ ไม!เบียดเบียน
ตนเองและผู"อ่ืน ไม!ทําให"สังคมเดือดร"อนตั้งอยู!บนพื้นฐานความซื่อสัตยCสุจริต  
 ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจดําเนินการเร่ืองต!าง ๆ อย!างมีเหตุผลบนพื้นฐานของความ
ถูกต"องความเป�นจริงตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมค!านิยมท่ีดีงามท้ังแม!ระยะสั้น 
ระยะยาวต!อตนเองต!อผู"อ่ืนและส!วนรวมอย!างรอบคอบ อย!างเป�นระบบมีข"อผิดพลาดน"อย อาศัยความ
รอบรู" ขยันหมั่นเพียร ความอดทนที่จะจัดเก็บข"อมูลอย!างเป�นระบบ 
 การสร"างภูมิคุ"มกันที่ดีในตัวคือเตรียมตัวให"พร"อมรับกับผลกระทบและเปลี่ยนแปลงในด"าน
ต!าง ๆ ไม!ว!าจะเป�นด"านวัตถุ สิ่งแวดล"อม วัฒนธรรมเตรียมตนเองและผู"ท่ีเก่ียวข"องให"มีภูมิต"านทานท่ี
จะคุ"มกันตัวเองได" 
 ทั้ง 3 องคCประกอบดังกล!าวคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ"มกันที่ดีในตัว 
มีความเป�นองคCรวมท่ีเก่ียวเนื่องกัน ไม!สามารถแยกจากกันได"เงื่อนไขพื้นฐานคือ การมีคุณธรรมกํากับ
ความรู" 
 เงื่อนไขหลักท่ีจะช!วยทําให"การตัดสินใจและการกระทําเป�นไปอย!างพอเพียงคือจะต"องอาศัย
ทั้งคุณธรรมและความรู"ของคนเป�นพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะทําให"สามารถวางแผนหรือปฏิบัติการ
อย!างพอเพียงได"หากขาดคุณธรรมเป�นพื้นฐานของจิตใจแล"ว ขาดการใช"ความรู"ด"วยความรอบรู"
รอบคอบระมัดระวังแล"ว การตัดสินใจและการกระทําต!าง ๆ ก็ไม!สามารถเป�นไปอย!างพอเพียงได"
เงื่อนไขความรู"ประกอบด"วยการฝzกตนให"มีความรอบรู"เก่ียวกับวิชาการต!างๆท่ีเก่ียวข"องอย!างรอบด"าน
มีความรอบคอบและความระมัดระวังท่ีจะนําความรู"ต!างๆเหล!านั้น มาพิจารณาใช"เชื่อมโยงกัน             
มีการแสวงหาความรู" เพิ่มพูนความรู" จัดการความรู" ต!อยอดความรู"ให"ตลอดเวลา ความรอบรู" มีความรู"
เพื่อเป�นพื้นฐานไปใช"ในโอกาสและเวลาต!างๆ อย!างรอบคอบคือ สามารถที่จะนําความรู"และ          
หลักวิชาการต!าง ๆ มาเชื่อมโยงสัมพันธCกันประกอบการวางแผนความระมัดระวังคือความมีสติใน            
การนําแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู!บนหลักวิชาต!าง ๆ เหล!านั้นไปใช"ในทางปฏิบัติ  เพราะในความเป�นจริงแล"ว
สถานการณCเปลี่ยนแปลงอยู!ตลอดเวลา  จึงต"องอาศัยความระมัดระวังให"รู" เท!าทันเหตุการณC             
ที่เปลี่ยนแปลงไปด"วยเงื่อนไขคุณธรรมต"องเสริมสร"างให"เป�นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติด"านจิตใจคือ
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ตระหนักในคุณธรรม รู"ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตยCสุจริต ใช"สติป5ญญาอย!างถูกต"องและเหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต ด"านการกระทําคือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม!โลภ ไม!ตระหน่ี รู"จักแบ!งป5นและ
รับผิดชอบในการอยู!ร!วมกับผู"อ่ืนในสังคมกลุ!มเป9าหมายที่เน"นเป�นพิเศษมีการเสริมสร"างเงื่อนไข 2 ด"าน
คือ เจ"าหน"าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับเน่ืองจากการกระทําใด ๆ ของคนกลุ!มน้ี
สามารถก!อให"เกิดผลกระทบในสังคมได" เป9าหมายและผลที่คาดว!าจะเกิดข้ึน แนวทางในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช"ในการดําเนินชีวิต จะทําให"เกิดแนวทางพัฒนาและผลของ         
การพัฒนาที่สมดุลพร"อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด"านท้ังด"านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล"อม
วัฒนธรรม โดยมุ!งผลทั้งในระยะส้ันและในระยะยาวให"รอดพ"นจากภัยและวิกฤตในแต!ละช!วงเวลา           
เพื่ อความมั่นคงและความยั่ งยืนของการพัฒนาเป9าหมายของความสมดุล และพร"อมรับ                     
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาแต!ละข้ันจําเป�นต"องดูองคCประกอบการพัฒนาใน 4 ด"านได"แก!วัตถุ 
สังคม ส่ิงแวดล"อม วัฒนธรรม 
 วัตถุหมายถึงวัตถุต!างๆเชิงกายภาพท่ีมนุษยCสร"างหรือประดิษฐCข้ึนเช!นวัตถุดิบสิ่งของวัสดุ
อุปกรณCเคร่ืองใช"ไม"สอยเสื้อผ"าหรือใช"วิธีแลกเปลี่ยนกัน 
 สังคมหมายถึงสภาพการอยู!ร!วมกันของคนในสังคมความสัมพันธCของคนในสังคมเช!นการไว"
เนื้อเชื่อใจกันการช!วยเหลือแบ!งป5นเอ้ือเฟ|}อเผื่อแผ!การมีวินัยการเคารพกฎเกณฑCกติกาของการอยู!
ร!วมกันของคนในสังคมอย!างเคร!งครัด การมีกฎหมายและระบบยุติธรรมท่ีเชื่อถือได"เป�นธรรมและ          
มีประสิทธิภาพ การจัดระบบสวัสดิการสังคมในรูปแบบต!างๆที่พัฒนาข้ึนมา เพื่อสร"างภูมิคุ"มกันที่ดีใน
ยามวิกฤตให"กับสมาชิกในสังคม 
 สิ่งแวดล"อมหมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ
โลกโดยรวม ได"แก! ความอุดมสมบูรณCของทรัพยากรดิน นํ้า ปBา แร!ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความเป�นปกติของภูมิอากาศ นอกจากจะเป�นป5จจัยการผลิตและบริการแล"ว ยังเป�นสิ่งที่สําคัญและ
จําเป�นในการดํารงชีวิตการใช"ประโยชนCจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม จึงควรเป�นไปด"วย
ความระมัดระวังและรับผิดชอบ 
 วัฒนธรรมหมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตและการดํารงชีวิตซึ่งรวมถึงความเชื่อศาสนาคุณค!า        
ภูมิป5ญญา การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม การกินอาหารพื้นเมือง การอยู!ของคน การรักษาสุขภาพ
การแต!งตัว ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะการแสดง โบราณสถาน วัฒนธรรมเป�นการบ!งบอกถึง
เอกลักษณCความเป�นตัวตนของแต!ละท"องถ่ินที่มีคุณลักษณะเฉพาะแล"วค!อยต!อยอดพัฒนาปรับปรุงให"
เหมาะสมเพื่อไม!ให"วิถีการพัฒนาสร"างความแตกแยกหรือความแปลกแยกข้ึนในสังคม 
 สรุป เศรษฐกิจพอเพียงเป�นท้ังแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติของแต!ละบุคคลและ
องคCการโดยมีความมีเหตุผล ความพอประมาณและการมีภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัวเอง ควบคู!ไปกับคุณธรรม
นําความรู"คุณธรรมที่ควรมีคือ ไม!เบียดเบียนผู"อ่ืน มีความช!วยเหลือ เอ้ือเฟ|}อเผื่อแผ!ผู"อ่ืน รู"รักสามัคคี
ภายใต"กระแสโลกาภิวัฒนC 
 
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม&ตามแนวพระราชดําริ 
 เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดําริ
นําความคิดเร่ือง “ทฤษฎีใหม!”ออกเผยแพร! “ทฤษฎีใหม!”  คือรูปแบบหนึ่งของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
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ในความหมาย “ความพอมีพอกิน”เป�นทฤษฎีที่เกิดจากประสบการณCของพระองคCภายหลังท่ีได"ทรง    
ลงมือปฏิบัติอย!างต!อเนื่องเป�นระยะเวลานาน ก!อนจะมีพระบรมราโชวาทในป% พ.ศ. 2517 ในป% พ.ศ.
2538 ทรงย้ําอีกคร้ังหนึ่ง โดยเปรียบเทียบให"เห็นว!าทฤษฎีใหม!ประยุกตCเข"ากับสภาพน้ําท!วมและ            
ฝนแล"งของประเทศไทยได" จนกระท่ังป% พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบป5ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
พระองคCได"ทรงขยายความให"เป�นรูปธรรม ในการไม!ประมาณตนของความโลภ ความเห็นแก!ได"            
โดยไม!คํานึงถึงผลได"ผลเสียแก!ตนเองและผู"อ่ืนอย!างละเอียด จึงมีพระราชดํารัสในเร่ืองดังกล!าว คือ 
 “การจะเป�นเสือนั้นไม!สําคัญ สําคัญอยู!ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น
หมายความว!า อุ"มชู ตัวเองได" ให"มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ ไม! ได"หมายความว!า                 
ทุกครอบครัวจะต"องผลิตอาหารของตนเอง จะต"องทอผ"าใส!เอง อย!างนั้นมันเกินไป แต!ว!าในหมู!บ"าน
หรือในอําเภอ จะต"องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย!างผลิตได"มากกว!าความต"องการก็ขาย
ได" แต!ขายในที่นี้ไม!ไกลเท!าไรไม!ต"องเสียค!าขนส!งมากนัก ถ"าสามารถที่จะเปลี่ยนไปทําให"กลับเป�น
เศรษฐกิจแบบพอเพียงไม!ต"องท้ังหมด  แม"แต!ครึ่งหน่ึงก็ไม!ต"องอาจจะสักเศษหน่ึงส!วนสี่ก็สามารถ          
อยู!ได"”   
      เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม! เป�นแนวทางในการพัฒนาท่ีนําไปสู!
ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต!าง ๆ อย!างเป�นข้ันตอน โดยลดความเสี่ยงเก่ียวกับความ          
ผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากป5จจัยต!าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมี
เหตุผล  การสร"างภูมิคุ"มกันท่ีดี มีความรู" ความเพียรและความอดทน สติและป5ญญา การช!วยเหลือ         
ซึ่งกันและกันและความสามัคคี 

 
      เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว"างกว!าทฤษฎีใหม!โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป�นกรอบแนวคิดท่ี
ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม!ในขณะท่ี แนวพระราชดําริเก่ียวกับทฤษฎีใหม!หรือ
เกษตรทฤษฎีใหม! ซึ่งเป�นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย!างเป�นข้ันตอนนั้น เป�นตัวอย!างการใช"หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป�นรูปธรรมเฉพาะในพื้นท่ีที่เหมาะสม 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยีแห!งชาติ (2543 : 11m12) กล!าวถึงความสําคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว!า “ความพอเพียง”  
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป�นท่ีจะต"องมีระบบภูมิคุ"มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต!อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต"องอาศัย
ความรอบรู"และความระมัดระวังอย!างยิ่งในการนําวิชาการต!างๆ มาใช"ในการวางแผนและดําเนินงาน
ทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะต"องเสริมสร"างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให"มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยCสุจริต และให"มีความรอบรู"ที่เหมาะสมมีความเพียร อดทน “เกษตรทฤษฎีใหม!” เป�นตัวอย!าง
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ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ด"านการเกษตรอย!างมีระบบ อย!างไรก็ตาม “เกษตรทฤษฎีใหม!” เป�น
เพียงส!วนหน่ึงของการปฏิบัติตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง”  เท!านั้น มิได"เป�นท้ังหมดของ“เศรษฐกิจ
พอเพียง” อย!างใดเพราะยังมีส!วนอ่ืนๆ อีกมาก 
  

  
ภาพที่ 2  ทฤษฎีใหม!หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ทฤษฎีใหม&ตามแนวพระราชดําริ 
 อาจเปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู! 2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก"าวหน"า 
ได"ดังนี้ 
      ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป�นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐานเทียบได"กับทฤษฎีใหม!ขั้นที่ 1 ที่มุ!งแก"ป5ญหาของเกษตรกรที่อยู!ห!างไกลแหล!งนํ้า ต"องพึ่งน้ําฝน
และประสบความเสี่ยงจากการที่น้ําไม!พอเพียง แม"กระทั่งสําหรับการปลูกข"าวเพื่อบริโภค และมีข"อ
สมมติว!า มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบ!อเพื่อแก"ป5ญหาในเร่ืองดังกล!าวจากการแก"ป5ญหาความเสี่ยงเร่ือง
น้ํา จะทําให"เกษตรกรสามารถมีข"าวเพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหน่ึงได" และใช"ที่ดินส!วนอ่ืน ๆ สนอง
ความต"องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส!วนท่ีเหลือเพื่อมีรายได"ท่ีจะใช"เป�นค!าใช"จ!ายอ่ืน ๆ 
ที่ไม!สามารถผลิตเองได" ทั้งหมดน้ีเป�นการสร"างภูมิคุ"มกันในตัวให"เกิดข้ึนในระดับครอบครัว  อย!างไรก็
ตาม แม"กระท่ัง ในทฤษฎีใหม!ข้ันที่ 1 ก็จําเป�นที่เกษตรกรจะต"องได"รับความช!วยเหลือจากชุมชน
ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 
      ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองคCกร เป�นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก"าวหน"า ซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหม!ขั้นท่ี 2 เป�นเรื่องของการสนับสนุนให"เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ!มหรือสหกรณC หรือการ
ที�่�ธุรกิจต!าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข!ายวิสาหกิจ  กล!าวคือ เมื่อสมาชิกในแต!ละครอบครัวหรือ
องคCกรต!าง ๆ มีความพอเพียงข้ันพื้นฐานเป�นเบื้องต"นแล"วก็จะรวมกลุ!มกันเพื่อร!วมมือกันสร"าง
ประโยชนCให"แก!กลุ!มและส!วนรวมบนพื้นฐานของการไม!เบียดเบียนกัน การแบ!งป5นช!วยเหลือซ่ึงกันและ
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กันตามกําลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทําให" ชุมชนโดยรวมหรือเครือข!ายวิสาหกิจนั้น ๆ 
เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย!างแท"จริง 
      ความพอเพียงในระดับประเทศ เป�นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก"าวหน"า ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม!ข้ัน
ที่ 3 ซึ่งส!งเสริมให"ชุมชนหรือเครือข!ายวิสาหกิจสร"างความร!วมมือกับองคCกรอ่ืน ๆ ในประเทศ เช!น 
บริษัทขนาดใหญ! ธนาคาร สถาบันวิจัย เป�นต"น 
      การสร"างเครือข!ายความร!วมมือในลักษณะเช!นนี้จะเป�นประโยชนCในการสืบทอดภูมิป5ญญา 
แลกเปลี่ยนความรู" เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรือร!วมมือกันพัฒนา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ทําให"ประเทศอันเป�นสังคมใหญ!อันประกอบด"วยชุมชน องคCกร และธุรกิจต!าง ๆ ท่ี
ดําเนินชีวิตอย!างพอเพียงกลายเป�นเครือข!ายชุมชนพอเพียงท่ีเชื่อมโยงกันด"วยหลัก ไม!เบียดเบียน 
แบ!งป5นและช!วยเหลือซึ่งกันและกันได"ในที่สุด 
 
การสร.างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ (สศช.) เสนอให"ริเร่ิมการสร"าง
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต!อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจาก        
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช"อย!างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให"เกิดความรู"
ความเข"าใจที่ถูกต"อง ซึ่งจะนําไปสู!การยอมรับ และการนําไปประยุกตCใช"ให"เกิดผลในทางปฏิบัติในทุก
ภาคส!วนของสังคมอย!างจริงจัง 
 พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองคC นับตั้งแต!ป%พ.ศ. 2517 เป�นต"นมา พบว!า
พระองคCท!านได"ทรงเน"นย้ําแนวทางการพัฒนาท่ีอยู!บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน  
พอมีพอใช" การรู"จักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร"างภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัว และ
ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม!ให"ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับข้ันตอนที่ถูกต"องตาม
หลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป�นกรอบในการดํารงชีวิต ซึ่งท้ังหมดนี้เป�นท่ีรู"กันภายใต"ชื่อว!า 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป9าหมายหลักเพื่อสร"างเครือข!ายเรียนรู" ให"มีการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช"เป�นกรอบความคิด เป�นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป�นส!วนหน่ึงของวิถี
ชีวิตของคนไทยในทุกภาคส!วน 
      วัตถุประสงคCของการขับเคลื่อนเพื่อสร"างความรู"ความเข"าใจที่ถูกต"อง เก่ียวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให"ประชาชนทึกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไปประยุกตCให"ได"อย!างเหมาะสม และปลูกฝ5ง 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนCในการดํารงชีวิตให"อยู!บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสู!การ
ปรับแนวทางการพัฒนาให"อยู!บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง     
      การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เป�นการเสริมพลังให"ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได"อย!าง
มั่นคง ภายใต"กระแสโลกาภิวัตนC โดยให"ความสําคัญกับการสร"างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมให"
เข"มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต!าง ๆ ตลอดจนสามารถปรับตัวพร"อมรับต!อ
การเปลี่ยนแปลงต!าง ๆ ได"อย!างเท!าทัน และนําไปสู!ความเอยู!เย็นเป�นสุขของประชาชนชาวไทย 
 การขับเคลื่อนจะเป�นลักษณะเครือข!ายและระดมพลังจากทุกภาคส!วนแบ!งเป�น 2 เครือข!าย
สนับสนุนตามกลุ!มเป9าหมายเบ้ืองต"น ได"แก! 



34 

 เครือข!ายด"านประชาสังคมและชุมชน 
 เครือข!ายธุรกิจเอกชน 
 นอกจากนี้แล"วยังมีเครือข!ายสนับสนุนตามภารกิจ ได"แก! 
 เครือข!ายวิชาการ 
 เครือข!ายสร"างกระบวนการเรียนรู" 
 เครือข!ายเผยแพร!ประชาสัมพันธC 
       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู!ภายใต"กรอบแนวคิด “3 ห!วง 2 เงื่อนไข” กล!าวคือ 3 ห!วง 
ประกอบไปด"วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัว โดยท่ีทั้งหมดนั้นอยู!
ภายใต"เง่ือนไข 2 เงื่อน คือ การมีความรู" และคุณธรรมดําเนินกิจกรรมด"านต!างๆ  อย!างสมดุล และ  
ให"ยั่งยืนการทบทวนความรู"เก่ียวกับป5ญหาสังคม ทฤษฎี แนวทางพัฒนาและแก"ไขป5ญหา การทบทวน
ความรู"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก"ไขป5ญหาโดยใช"พื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและกลไก
ชุมชนเข"มแข็ง  
 การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

• ยึดหลัก พออยู! พอกิน พอใช" 
• ยึดความประหยัด ตัดทอนค!าใช"จ!าย ลดความฟุBมเฟ|อย ในการดํารงชีพ 

"ความเป�นอยู!ที่ต"องไม!ฟุ9งเฟ9อต"องประหยัดไปในทางที่ถูกต"อง" 
• ยึดถือการประกอบอาชีพด"วยความถูกต"องและสุจริต 

"ความเจริญของคนท้ังหลายย!อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ และการหาเลี้ยงชีพชอบเป�นสําคัญ" 
• ละเลิกการแก!งแย!งผลประโยชนCและแข!งขันในการค"าขาย  ประกอบอาชีพแบบต!อสู"กันอย!าง

รุนแรง 
 "ความสุขความเจริญอันแท"จริง หมายถึง ความสุข ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได"ด"วย
ความเป�นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทํา ไม!ใช!ได"มาด"วยความบังเอิญ หรือด"วยการแก!งแย!ง            
เบียดบังจากผู"อ่ืน" 

• มุ!งเน"นหาข"าวหาปลา ก!อนมุ!งเน"นหาเงินหาทอง 
• ทํามาหากินก!อนทํามาค"าขาย 
• ภูมิป5ญญาชาวบ"านและท่ีดินทํากิน คือทุนทางสังคม ตั้งสติที่มั่นคง ร!างกายที่แข็งแรงป5ญญาท่ี

เฉียบแหลม 
แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง  
  1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค!าใช"จ!ายในทุกด"าน ลดละความฟุBมเฟ|อยในการใช"
ชีวิต  
  2. ยึดถือการประกอบอาชีพด"วยความถูกต"อง ซื่อสัตยCสุจริต  
  3. ละเลิกการแก!งแย!งผลประโยชนCและแข!งขันกันในทางการค"าแบบต!อสู"กันอย!าง
รุนแรง  
  4. ไม!หยุดนิ่งท่ีจะหาทางให"ชีวิตหลุดพ"นจากความทุกขCยาก ด"วยการขวนขวายใฝBหา
ความรู"ให"มีรายได"เพิ่มพูนข้ึน จนถึงข้ันพอเพียงเป�นเป9าหมายสําคัญ  
  5. ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 
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ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง มุ!งเน"นให"ผู"ผลิต หรือผู"บริโภค พยายามเร่ิมต"นผลิต หรือบริโภคภายใต"
ขอบเขต ข"อจํากัดของรายได" หรือทรัพยากรที่มีอยู!ไปก!อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได"ด"วยตนเอง และลดภาวการณCเสี่ยงจากการไม!สามารถควบคุม
ระบบตลาดได"อย!างมีประสิทธิภาพ  เศรษฐกิจพอเพียงมิใช!หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจน
เกินสมควร หากแต!อาจฟุBมเฟ|อยได"เป�นครั้งคราวตามอัตภาพ แต!คนส!วนใหญ!ของประเทศ มักใช"จ!าย
เกินตัว เกินฐานะที่หามาได" เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปสู!เป9าหมายของการสร"างความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจได"  เช!น โดยพื้นฐานแล"ว ประเทศไทยเป�นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของ
ประเทศจึงควรเน"นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน"นความมั่นคงทางอาหาร เป�นการสร"างความม่ันคงให"เป�น
ระบบเศรษฐกิจในระดับหน่ึง จึงเป�นระบบเศรษฐกิจท่ีช!วยลดความเสี่ยง หรือความไม!มั่นคงทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวได" เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตCใช"ได"ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคขอ
เศรษฐกิจ ไม!จําเป�นจะต"องจํากัดเฉพาะแต!ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม"แต!ภาคการเงิน ภาค
อสังหาริมทรัพยC และการค"าการลงทุนระหว!างประเทศ โดยมีหลักการที่คล"ายคลึงกันคือ เน"นการเลือก
ปฏิบัติอย!างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร"างภูมิคุ"มกันให"แก!ตนเองและสังคม 
 
 
 
 
 
ความสําคัญของทฤษฎีใหม& 
 1. มีการบริหารและจัดแบ!งที่ดินแปลงเล็กออกเป�นสัดส!วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชนCสูงสุดของ
เกษตรกร ซึ่งไม!เคยมีใครคิดมาก!อน  
 2. มีการคํานวณโดยใช"หลักวิชาการเก่ียวกับปริมาณน้ําที่จะกักเก็บให"พอเพียงต!อการ
เพาะปลูกได"อย!างเหมาะสมตลอดป%  
 3. มีการวางแผนที่สมบูรณCแบบสําหรับเกษตรกรรายย!อย โดยมีถึง 3 ข้ันตอน  
   
หลักการและแนวทางสําคัญ  
 1. เป�นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได"ในระดับท่ี
ประหยัดก!อน ท้ังน้ี ชุมชนต"องมีความสามัคคี ร!วมมือร!วมใจในการช!วยเหลือซ่ึงกันและกันทํานอง
เดียวกับการ“ลงแขก”แบบดั้งเดิมเพื่อลดค!าใช"จ!ายในการจ"างแรงงานด"วย 
 2. เนื่องจากข"าวเป�นป5จจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต"องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว!าครอบครัว
หน่ึงทํานาประมาณ 5 ไร! จะทําให"มีข"าวพอกินตลอดป% โดยไม!ต"องซื้อหาในราคาแพง เพื่อยึดหลัก
พึ่งตนเองได"อย!างมีอิสรภาพ  
 3. ต"องมีนํ้าเพื่อการเพาะปลูกสํารองไว"ใช"ในฤดูแล"ง หรือระยะฝนทิ้งช!วงได"อย!างพอเพียง 
ดังนั้น จึงจําเป�นต"องกันท่ีดินส!วนหนึ่งไว"ขุดสระน้ํา โดยมีหลักว!าต"องมีนํ้าเพียงพอที่จะเพาะปลูกได"
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ตลอดป% ท้ังนี้ ได"พระราชทานพระราชดําริเป�นแนวทางว!า ต"องมีนํ้า 1,000 ลูกบาศกCเมตร ต!อการ
เพาะปลูก 1 ไร! โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร! ทําพืชไร! หรือไม"ผลอีก 5 ไร! (รวมเป�น 10 ไร!) 
จะต"องมีนํ้า 10,000 ลูกบาศกCเมตรต!อป% 
 ดังนั้น หากตั้งสมมติฐานว!า มีพื้นท่ี 5 ไร! ก็จะสามารถกําหนดสูตรคร!าวๆ ว!า แต!ละแปลง
ประกอบนาข"าว 5 ไร! พืชไร! พืชสวน 5 ไร! สระน้ํา 3 ไร! ขุดลึก 4 เมตร จุนํ้าได"ประมาณ 19,000 
ลูกบาศกCเมตร ซึ่งเป�นปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอที่จะสํารองไว"ใช"ยามฤดูแล"ง ที่อยู!อาศัยและอ่ืนๆ 2 ไร! รวม
ทั้งหมด 15 ไร! แต!ท้ังนี้ ขนาดของสระเก็บน้ําข้ึนอยู!กับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล"อม ดังน้ี  
     m ถ"าเป�นพื้นที่ทําการเกษตรอาศัยน้ําฝน สระนํ้าควรมีลักษณะลึก เพื่อป9องกันไม!ให"น้ําระเหย
ได"มากเกินไป ซึ่งจะทําให"มีน้ําใช"ต 
 m ถ"าเป�นพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน สระนํ้าอาจมีลักษณะลึก หรือตื้น และแคบ 
หรือกว" า ง ก็ได"  โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะสามารถมี นํ้ ามาเติมอยู! เ ร่ื อยๆ 
 การมีสระเก็บนํ้าก็เพื่อให"เกษตรกรมีน้ําใช"อย!างสม่ําเสมอทั้งป% (ทรงเรียกว!า Regulator 
หมายถึงการควบคุมให"ดี มีระบบน้ําหมุนเวียนใช"เพื่อการเกษตรได"โดยตลอดเวลาอย!างต!อเนื่อง) 
โดยเฉพาะอย!างยิ่งในหน"าแล"งและระยะฝนทิ้งช!วง แต!มิได"หมายความว!า เกษตรกรจะสามารถปลูก
ข"าวนาปรังได" เพราะหากน้ําในสระเก็บนํ้าไม!พอ ในกรณีมีเข่ือนอยู!บริเวณใกล"เคียงก็อาจจะต"องสูบน้ํา
มาจากเข่ือน ซึ่งจะทําให"น้ําในเข่ือนหมดได" แต!เกษตรกรควรทํานาในหน"าฝน และเมื่อถึงฤดูแล"ง หรือ
ฝนท้ิงช!วงให"เกษตรกรใช"น้ําที่เก็บตุนนั้น ให"เกิดประโยชนCทางการเกษตรอย!างสูงสุด โดยพิจารณาปลูก
พืชให"เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อจะได"มีผลผลิตอ่ืนๆ ไว"บริโภคและสามารถนําไปขายได"ตลอดทั้งป% 
  4. การจัดแบ!งแปลงท่ีดินเพื่อให"เกิดประโยชนCสูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู!หัวทรง
คํานวณและคํานึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร! อย!างไรก็ตาม หากเกษตรกร
มีพื้นท่ีถือครองน"อยกว!านี้ หรือมากกว!านี้ ก็สามารถใช"อัตราส!วน 30:30:30:10 เป�นเกณฑCปรับใช"ได" 
กล!าวคือ ร"อยละ 30ส!วนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เช!น ผักบุ"ง ผักกะเฉด ฯลฯ ได"
ด"วย) บนสระอาจสร"างเล"าไก!และบนขอบสระน้ําอาจปลูกไม"ยืนต"นที่ไม!ใช"น้ํามากโดยรอบได"  
ร"อยละ 30 ส!วนที่สอง ทํานา ร"อยละ 30 ส!วนท่ีสาม ปลูกพืชไร! พืชสวน (ไม"ผล ไม"ยืนต"น ไม"ใช"สอย ไม"
เพื่อเป�นเชื้อฟ|น ไม"สร"างบ"าน พืชไร! พืชผัก สมุนไพร เป�นต"น) ร"อยละ 10 สุดท"าย เป�นที่อยู!อาศัยและ
อ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ�ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตวC ไม"ดอกไม"
ประดับ พืชสวนครัวหลังบ"าน เป�นต"น) อย!างไรก็ตาม อัตราส!วนดังกล!าวเป�นสูตร หรือหลักการ
โดยประมาณเท!านั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได"ตามความเหมาะสม โดยข้ึนอยู!กับสภาพของพื้น
ที่ดิน ปริมาณน้ําฝน และสภาพแวดล"อม เช!น ในกรณีภาคใต"ท่ีมีฝนตกชุก หรือพื้นท่ีที่มีแหล!งน้ํามาเติม
สระได"ต!อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบ!อ หรือสระเก็บน้ําให"เล็กลง เพื่อเก็บพื้นท่ีไว"ใช"ประโยชนCอ่ืน 
  5. การดําเนินการตามทฤษฎีใหม! มีป5จจัยประกอบหลายประการ ข้ึนอยู!กับสภาพภูมิประเทศ 
สภาพแวดล"อมของแต!ละท"องถ่ิน ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจ"าหน"าที่ด"วย และที่สําคัญ 
คือ ราคาการลงทุนค!อนข"างสูง โดยเฉพาะอย!างยิ่งการขุดสระนํ้า เกษตรกรจะต"องได"รับความ
ช!วยเหลือจากส!วนราชการ มูลนิธิ และเอกชน  
 6. ในระหว!างการขุดสระนํ้า จะมีดินที่ถูกขุดข้ึนมาจํานวนมาก หน"าดินซึ่งเป�นดินดี ควรนําไป
กองไว"ต!างหากเพื่อนํามาใช"ประโยชนCในการปลูกพืชต!างๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล!าง 
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ที่เป�นดินไม!ดี หรืออาจนํามาถมทําขอบสระนํ้า หรือยกร!องสําหรับปลูกไม"ผล ก็จะได"ประโยชนCอีก           
ทางหนึ่ง 
 
ทฤษฎีใหม&ที่สมบูรณ2                   
 ทฤษฎีใหม!ท่ีดําเนินการโดยอาศัยแหล!งน้ําธรรมชาติ นํ้าฝน จะอยู!ในลักษณะ “หม่ินเหม!” 
เพราะหากป%ใดฝนน"อย น้ําอาจจะไม!เพียงพอ ฉะนั้น การท่ีจะทําให"ทฤษฎีใหม!สมบูรณCได"นั้น 
จําเป�นต"องมีสระเก็บกักน้ําท่ีมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยการมีแหล!งนํ้าขนาดใหญ!ท่ี
สามารถเพิ่มเติมน้ําในสระเก็บกักน้ําให"เต็มอยู!เสมอ ดังเช!น กรณีของการทดลองที่โครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี  
 
ระบบทฤษฎีใหม&ที่สมบูรณ2 
 อ!างใหญ! เติมอ!างเล็ก อ!างเล็ก เติมสระน้ํา 

 
 จากภาพ วงกลมเล็ก คือสระนํ้าท่ีเกษตรกรขุดข้ึนตามทฤษฎีใหม! เมื่อเกิดช!วงขาดแคลนนํ้าใน
ฤดูแล"ง เกษตรกรสามารถสูบนํ้ามาใช"ประโยชนCได" และหากน้ําในสระน้ําไม!เพียงพอก็ขอรับน้ําจากอ!าง
ห"วยหินขาว (อ!างเล็ก) ซึ่งได"ทําระบบส!งน้ําเชื่อมต!อทางท!อลงมายังสระน้ําที่ได"ขุดไว"ในแต!ละแปลง ซึ่ง
จะช!วยให"สามารถมีน้ําใช"ตลอดป% กรณีที่เกษตรกรใช"น้ํากันมาก อ!างห"วยหินขาว (อ!างเล็ก) ก็อาจมี
ปริมาณน้ําไม!เพียงพอ ก็สามารถใช"วิธีการผันนํ้าจากเข่ือนปBาสักชลสิทธิ์ (อ!างใหญ!) ต!อลงมายังอ!างเก็บ
น้ําห"วยหินขาว (อ!างเล็ก) ก็จะช!วยให"มีปริมาณนํ้ามาเติมในสระของเกษตรกรพอตลอดทั้งป%โดยไม!ต"อง
เสี่ยงระบบการจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู!หัว สามารถทําให"
การใช"น้ํามีประสิทธิภาพอย!างสูงสุด จากระบบส!งท!อเปoดผ!านไปตามแปลงไร!นาต!างๆ ถึง 3m5 เท!า 
เพราะยามหน"าฝน นอกจากจะมีนํ้าในอ!างเก็บนํ้าแล"ว ยังมีน้ําในสระของราษฎรเก็บไว"พร"อมกันด"วย 
ทําให"มีปริมาณน้ําเพิ่มอย!างมหาศาล น้ําในอ!างท่ีต!อมาสู!สระจะทําหน"าท่ีเป�นแหล!งนํ้าสํารอง คอยเติม
เท!านั้นเอง  
 
ขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
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  นับตั้งแต!มีพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู!หัวในป% 2517 
เป�นต"นมา พบว!าพระองคCท!านได"ทรงเน"นย้ําแนวทางการพัฒนาที่อยู!บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง 
ความพอมี พอกิน พอใช" การรู"จักความพอประมาณการคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร"างภูมิคุ"มกันที่ดี
ในตัว ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม!ให"ประมาทตระหนักถึงการพัฒนาตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกต"อง
ตามหลักวิชาการ ท้ังน้ี การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป9าหมายหลักเพื่อสร"างเครือข!ายเรียนรู"           
ให"มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช"เป�นกรอบความคิด เป�นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเป�น
ส!วนหน่ึงของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคส!วน “วัตถุประสงคCของการขับเคลื่อนเพื่อสร"างความรู"ความ
เข"าใจท่ีถูกต"องเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให"ประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญาฯ ไป
ประยุกตCให"ได"อย!างเหมาะสมและปลูกฝ5งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนCในการดํารงชีวิตให"อยู!บนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนําไปสู!การปรับแนวทางการพัฒนาให"อยู!บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
 
แนวทางการแก.ป3ญหาเพ่ือความอยู&รอดของสังคมไทย 
        ท!ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตนCที่สังคมไทยเปoดรับการลงทุนและการค"าเสรี โดยที่ขาดการ 
เตรียมความพร"อมที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม! ทําให"เราต"องเสียเปรียบต!างชาติและนายทุน 
ขนาดใหญ!  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนประชาชนท่ัวไปถูกทอดทิ้งไม!สามารถ 
พัฒนาตนเองได"  วิกฤตเศรษฐกิจในป% พ.ศ. 2540 ท่ีเราต"องเผชิญกับป5ญหาเศรษฐกิจตกต่ําคร้ังยิ่ง 
ใหญ!ที่สุด เป�นบทเรียนที่ทําให"เราต"องตระหนักและร!วมมือกันหาทางแก"ไขเพื่อหาหนทางออกให" 
กับสังคมไทย วิธีการแก"ไขป5ญหาจะต"องทําพร"อม ๆ กันไปทุกด"าน 
  เกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม&" 
 "ทฤษฎีใหม!" เป�นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการท่ีดินและนํ้า เพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็กให"เกิดประโยชนCสูงสุด ด"วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู!หัวได"
พระราชทานพระราชดําริน้ีเพื่อเป�นการช!วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลําบาก ให"สามารถผ!าน
ช! ว ง วิ ก ฤ ต  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ข า ด แ ค ล น น้ํ า ไ ด" โ ด ย ไ ม! เ ดื อ ด ร" อ น แ ล ะ ย า ก ลํ า บ า ก นั ก 
       การดําเนินงานตามทฤษฎีใหม!มี 3 ข้ันตอน คือ  
 1. การผลิ ต ให"พึ่ งตน เองด" วยวิ ธี ง! า ย  ค!อย เป� นค! อย ไปตาม กําลั ง  ให"พอมีพอ กิน 
  2.  การรวมพลังกันในรูปแบบ หรือ สหกรณC ร!วมแรงร!วมใจกัน ในด"านการผลิต การตลาด 
ความเป�นอยู! สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา 
 3.  การดําเนินธุรกิจโดยติดต!อ ประสานงาน จัดหาทุนหรือแหล!งเงินในข้ันแรกที่เป�นการผลิต 
ถือเป�นข้ันสําคัญที่สุด ให"แบ!งออกเป�น 4 ส!วน ตามอัตราส!วน 30 : 30 : 30 : 10 หมายถึง 
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  ขุดสระเก็บกักนํ้า พื้นท่ีประมาณ 30% ให"ขุดสระเก็บกักนํ้า เพื่อให"มีนํ้าใช"สม่ําเสมอตลอดป% 
โดยเก็บกักนํ้าฝนในฤดูฝน และใช"เสริมการปลูกพืชในฤดูแล"ง หรือระยะฝนทิ้งช!วง ตลอดจนการเลี้ยง
สัตวC และพืชนํ้าต!างๆ เช!น ผักบุ"ง ผักกระเฉด โสน ฯลฯ 

 
 ปลูกข.าว  พื้นท่ีประมาณ 30 % ให"ปลูกข"าวในฤดูฝน เพื่อใช"เป�นอาหารประจําวันสําหรับ
ครัวเรือนให"เพียงพอตลอดป% โดยไม!ต"องซื้อหาในราคาแพง เป�นการลดค!าใช"จ!าย และสามารถ
พึ่งตนเองได" 

 
  ปลูกผลไม. ไม.ยืนต.น พืชไร& พืชผัก พื้นที่ประมาณ 30 % ให"ปลูกไม"ผล ไม"ยืนต"น พืชไร! 
พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ อย!างผสมผสานกัน และหลากหลายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช"เป�นอาหาร
ประจําวัน หากเหลือจากการบริโภคก็นําไปขายได" 
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 เป�นท่ีอยู!อาศัย และอ่ืนๆ พื้นท่ีประมาณ 10 % ใช"เป�นท่ีอยู!อาศัย เลี้ยงสัตวC ถนนหนทาง คัน
ดิน โรงเรือนและสิ่งก!อสร"างอ่ืนๆ รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตวC เรือนเพาะชํา ฉางเก็บผลิตผลการเกษตร 
  
หลักการและแนวทางสําคัญในการดําเนินงานเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม&" ที่ควรทราบมีดังนี้ 
 m เป�นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได"ในระดับท่ี
ประหยัดก!อน 
 m ต"องมีพื้นท่ีส!วนหนึ่งทํานาข"าว เพราะข"าวเป�นป5จจัยหลักท่ีทุกครัวเรือนต"องปลูก เพื่อให"มี
ข"าวพอบริโภคตลอดทั้งป% 
 m ต"องมีนํ้าสํารองไว"ใช"เพียงพอตลอดป% เพื่อการเพาะปลูกในระยะฝนทิ้งช!วง หรือในฤดูแล"ง 
 m ใช"อัตราส!วน 30 : 30 : 30 : 10 ในการแบ!งพื้นที่ออกเป�น 4 ส!วน ไม!ว!าจะมีพื้นที่ถือครอง
น"อยกว!าหรือมากกว!า 15ไร! คือ 
 30  % ใช"ขุดสระเก็บกักนํ้า 
 30  %  ใช"ปลูกข"าว 
 30  %  ใช"ปลูกพืชผัก ผลไม" พืชไร! ไม"ยืนต"น 
 10  %   ใช"เป�นท่ีอยู!อาศัยและอ่ืนๆ 
ประโยชน2ของ "ทฤษฎีใหม&” สรุปได.ดังนี ้
  m ประชาชนพออยู!พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได" ไม!อดอยาก ตามหลักปรัชญาของ 
"เศรษฐกิจพอเพียง" 
  m ในหน"าแล"งก็สามารถนํานํ้าท่ีเก็บกักไว"ในสระมาปลูกพืชท่ีใช"น้ําน"อย เช!น ถ่ัวต!างๆ ได" โดย
ไม!ต"องอาศัยชลประทาน 
  m ในป%ท่ีฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถสร"างรายได"ให"ร่ํารวยได" 
  m ในกรณีท่ีเกิดอุทกภัย ก็สามารถฟ|}นตัว และช!วยตัวเองได"ในระดับหน่ึง โดยราชการไม!ต"อง
ช!วยเหลือมากนัก 
 
การผลิตตามทฤษฎีใหม&สามารถเป:นต.นแบบการคิดในการผลิตที่ดีได. ดังนี้ 
1. การผลิตน้ันมุ!งใช"เป�นอาหารประจําวันของครอบครัว เพื่อให"มีพอเพียงในการบริโภคตลอดป% เพื่อใช
เป�นอาหารประจําวันและเพื่อจําหน!าย 
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2.  การผลิตต"องอาศัยป5จจัยในการผลิต ซึ่งจะต"องเตรียมให"พร"อม เช!น การเกษตรต"องมีน้ํา การจัดให"
มีและดูแหล!งน้ํา จะก!อให"เกิดประโยชนCทั้งการผลิต และประโยชนCใช"สอยอ่ืน ๆ 
3. ป5จจัยประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจะอํานวยให"การผลิตดําเนินไปด"วยดี และเกิดประโยชนCเชื่อมโยง 
(Linkage) ที่จะไปเสริมให"เกิดความยั่งยืนในการผลิต จะต"องร!วมมือกันทุกฝBายทั้ง เกษตรกร ธุรกิจ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจพอเพียงเข"ากับเศรษฐกิจการค"า และให"ดําเนินกิจการ
ควบคู!ไปด"วยกันได" 
 การผลิตจะต"องตระหนักถึงความสัมพันธCระหว!างบุคคลกับระบบ การผลิตน้ันต"องยึดม่ันใน
เรื่องของคุณค!า ให"มากกว!ามูลค!า  
 ประการที่สําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว"กินเองบ"าง ปลูกไม"ผลไว"หลังบ"าน 2m3 ต"น พอที่จะมีไว"กิน
เองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป 
 2.  พออยู!พอใช" ทําให"บ"านน!าอยู! ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช"แต!ของที่เป�นธรรมชาติ (ใช"
จุลินทรียCผสมน้ําถูพื้นบ"าน จะสะอาดกว!าใช"น้ํายาเคมี) รายจ!ายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน (ประหยัดค!า
รักษาพยาบาล) 
 3. พออกพอใจ เราต"องรู"จักพอ รู"จักประมาณตน ไม!ใคร!อยากใคร!มีเช!นผู"อ่ืน เพราะเราจะหลง
ติดกับวัตถุ ป5ญญาจะไม!เกิด "การจะเป�นเสือนั้นมันไม!สําคัญ สําคัญอยู!ที่เราพออยู!พอกิน และมี
เศรษฐกิจการเป�นอยู!แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว!า อุ"มชูตัวเองได" ให"มีพอเพียงกับ
ตัวเอง" 
 เศรษฐกิจพอเพียง จะสําเร็จได"ด"วย ความพอดีของตน 
 

 
  
 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญและมีประโยชนCต!อประชาชนทุกระดับท้ังในระดับ
ครอบครัว  ระดับชุมชน  และระดับประเทศ  ซึ่งเป�นแนวทางให"ประชาชนนําไปใช"ในการดํารงชีวิต
แบบพออยู!พอกินและพึ่งตนเองได" รวมถึงการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให"เข"มแข็ง
ด"วย 
        การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตCใช"ในการพัฒนาสังคมก!อให"เกิดประโยชนC ดังนี้ 

1. เกิดความสามัคคีในชุมชนโดยทุกคนร!วมมือกันแก"ป5ญหาต!างๆ  ในชุมชนของตนเองได" 
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2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญเข"มแข"งข้ึน เพราะประชาชนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได"
พึ่งตนเองได" 

3.ประชาชนในสังคมดําเนินชีวิตอย!างมีความสุข เพราะทุกคนมีพออยู!พอกิน เพิ่มรายได" ลด
รายจ!าย  ไม!เบียดเบียนผู"อ่ืน  ซึ่งทําให"สังคมสงบสุข 

 
การปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต.การปรับเปลี่ยนของสังคมไทย 
               ปรากฏการณCทางสังคม เป�นเร่ืองที่ซับซ"อนและเชื่อมโยงกันในหลายๆมิติ การจะบูรณา
การ มโนทัศนCต!าง ๆ เพื่อทําความเข"าใจปรากฏการณCสังคมจึงเป�นสิ่งสําคัญ เพื่อวิเคราะหCถึงโครงสร"าง
วัฒนธรรมซึ่งเป�นวิถีชีวิตทั้งหมดของมนุษยC จึงจําเป�นต"องพิจารณา 3 องคCประกอบไปพร"อมกัน คือ 
                1. ระบบการผลิต  หรือ  ระบบการทํามาหากิน  การต!อสู"เพื่อให"ชีวิตอยู!รอดของมนุษยC
ทําให"เกิดระบบการผลิต  เกิดการคิดค"นและพัฒนาเทคโนโลยีต!างๆซึ่งในสังคมดั้งเดิมของมนุษยCอาศัย
พึ่งพาธรรมชาติเป�นหลัก ทําให"คนรู"จักจัดการระบบความสัมพันธCกับธรรมชาติโดยสร"างความเชื่อต!างๆ
ข้ึนจนทําให"เกิดเป�นระบบคุณค!า  เกิดการนับถือศาสนาและพิธีกรรมต!างๆ  นอกจากนั้นการที่มนุษยC
ได"อยู!ร!วมกันเป�นกลุ!ม  จึงจําเป�นต"องจัดระบบความสัมพันธCในการอยู!ร!วมกันน้ีให"เหมาะสม  ทําให"เกิด
จารีตประเพณี  ระบบกฎเกณฑC  และพิธีกรรมต!างๆเป�นแนวทางและบรรทัดฐานให"สมาชิกของชุมชน
ทั้งรุ!นป5จจุบันและรุ!นต!อไปได"ถือปฏิบัติ  ระบบกฎเกณฑCและประเพณีต!างๆจะถูกถ!ายทอดโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให"สอดคล"องกับสภาพสิ่งแวดล"อมที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงทําให"บางส!วนที่ไม!
เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล"อมใหม! ต"องยกเลิกไปไม!มีถือปฏิบัติกันอีก 
               2. ระบบการอยู!ร!วมสัมพันธCกันเช!น ครอบครัว  เครือญาติและชุมชนรวมทั้งความสัมพันธC
ระหว!างชุมชน  แนวคิดดังกล!าวแสดงความเก่ียวพันและเชื่อมโยงระหว!างระบบความสัมพันธCทาง
เศรษฐกิจ  ระบบคุณค!าและโลกทัศนC  กับความสัมพันธCทางสังคมต!างๆ  ว!าการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไปสู!ความทันสมัยตามแบบทุนนิยมการค"า  ที่เน"นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร"อมๆกับการจัด
ระเบียบสังคมใหม! เพื่อให"เอ้ือต!อความทันสมัยน้ัน  แม"ว!าผลที่เกิดข้ึน คือ ความทันสมัยทําให"คุณภาพ
ชีวิตส!วนหนึ่งของคนดีข้ึน แต!ในขณะเดียวกันในอีกด"านหนึ่งกลับพบว!า การพัฒนาด"านวัตถุและ            
การจัดระเบียบความสัมพันธCทางสังคมแบบใหม!น้ี  ได"ทําลายสายสัมพันธCทางสังคมและวัฒนธรรมตั้ง
เดิมซึ่งเป�นรากฐานของความสุข  ความมั่นคง  และความเข"มแข็งของชุมชนลง ผลกระทบสําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ  ศักยภาพในการรักษาอํานาจเพื่อตอบสนองความต"องการของตนเอง  รวมทั้ง         
การรักษาสมดุลยภาพระหว!างมนุษยCกับธรรมชาติ  มนุษยCกับมนุษยC  และกายกับจิตของมนุษยC            
อันเป�นพื้นฐานของความสัมพันธCที่จะทําให"เกิดความพอเพียงต"องถูกกระทบกระเทือน  จึงมีผลทําให"
แต!ละชุมชนต"องพยายามหาหนทางเพื่อปรับตัวให"สามารถดํารงอยู!ได"  แต!ด"วยความที่แตกต!างกัน อาทิ  
ลักษณะกายภาพ  สภาพภูมิศาสตรC  ทรัพยากรของแต!ละชุมชน  ทําให"เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อ
รักษาความพอเพียง  ซึ่งเป�นทางรอดของแต!ละชุมชน  มีระดับลักษณะและรูปแบบที่แตกต!างกัน
ออกไป  เช!น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไว"ด"วยการสร"างระบบความสัมพันธCที่ไม!พยายามพึ่งพิง
ผู"อ่ืน โดยทําการผลิตเพื่อผู"บริโภคของตนเอง  และใช"ทรัพยากรที่มีอยู!ให"มากท่ีสุด ไม!เน"นการผลิตแบบ
การค"า หรือหากจะต"องมีบ"างก็สามารถสร"างระบบการจัดการท่ีเอ้ือให"เกิดการบูรณาการแลกเปลี่ยน
สินค"า รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆให"ดํารงอยู!ในบริบทเดียวกัน หรือในบางชุมชนก็เลือกวิธีการ
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อยู!รอด โดยการผนวกตนเองเข"าไปกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการค"า ด"วยการสร"างกระบวนการจัด
ระเบียบสังคมใหม! ที่เอ้ือให"เกิดความเป�นประชาสังคม (Civil Society) เพื่อรักษาความเป�นศักยภาพ
แห!งความพอเพียง และอํานาจต!อรองกับเศรษฐกิจภายนอก ไม!ว!าจะเป�นการสร"างความสัมพันธCทาง
สังคม ที่อยู!บนพื้นฐานของความไว"วางใจต!อกัน ซึ่งถือว!า เป�นทุนทางสังคมที่สําคัญ สามารถช!วยให"
ชุมชนรวมกลุ!มกันเพื่อการจัดการป5ญหาต!างๆ รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง อันเป�น
เงื่อนไขสําคัญของการดํารงอยู!ของเศรษฐกิจพอเพียง 
               3. ระบบความเชื่อ อันประกอบด"วย ระบบคุณค!าทางวัฒนธรรม  ความไว"วางใจทาง
สังคมนี้เกิดข้ึนได"โดยเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ด"วยการสร"างบรรทัดฐานแบบพึ่งพา
อาศัยกันที่ตั้งอยู!บนพื้นฐานและกฎเกณฑCกติกาของความสัมพันธCแบบเท!าเทียมกันข้ึนมา พร"อมทั้ง
พัฒนากระบวนการบังคับทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม เพื่อให"บรรทัดฐานดังกล!าวเป�นท่ี
ยอมรับอย!างกว"างขวางและยั่งยืน ประการที่สอง การสร"างเครือข!ายท่ีทําให"บุคคลมาสัมพันธCกันใน
เรื่องเก่ียวกับชุมชน เช!น การพัฒนาความสัมพันธCแบบวิสาสะ (Association)  และความสัมพันธCแบบ
แนวราบ  (Cooperation)  เพื่อให"สมาชิกได"สร"างนิสัยของความร!วมมือกัน ทําให"สามารถผลึกกําลัง
กันดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ ได" รวมทั้งปลูกฝ5งให"เกิดจิตสํานึกสาธารณะและความไว"วางใจกัน จนในที่สุด
สามารถพัฒนาไปสู!ความเป�นชุมชน แบบประชาสังคม (Civic Community)  ซึ่งมีศักยภาพตอบสนอง
ความต"องการของตนเองได"เป�นอย!างดี และทําให"สามารถสร"างระบบการจัดการในการรักษาความ
พอเพียงของตนเองไว"ได" ไม!ว!าจะเป�นการเปลี่ยนบริบทแวดล"อมไปอย!างไร ทําให"เกิดเป�นคุณค!าทาง
ความเชื่อร!วมกัน จนนําไปสู!ระบบคุณค!าทางวัฒนธรรมอ่ืนๆตามมา 
      องคCประกอบทั้งสามส!วนมีความสัมพันธCกันอย!างใกล"ชิด เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในระบบ
ใดระบบหนึ่ง ก็จะส!งผลต!อเน่ืองทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในระบบอ่ืน ๆด"วย ซึ่งในท่ีสุดก็จะทําให"
โครงสร"างสังคมหรือวัฒนธรรมทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเป�นพลวัต และมีความหลากหลายไม!คงท่ี 
 เศรษฐกิจพอเพียงท้ังส!วนบุคคลและสังคม สามารถนํามารวมประสานให"เกิดความเข"มแข็ง
เป�นรูปธรรมจากการปรับวิถีทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู!ในลักษณะภูมิป5ญญาท้ังทางกายภาพด"านวัตถุพิสัย
และจิตภาพด"านจิตพิสัยให"เกิดความเหมาะสม เพื่อให"บุคคลและสังคมดํารงอยู!อย!างสันติสุข ตาม
เอกกัตบุคคลและสังคมอย!างมั่นคง รวมข้ึนเป�นวัฒนธรรมพอเพียง เป�นชีวิตท่ีพอเพียง โดยมีแนวคิด 
ดังน้ี 
                1.  ชีวิต ท่ีพอเพียง หมายถึงชีวิตที่ เพียงพอแล"ว โดยสามารถใช"พลังแห!งความ
ทะเยอทะยานนําพา โดยไม!เกินขีดความสามารถที่จะไปถึง   
                2.  ชีวิตที่พอเพียง ไม!ใช!ชีวิตที่สันโดษ ไร"ความฝ5น แต!คือใฝBฝ5นตามศักยภาพ ไม!ใช!เพ"อ
ฝ5นโดยการก"าวไปอย!างมีสติ 
                3.  ชีวิตท่ีพอเพียง จะเป�นตัวกําหนดวิถีชีวิตและวิถีสังคม ให"อยู!อย!างสง!างาม 
                4.  ชีวิตที่พอเพียง คือชีวิตท่ีพอประมาณ มีเหตุมีผล ในการสร"างภูมิคุ"มกันท่ีดีในตัวเอง 
การใช"ความรู"อย!างรอบคอบ และมีคุณธรรม ในการดําเนินงานทุกข้ันตอน 
                5.  ชีวิตท่ีพอเพียง คือชีวิตที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียรพยายาม มี
สติป5ญญา ความรอบรู"และรอบคอบให" พร"อมต!อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังทางด"านวัตถุและจิตใจ 
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                6.  ชีวิตท่ีพอเพียง จะไม!ก!อให"เกิดการละเมิด บรรทัดฐานจารีตประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 
                7.  ชีวิตที่พอเพียง จะไม!ก!อให"เกิดการเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบต!อกันในสังคม ให"
เกิดความเดือดร"อน 
                8.  ชีวิตท่ีพอเพียง จะมีความพอเพียงท้ังทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
                9.  โลกวุ!นวายหนอ ขัดข"องหนอ เพราะคนไม!มีคติบนความพอเพียง หากรู"จักพอเพียง 
จะพบหนทางแห!งความสุขสงบ 
          จากแนวคิดด"านเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล!าว เป�นแนวคิดที่ยึดทางสายกลางหรือความพอดี ใน
การพึ่งพาตนเอง 2 ระดับ คือ 
                1.ระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดํารงชีวิตได"อย!างไม!เดือดร"อน มีความเป�นอยู!
อย!างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และท่ีสําคัญ ไม!หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มี
อิสระเสรีภาพไม!พันธนาการอยู!กับสิ่งใด 
                2.ระดับสังคม คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการผลิต และบริการ 
เพื่อให"สังคมอยู!รอดอยู!ได"โดยการพึ่งตนเอง 
 การประยุกต2ใช.ระบบเศรษฐกิจพอเพียงต&อการดําเนินชีวิต 
        การประยุกตCใช"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสู!ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได" สามารถอยู!ในสังคมอย!างมีความสุขตามอัตภาพ โดยพื้นฐานคือการพึ่งตนเองเป�นหลัก
ทําอะไรอย!างเป�นข้ันเป�นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร           
การสร"างสามัคคีให"เกิดข้ึน บนพื้นฐานของความสมดุลในแต!ละสัดส!วนแต!ละระดับ ครอบคลุมทั้ง
ทางด"านจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม รวมถึงเศรษฐกิจ 
     ทางออกสําคัญเพื่อแก"ป5ญหาจะต"องเร่ิมต"นด"วยการตัดวงจรแห!งการพึ่งพิงที่เกิดจากความ        
ไม! เสมอภาคกัน โดยการสร"างอํานาจต!อรองให" เพิ่มข้ึน เพราะตราบเท!าที่สังคมไทยยังคงมี
ความสัมพันธC ในลักษณะการพึ่งพิงอยู! ไม!ว!าจะเป�นการพึ่งพิงต!อสังคมโลก หรือการพึ่งพิงของชนบทท่ี
มีต!อภาคสังคมเมือง อํานาจต!อรองจะไม!เกิดข้ึนและยิ่งมีโอกาสเป�นไปได"น"อย ท่ีประชาชนเหล!าน้ีจะ
กําหนดทางเลือกการพัฒนาด"วยตนเอง  แม"แต!ประเทศไทยในภาพรวมก็ตามที่ผ!านมาการก"าวเข"าสู!
สังคมทันสมัย ไปพร"อมกับการปรับตัวในโลกยุคโลกาภิวัฒนC  มีผลทําให"การพึ่งพิงกระจายลงไปสู!             
ทุกภาคส!วน   อาทิ  ทางเศรษฐกิจ   สังคม และการเมืองอย!างแน!นแฟ9นนั้นคือ ประชาชนพึ่งพิงรัฐ  
ขณะท่ีรัฐในฐานะสังคมส!วนหน่ึงของโลก ก็จําต"องพึ่งพิงตลาด  เทคโนโลยี  องคCความรู" และอิทธิพล
ของประเทศท่ีเหนือกว!าอย!างหลีกเลี่ยงไม!ได" สิ่งเหล!านี้คือคําอธิบายว!า  เพราะเหตุใดสังคมไทยซึ่งดู
เหมือนว!ามีความทันสมัยอย!างเต็มที่ แต!ในขณะเดียวกันก็กลับสูญเสียอํานาจและอิสระในการตัดสินใจ  
กําหนดทางเลือกการพัฒนา สูญเสียอํานาจ ในการดําเนินชีวิต รวมท้ังสูญเสียความสามารถในการ
สนองตอบต!อความต"องการ  และการแก"ไขป5ญหาของตนเองตลอดเวลาท่ีผ!านมา 
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คําถามท.ายบท 
 

1. หลักการ 3 ห!วง 2 เง่ือนไข คือ อะไร อธิบายโดยละเอียด 
2. ทฤษฎีใหม!ตามแนวพระราชดําริ มีหลักการสําคัญอย!างไรบ"าง 
3. การประยุกตCใช"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตCได"อย!างไร 
4. ทฤษฎีใหม!มีประโยชนCอย!างไรบ"าง 
5. การทําเกษตรแบบผสมผสาน มีอัตราส!วนอย!างไร 
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บทที่ 3 
 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  
ศาสตร"พระราชา  
 ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิสกุล ผู�ให�นิยามคําว�า “ศาสตร�พระราชา” แทนองค�ความรู�ของหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หมายถึง องค�ความรู�ท่ีเป1นป2ญญาจาก
กระบวนการทรงงานในโครงการพระราชดําริต�าง ๆ  คือ การลงไปศึกษาเรียนรู�จากชุมชน ให�ชุมชน
บอกว�าป2ญหาคืออะไร ความต�องการของชาวบ�านคืออะไร พระองค�ทรงทําให�เห็นมาตลอดช�วงระยะ 
70 ป:ที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ทรงครองราชย� ทรงเล็งเห็นสภาพความ
เป1นอยู�ที่ยากจนของราษฎร จึงทรงมีพระราชดําริโครงการช�วยเหลือประชาชนข้ึนต้ังแต�ป: พ.ศ.2494 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีจํานวนทั้งสิ้น 4,741 โครงการ ในจํานวนนี้มีโครงการท่ี
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�รับผิดชอบในฐานะหน�วยงานหลัก จํานวน 3,469 
โครงการแบ�งเป1น  
 1. โครงการพัฒนาด�านแหล�งน้ํา 3,067 โครงการ  
 2. โครงการพัฒนาด�านการเกษตร 107 โครงการ  
 3. โครงการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม 33 โครงการ  
 4. โครงการพัฒนาด�านส�งเสริมอาชีพ 79 โครงการ  
 5. โครงการพัฒนาด�านสาธารณสุข 2 โครงการ  
 6. โครงการพัฒนาด�านคมนาคม/สื่อสาร 4 โครงการ  
 7. โครงการพัฒนาด�านสวัสดิการสังคมการศึกษา 30 โครงการ  
 8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ 147 โครงการ 
 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริด�านการเกษตร พระองค�ทรงใช�พระอัจฉริยภาพในด�าน
ต�างๆ พระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อประโยชน�สุขแก�ทุกชีวิตในประเทศไทย 
กระจายอยู�ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีโครงการสําคัญ ดังนี้ 
 โครงการพระราชดําริเก่ียวกับปKา เน่ืองจากทรงห�วงใยในป2ญหาปริมาณปKาไม�ลดลงเป1นอย�าง
มาก จึงทรงพยายามค�นหาวิธีนานาประการที่จะเพิ่มปริมาณของปKาไม�ในประเทศไทยให�เพิ่มมากข้ึน
อย�างมั่นคงและถาวร โดยมีวิธีการท่ีเรียบง�ายและประหยัด ตลอดจนเป1นการส�งเสริมระบบวงจรปKาไม�
ในลักษณะอันเป1นธรรมชาติดั้งเดิม เช�น โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โครงการศูนย�ศึกษาพัฒนา ภูพาน จังหวัดสกลนคร โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยทราย จังหวัด
เพชรบุรี โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� จังหวัดเชียงใหม� โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ�มน้ํา      
แม�อาว จังหวัดลําพูน โครงการพัฒนาปากน้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ� โครงการศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส ฯลฯ 
 โครงการพระราชดําริเก่ียวกับดิน ด�วยพระปรีชาญาณอันยิ่งใหญ�ทรงตระหนักถึงความเสื่อม
โทรมของดิน อันเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติ เช�น บางแห�งเป1นดินเปรี้ยว ดินเค็ม และบางแห�งก็ไม�มี
ดินเลย ซึ่งทรงเรียกดินเหล�าน้ีว�า “ดินแร�นแค�น”ความเสื่อมโทรมของดินยังเกิดจากการกระทําอัน
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รู�เท�าไม�ถึงการณ�ของประชาชน เช�น การตัดไม�ทําลายปKา และการใช�พื้นที่โดยขาดการอนุรักษ� จึง
พระราชทานแนวพระราชดําริในการปOองกัน แก�ไข และพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งล�วนแต�นําประโยชน�
สุขมาสู�เกษตรกรทั่วประเทศ เช�น โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยทราย จังหวัดเพชรบุรี โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� 
จังหวัดเชียงใหม� โครงการศึกษาฟQRนฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ�ม จังหวัดราชบุรี โครงการทดลอง
แก�ป2ญหาดินเปร้ียว จังหวัดนครนายก โครงการหญ�าแฝก และโครงการแกล�งดิน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวได�พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข�องกับการอนุรักษ�และ
ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อการเกษตรกรรมไว�หลายประการ ท้ังน้ีรวมถึง "การใช�หญ�าแฝก" เพื่ออนุรักษ�
และปOองกันการพังทลายของหน�าดิน จนประเทศไทยกลายเป1นศูนย�กลางของการใช�เทคนิคและ
วิชาการหญ�าแฝกที่ประสบผลสําเร็จและมีความก�าวหน�ามากที่สุดในโลกป2จจุบันน้ีด�วย แนวคิดและ
ทฤษฎีต�างๆ ที่เก่ียวกับดินน้ันท่ีสมควรยกมาเป1นตัวอย�างพอสังเขปในส�วนนี้มีดังต�อไปนี้ วิธีการแก�ไข
ป2ญหาดินเปรี้ยวด�วย "การแกล�งดิน" ดังได�กล�าวแล�วในตอนต�นว�า สภาพพื้นท่ีดินทางภาคใต�มีสภาพ
เป1นดินเปรี้ยวจัด ทําการเพาะปลูกไม�ได�เน่ืองจากมีกรดกํามะถันอันเป1นสาเหตุของดินเปร้ียวอยู�เป1นอัน
มาก วิธีการแก�ไขก็คือ ใช�กรรมวิธีการ "แกล�งดินให�เปรี้ยว" ด�วยการทําให�ดินแห�งและเป:ยกสลับกันเพื่อ
เร�งปฏิกิริยาทางเคมีของดินให�มีกรดจัดมากข้ึนจนถึงที่สุด จากน้ันจึงมีการปรับปรุงดินเปร้ียวโดย
วิธีการต�างๆ เช�น โดยการควบคุมระบบนํ้าใต�ดินเพื่อปOองกันการเกิดกรดกํามะถัน การใช�วัสดุปูนผสม
ประมาณ 1W4 ตันต�อไร� การใช�นํ้าชะล�างจนถึงการเลือกใช�พืชที่จะเพาะปลูกในบริเวณน้ัน "การแกล�ง
ดิน" โดยวิธีการที่ได�พระราชทานไว�น้ัน สามารถทําให�บริเวณพื้นที่ดินที่เปล�าประโยชน�และไม�สามารถ
ทําอะไรได� กลับฟQRนคืนสภาพท่ีสามารถทําการเพาะปลูกได�อีกคร้ังหน่ึงด�วยวิธีการอันเกิดจากพระ
ปรีชาสามารถโดยแท� 
 การใช�หญ�าแฝกเพื่อการอนุรักษ�และปรับปรุงบํารุงดิน ก็เป1นอีกวิธีการหน่ึงท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวทรงคิดค�นวิธีการใช�และดัดแปลงจากวิธีการสมัยเก�าที่ใช�กันมาแต�ครั้งโบราณ โดย
พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีการใช�หญ�าแฝกให�มีประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษณะและสภาพภูมิ
ประเทศที่แตกต�างกัน เช�น การปลูกหญ�าแฝกเป1นแถวตามแนวระดับขวางตามความลาดของเขา 
การปลูกหญ�าแฝกเพื่อแก�ป2ญหาการพังทลายของดินที่เป1นร�องน้ําลึก การปลูกในพื้นท่ีลาดชัน การปลูก
เพื่อการอนุรักษ�ความชุ�มชื้นในดิน ซึ่งผลสําเร็จจากการนี้ส�วนหนึ่งเป1นที่ยอมรับนับถือจากนานา
ประเทศ จนกระทั่งสมาคมด�านการปOองกันการพังทลายของดินระหว�างประเทศได�ทูลเกล�าฯ ถวาย
รางวัลอันทรงเกียรติแด�พระองค�ในฐานะ ที่ทรงเป1นนักอนุรักษ�ดินและสภาพแวดล�อมที่มีผลงานยอด
เยี่ยมในเร่ืองเก่ียวกับการอนุรักษ� ปรับปรุงบํารุงดินนั้นได�พระราชทานแนวคิดว�า ...การปรับปรุง 
พัฒนาท่ีดินที่สําคัญคือ ต�องอนุรักษ�ผิวดินซึ่งมีความอุดมสมบูรณ�ไว�ให�ได� ไม�ลอกหน�าดินท้ิงไป ต�อง
สงวนไม�ยืนต�นท่ียังเหลืออยู� เพื่อรักษาความชุ�มชื้นของผืนดินไว�... 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได�ทรงศึกษาเร่ืองการใช�หญ�าแฝกในการ
อนุรักษ�ดินและน้ําจากเอกสารของธนาคารโลก ซึ่ง นาย Richard Grimshaw ได�ทูลเกล�าฯ ถวาย และ
ได�พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับหญ�าแฝกเป1นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534 สรุปความว�า 
ให�ศึกษา ทดลองปลูกหญ�าแฝกเพื่อปOองกันการพังทลายของดิน ในพื้นที่ศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วย
ทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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ตลอดจนพื้นที่ อ่ืน ๆ โดยให�พิจารณาการปลูกตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ และควรเก็บ
รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับผลการศึกษา ทดลอง ให�ครอบคลุมทุกด�านด�วยโดยศึกษาลักษณะของ       
หญ�าแฝก พบว�าเป1นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ�าชนิดหนึ่ง เช�นเดียวกับข�าวโพด ข�าวฟKาง อ�อย ซึ่งพบ
กระจายอยู�ทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสํารวจพบว�า มีกระจายอยู�ท่ัวโลกประมาณ 12 
ชนิด และสํารวจพบในประเทศไทย 2 ชนิด ได�แก� 
 1.กลุ�มพันธุ�หญ�าแฝกลุ�ม ได�แก� พันธุ�สุราษฎร�ธานี กําแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และ
พระราชทาน ฯลฯ 
 2. กลุ�มพันธุ�หญ�าแฝกดอน ได�แก� พันธุ�ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ� ร�อยเอ็ด กําแพงเพชร 1 
นครสวรรค� และเลย เป1นต�น 
 หญ�าแฝกเป1นหญ�าที่ข้ึนเป1นกอ หน�อเบียดกันแน�น ใบของหญ�าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบ
ขนานปลายสอบแหลม ด�านท�องใบจะมีสีจางกว�าด�านหลังใบ มีรากเป1นระบบรากฝอยที่สานกัน แน�น
ยาว หยั่งลึกในดิน มีข�อดอกตั้ง ประกอบด�วยดอกขนาดเล็ก ดอกจํานวนครึ่งหนึ่งเป1นหมัน 
ลักษณะพิเศษของหญ�าแฝก 
 การที่หญ�าแฝกถูกนํามาใช�ปลูกในการอนุรักษ�ดินและนํ้า เน่ืองมาจากมีลักษณะเด�นหลาย
ประการ ดังน้ี 

1. มีการแตกหน�อรวมเป1นกอ เบียดกันแน�น ไม�แผ�ขยายด�านข�าง   
2. มีการแตกหน�อและใบใหม� ไม�ต�องดูแลมาก 
3. หญ�าแฝกมีข�อท่ีลําต�นถ่ี ขยายพันธุ�โดยใช�หน�อได�ตลอดป: 
4. ส�วนใหญ�ไม�ขยายพันธุ�ด�วยเมล็ด ทําให�ควบคุมการแพร�ขยายได� 
5. มีใบยาว ตัดและแตกใหม�ง�าย แข็งแรงและทนต�อการย�อยสลาย 
6. ระบบรากยาว สานกันแน�น และช�วยอุ�มนํ้า 
7. บริเวณรากเป1นท่ีอาศัยของจุลินทรีย� 
8. ปรับตัวกับสภาพต�าง ๆ ได�ดี ทนทานต�อโรคพืชทั่วไป 
9. ส�วนท่ีเจริญต่ํากว�าผิวดิน ช�วยให�อยู�รอดได�ดีในสภาพต�าง ๆ 

คุณสมบัติของหญ�าแฝก 
          โครงการวิจัยอันเน่ืองมาจากพระราชดําริพบว�าหญ�าแฝกสามารถนํามาปลูกเป1นแถวเป1นแนว
เพื่อเป1นปราการธรรมชาติ ช�วยกรองตะกอนดินท่ีถูกชะล�างมากักเก็บไว� ชะลอความเร็วของนํ้าตาม
ธรรมชาติและทําให�ดินดูดซับนํ้าได�ทัน 
          หญ�าแฝกสามารถนํามาใช�ในการปกปOองและอนุรักษ�ดูแลทรัพยากรธรรมชาติได� เช�น ปลูก
ตามแนวคลองชลประทาน อ�างเก็บน้ําและหนองบึง รวมทั้งไหล�ถนนและบริเวณใกล�สะพาน รากท่ี
สานกันแน�นเหมือนตาข�ายจะพยุงดินไว� กลายเป1น ‘กําแพงใต�ดินที่มีชีวิต’ ช�วยชะลอแรงน้ํา ทําให�
น้ําซึมลงในดินได�มากข้ึน ช�วยปOองกันหน�าดินถูกกัดเซาะพังทลาย ในส�วนของบริเวณเชิงเขาแนวร้ัว
หญ�าแฝกยังช�วยหยุดยั้งการพังทลายของดินด�วยเช�นกัน 
การเตรียมกล�าและดินเพื่อปลูกหญ�าแฝก 
 1. การกําจัดวัชพืชและเตรียมพื้นที่ 
 2. การปลูกหญ�าแฝกในช�วงต�นฤดูฝน พื้นที่ปลูกต�องมีความชุ�มช้ืน 
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 3. การเตรียมแนวร�องปลูก โดยการวางแนวร�องปลูกขวางความลาดชัด ตามแนวระดับขนาน
ไปตามสภาพพื้นที่ 
 4. การใส�ปุeยหมักรองกันหลุมในแนวร�องปลูก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ�แก�ดิน 
 5. การปลูกกล�าหญ�าแฝกในแปลงปลูก โดยการใช�กล�าเพาะชําถุงขนาดเล็ก ใช�ระยะปลูก 10 
เซนติเมตร หรือกล�ารากเปลือยใช�ระยะปลูก 5 เซนติเมตร 
 6. ความห�างของแถวหญ�าแฝกแต�ละแถว ข้ึนกับความลาดเทของพื้นท่ี และชนิดของพื้นท่ี
ปลูก โดยขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากเจ�าหน�าที่ แต�โดยทั่วไปจะใช�ระยะห�างทางแนวดิ่ง 1.5W3 เมตร 
 7. กลบดินในร�องปลูกให�ต่ํากว�าระดับผิวดินปกติ เพื่อให�นํ้าขัง และซึมลงดินได� ช�วยให�ดินชุ�ม
ชื้นข้ึน 
 8. ควรปลูกซ�อมแซมให�ได�แนวรั้วหญ�าแฝกท่ีเป1นแนวยาวต�อเน่ือง 
การดูแลรักษาหญ�าแฝก    
 1. การคัดเลือกกล�าท่ีมีคุณภาพ กล�าหญ�าแฝกท่ีมีคุณภาพโดยทั่วไปเป1นกล�าที่มีอายุ 45 ถึง 
60 วัน เมื่อนํากล�าที่แข็งแรงมาปลูกก็จะได�แนวรั้วหญ�าแฝก ท่ีมีการเจริญเติบโตแข็งแรงอย�าง
สม่ําเสมอ 
 
 2. การเลือกช�วงเวลาปลูก การปลูกหญ�าแฝกในช�วงต�นฤดูฝนจะเหมาะสมที่สุด สภาพของดิน
ที่ปลูกในช�วงต�นฤดูฝนจะมีความชุ�มชื้นสูงติดต�อกันมากกว�า 15 วันข้ึนไป 
 3. การตัดใบ ในช�วงต�นฤดูฝนให�ตัดใบหญ�าแฝกให�สั้น สูงจากพื้นผิว 5 เซนติเมตร เพื่อให�เกิด
การแตกหน�อใหม� และกําจัดหน�อแก�ท่ีแห�งตาย ในช�วงกลางฤดูฝนให�เก่ียวใบสูง ไม�ต่ํากว�า 45 
เซนติเมตร เพื่อให�มีแนวกอท่ีหนาแน�นในการรับแรงปะทะของนํ้าไหลบ�า และในช�วงปลายฤดูฝน เก่ียว
ใบให�สั้น 5 เซนติเมตร อีกคร้ังเพื่อให�หญ�าแฝกแตกใบเขียว ในฤดูแล�ง 
 4. การดูแลรักษาตามความเหมาะสม ในต�นฤดูฝนให�ใส�ปุeยหมักตามแถวหญ�าแฝกก็จะเป1น
การช�วยให�หญ�าแฝกมีการเจริญเติบโตดีขึ้น และกําจัดวัชพืชข�างแนวจะเป1นการช�วยให�สังเกตแนวหญ�า
แฝกได�ชัดเจน ช�วยให�หญ�าแฝกเจริญเติบโตได�อย�างเต็มท่ี และเพื่อปOองกันการไถแนวทิ้งเน่ืองจาก
สังเกตไม�เห็น 
 5. การปลูกซ�อมและแยกหน�อแก�ออก การปลูกซ�อมแซมในช�วงฤดูฝนจะทําให�ได�แนวร้ัวหญ�า
แฝกท่ีแข็งแรง และควรตัดแยกหน�อแก�ที่ออกดอก หรือแห�งออกไป เพื่อจะให�หน�อใหม�ได�แทรกข้ึนมา
ได�อย�างเต็มที่ 
การปลูกหญ�าแฝกในพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 สําหรับการปลูกหญ�าแฝกในพื้นท่ีเกษตรกรรมมีจุดประสงค�ท่ีสําคัญเพื่อการฟQRนฟูทรัพยากร
ดินและการอนุรักษ�ดินและน้ํา ซึ่งประกอบด�วย 

1. การปลูกหญ�าแฝกในพื้นท่ีลาดชัน ควรปลูกหญ�าแฝกเป1นแถวตามแนวระดับขวาง
ความลาดเทในต�นฤดูฝน โดยการทําแนวร�องปลูกตามแนวระดับ ใช�ระยะระหว�างต�น 5 เซนติเมตร 
สําหรับกล�ารากเปลือยและระยะ 10 เซนติเมตร สําหรับกล�าถุง ระยะห�างแถวตามแนวดิ่งไม�เกิน 2 
เมตร หญ�าแฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกันภายใน 4W6 เดือน 
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2. การปลูกเพื่อควบคุมร�องน้ําและกระจายน้ํานํากล�าหญ�าแฝกในถุงพลาสติกท่ีมีการ
แตกกอ และแข็งแรงดีแล�วไปปลูกในร�องนํ้า โดยขุดหลุมปลูกขวางร�องนํ้า เป1นแนวตรง หรือแนวหัว
ลูกศรชี้ย�อนไปทิศทางน้ําไหล อาจใช�กระสอบทรายหรือก�อนหิน ช�วยทําคันเสริมฐานให�มั่นคงตาม
แนวปลูกหญ�าแฝก ระยะห�างระหว�างต�น 5 เซนติเมตร สําหรับกล�ารากเปลือย และ 10 เซนติเมตร 
สําหรับกล�าถุง และระหว�างแนวปลูกหญ�าแฝกไม�เกิน 2 เมตร ตามแนวตั้งหลังจากเกิดคันดินก้ันน้ํา 
ควรปลูกหญ�าแฝกต�อจากแนวคันดินก้ันนํ้าออกไปท้ังสองข�าง เพื่อเป1นการกระจายน้ําเข�าสู�พื้นท่ี
เพาะปลูก 

3. การปลูกเพื่อรักษาความชุ�มชื้นในสวนผลไม�  ควรปลูกหญ�าแฝกในสวนผลไม� ระยะท่ี
ไม�ผลยังไม�โต หรือปลูกก�อนท่ีจะลงไม�ผล โดยปลูกแถวหญ�าแฝกขนานไปกับแถวของไม�ผลท่ีระยะ
ก่ึงกลางของแถวไม�ผล หรือปลูกเป1นรูปคร่ึงวงกลมให�ห�างจากโคนต�นไม�ผล 2.5 เมตร เพื่อไม�ผล
เจริญเติบโตข้ึนมาคลุมพื้นท่ี หญ�าแฝกจะตายไปกลายเป1นอินทรีย�วัตถุในดินต�อไป 

4. การปลูกหญ�าแฝกในพื้นที่ดอนที่ปลูกพืชไร�  การปลูกหญ�าแฝกตามแนวระดับใน
พื้นท่ีดอนท่ีปลูกพืชไร� โดยการขุดร�องปลูกตามแนวระดับ ระยะห�างระหว�างต�น 5 เซนติเมตร สําหรับ
กล�ารากเปลือย และ 10 เซนติเมตร สําหรับกล�าถุง ควรใช�ปุeยหมักรองพื้นก�อนปลูกหญ�าแฝก หรือ
ปลูกหญ�าแฝกเป1นแนะระหว�างแถวปลูกพืชไร� และควรปลูกในสภาพดินท่ีมีความชุ�มชื้น ในช�วงต�น 
ฤดูฝน 

5. การปลูกหญ�าแฝกในพื้นท่ีราบหรือพื้นที่ลุ�ม ในสภาพพื้นท่ีราบหรือพื้นที่ลุ�ม ท่ีมีการ
ปรับสภาพเป1นแปลงยกร�องเพื่อปลูกพืชน้ัน สามารถปลูกหญ�าแฝกเป1นแถวรอบขอบเขตพื้นที่ หรือ
ปลูกที่ขอบแปลงยกร�องหญ�าแฝก จะช�วยยึดดินไม�ให�พังทลาย และรักษาความชื้นในดินเอาไว� 

6. การปลูกรอบขอบสระเพื่อกรองตะกอนดิน ควรปลูกตามแนวที่ระดับน้ําสูงสุดท�วมถึง 
1 แนว และปลูกเพิ่มข้ึนอีก 1W2 แนวเหนือแนวแรก ซึ่งข้ึนอยู�กับความลึกของขอบสระ ระยะห�าง
ระหว�างต�น 5 เซนติเมตร สําหรับกล�ารากเปลือย และ 10 เซนติเมตร สําหรับกล�าถุง โดยขุดหลุม
ปลูกต�อเนื่องกันไป ในระยะแรกควรดูแลปลูกซ�อมแซมให�แถวหญ�าแฝกเจริญเติบโตหนาแน�น เมื่อน้ํา
ไหลบ�ามาลงสระ ตะกอนดินท่ีถูกพัดพามากับนํ้า จะติดค�างอยู�กับแถวหญ�าแฝก ส�วนน้ําจะค�อย ๆ 
ไหลผ�านลงสู�สระ และระบบรากของหญ�าแฝกยังช�วยยึดติดดินรอบ ๆ ขอบสระไม�ให�เกิดการพังทลาย 

  “โครงการพระราชดําริเก่ียวกับน้ํา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงให�ความสนพระราชหฤทัยเก่ียวกับการพัฒนาแหล�งน้ํามากกว�าโครงการประเภทอ่ืน ทรงให�
ความสําคัญในลักษณะน้ําคือชีวิต ดังพระราชดํารัส ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 
2529 ความตอนหนึ่งว�า 
 “…หลักสําคัญว�าต�องมีน้ําบริโภค น้ําใช� น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะว�าชีวิตอยู�ท่ีนั่น ถ�ามีน้ํา
คนอยู�ได� ถ�าไม�มีนํ้า คนอยู�ไม�ได� ไม�มีไฟฟ+าคนอยู�ไม�ได� แต�ถ�ามีไฟฟ+าไม�มีน้ําคนอยู�ไม�ได�…” 
 โครงการแก�มลิง เข่ือนปKาสักชลสิทธิ์ โครงการเข่ือนคลองท�าด�าน จังหวัดนครนายก โครงการ
พัฒนาพื้นท่ีลุ�มนํ้าแม�อาว จังหวัดลําพูน โครงการห�วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี โครงการพัฒนา
เบ็ดเสร็จลุ�มนํ้าสาขาแม�ปgง จังหวัดเชียงใหม� และจังหวัดลําพูน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เข่ือนขุนด�านปราการชล โครงการน้ําดีไล�นํ้าเสีย การบําบัด นํ้าเสียด�วยผักตบชวา โครงการฝนหลวง 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ “คลองลัดโพธิ์” ฯลฯ 
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 โครงการแก�มลิง เป1นพระราชดําริเพื่อแก�ป2ญหาอุทกภัย โดยพระองค�ทรงตระหนักถึงความ
รุนแรงของอุทกภัยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพฯ เมื่อป:พ.ศ. 2538 จึงมีพระราชดําริโครงการแก�มลิงข้ึน เมื่อ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2538 โดยให�จัดหาสถานที่เก็บกักน้ําตามจุดต�างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับ
น้ําฝนไว�ชั่วคราว เม่ือถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ําได�จึงค�อยระบายนํ้าจากส�วนที่กักเก็บไว�ออกไป 
จึงสามารถลดป2ญหาน้ําท�วม แนวคิดของโครงการแก�มลิงเกิดจากการที่มีพระราชดําริถึงลิงที่อมกล�วย
ไว�ในกระพุ�งแก�มได�คราวละมากๆ จึงมีพระราชกระแสอธิบายว�า 
 “ลิงโดยท่ัวไปถ�าเราส�งกล�วยให� ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข�าปากเค้ียว แล�วนําไปเก็บไว�ที่แก�ม
ก�อน ลิงจะทําอย�างนี้จนกล�วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ�งแก�ม จากนั้นจะค�อยๆ นําออกมาเค้ียวและกลืน
กินภายหลัง” 
 ด�วยแนวพระราชดําริน้ี จึงเกิดเป1น “โครงการแก�มลิง” ข้ึน เพื่อสร�างพื้นท่ีกักเก็บน้ํา ไว�รอ
การระบายเพื่อใช�ประโยชน�ในภายหลัง 
 โครงการฝนหลวง กําเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห�วงใยในความทุกข�ยากของพสกนิกร
ในท�องถ่ินทุรกันดาร ที่ต�องประสบป2ญหาขาดแคลนน้ํา เพื่ออุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม อัน
เนื่องมาจากภาวะแห�งแล�ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ 
การตัดไม�ทําลายปKาเป1นสาเหตุให�สภาพแวดล�อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ซึ่งสร�าง
ความเดือดร�อนให�แก�ราษฎร ทําความเสียหายแก�เศรษฐกิจโดยรวมของชาติเป1นมูลค�ามหาศาล ในป: 
พ.ศ. 2498 ในวโรกาสท่ีพระองค�เสด็จพระราชดําเนินโดยพระราชพาหนะเคร่ืองบินพระที่นั่ง เพื่อทรง
เยี่ยมเยียนทุกข�สุของพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือย�านบริเวณเทือกเขาภูพาน ทรงพบเห็นว�า
ภาวะแห�งแล�งได�ทวีความถ่ีและมีแนวโน�มว�าจะรุนแรงยิ่งข้ึนเป1นลําดับนั้น น�าจะมีสาเหตุเกิดข้ึนจาก
การผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ อีกท้ังการตัดไม�ทําลายปKาอาจจะเป1นอีกสาเหตุ
หน่ึงท่ีทําให�สภาพแวดล�อมมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย�างยิ่งทําให�สภาพอากาศจากพื้นดินถึง
ระดับฐานเมฆไม�เอ้ืออํานวยต�อการกลั่นตัวของไอน้ําที่จะก�อตัวเกิดเป1นเมฆ และทําให�ยากต�อการ
เหนี่ยวนําให�ฝนตกลงสู�พื้นดิน จึงมีฝนตกน�อยกว�าเป1นปกติหรือไม�ตกเลย ทรงสังเกตว�ามีเมฆปริมาณ
มากปกคลุมเหนือพื้นที่ระหว�างเส�นทางบินแต�ไม�สามารถก�อรวมตัวจนเกิดเป1นฝนตกได� เป1นเหตุให�เกิด
สภาวะฝนทิ้งช�วงเป1นระยะเวลายาวนานท้ังๆ ท่ีเป1นช�วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ซึ่งเป1นฤดูฝนเกิด
สภาพความแห�งแล�งท่ัวพื้นท่ีทั้งๆ ท�องฟOามีเมฆมาก คือ จุดประกายข�อสังเกตในขณะท่ีพระองค�ท�านได�
เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมประชาชนและทอดพระเนตรเห็นแต�ความแห�งแล�งเกิดข้ึนทั่วไป ท้ังๆ ท่ี
ท�องฟOามีเมฆปกคลุมอยู� นอกจากนี้ได�ทรงพบเห็นท�องถ่ินหลายแห�งประสบป2ญหาพื้นดินแห�งแล�ง หรือ
การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร โดยเฉพาะอย�างยิ่งในฤดูเพาะปลูก 
เกษตรกรมักจะประสบความเดือดร�อนทุกข�ยากมาก เนื่องจากบางครั้งเกิดภาวะฝนทิ้งช�วงในระยะ
วิกฤติของพืชผลกล�าวคือหากขาดน้ําในระยะดังกล�าวนี้จะทําให�ผลผลิตตํ่าหรืออาจไม�มีผลผลิตให�เลย
รวมท้ังอาจทําให�ผลผลิตท่ีมีอยู�เสียหายได� การเช�นนี้เมื่อเกิดภาวะฝนแล�งหรือฝนทิ้งช�วงในคราใดของ
แต�ละป: จึงสร�างความเดือดร�อนอย�างสาหัสและก�อให�เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก�เกษตรกรอย�าง
ใหญ�หลวงนอกจากน้ีภาวะความต�องการใช�น้ําของประเทศนับวันจะทวีปริมาณความต�องการสูงข้ึน
อย�างมหาศาลเพราะการขยายตัวเจริญเติบโตทางด�านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเพิ่มข้ึนของ
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ประชากร ซึ่งส�งผลให�ปริมาณนํ้าต�นทุนจากทรัพยากรนํ้าที่มีอยู�ไม�เพียงพอ ตัวอย�างนี้เห็นได�ชัดคือ 
ปริมาณน้ําในเข่ือนภูมิพลลดลงอย�างน�าตกใจ 
 
 จึงนํามาตรการทางวิทยาศาสตร� ช�วยให�เมฆเหล�าน้ันก�อรวมตัวกันจนเกิดเป1นฝนได� เริ่ม
ทดลองพ.ศ. 2512 ในพื้นท่ีวนอุทยานเขาใหญ�เป1นพื้นที่ทดลองเป1นแห�งแรก ด�วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร� และในท่ีสุดก็มีฝนตก การทําฝนหลวงเป1นกรรมวิธีการเหนี่ยวนําน้ําจากฟOา จะต�องให�
เคร่ืองบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆ บรรจุสารเคมีข้ึนไปโปรยในท�องฟOา โดยดูจากความชื้นของ
จํานวนเมฆ และสภาพของทิศทางลมประกอบกัน ป2จจัยสําคัญที่ทําให�เกิดฝนคือ ความร�อนชื้นปะทะ
ความเย็น และมีแกนกลั่นตัวท่ีมีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม กล�าวคือ เมื่อมวลอากาศร�อนชื้น
ที่ระดับผิวพื้นข้ึนสู�อากาศเบ้ืองบน อุณหภูมิของมวลอากาศ จะลดต่ําลงจนถึงความสูงที่ระดับหนึ่ง 
หากอุณหภูมิท่ีลดต่ําลงนั้นมากพอก็จะทําให�ไอน้ําในมวลอากาศอ่ิมตัว จะเกิดขบวนการกลั่นตัวเอง
ของไอน้ําในมวลอากาศข้ึนบนแกนกลั่นตัว เกิดเป1นฝนตกลงมา ฉะน้ันสารเคมีที่ใช�จึงประกอบด�วย 
สูตรร�อน เพื่อใช�กระตุ�นเร�งเร�ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ สูตรเย็น ใช�เพื่อกระตุ�นกลไกการ
รวมตัวของละอองเมฆ ให�โตข้ึนเป1นเม็ดฝน และสูตรท่ีใช�เป1นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช�กระตุ�นกลไก 
ระบบการกลั่นตัวให�มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
สัมภาษณ�เก่ียวกับฝนหลวงแก�ข�าราชการสํานักงาน กปร. ประกอบด�วย นายสุเมธ ตันติเวชกุล         
นายมนูญ มุกข�ประดิษฐ�  และนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2529  ณ พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐานความว�า 
 ...เร่ืองฝนเทียมน้ีเร่ิมต้ังแต� พ.ศ. 2498 แต�ยังไม�ได�ทําอะไรมากมาย เพราะว�าไปภาคอีสาน
ตอนนั้นหน�าแล�งเดือนพฤศจิกายน  ท่ีไปมีเมฆมาก อีสานก็แล�ง ก็เลยมีความคิด 2 อย�าง ต�องทํา 
Check dam ตอนน้ันเกิดความคิดจากนครพนม ผ�านสกลนครข�ามไปกาฬสินธุ� ลงไปสหัสขันธ�ท่ี
เดี๋ยวน้ีเป1นอําเภอ  สมเด็จ...ไปจอดที่นั่นไปเยี่ยมราษฎรมันแล�ง  มีฝุKน... 
 ....แต�มาเงยดูท�องฟOา มีเมฆ ทําไมมีเมฆอย�างนี้ทําไมจะดึงเมฆนี่ให�ลงมาได� ก็เคยได�ยินเร่ืองทํา
ฝนก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ ฝนทําได�มีหนังสือ เคยอ�านหนังสือทําได�...นับเป1นต�นกําเนิดแห�ง
พระราชดําริ ฝนหลวง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวทรงค�นพบด�วยพระองค�เอง...อย�างแท�จริง 
 ด�วยพระเนตรที่ยาวไกล และทรงความอัจฉริยะของพระองค�ท�านที่ประกอบด�วยคุณลักษณะ
ของนักวิทยาศาสตร� จึงทรงสังเกต วิเคราะห�ข�อมูลในข้ันต�นแล�ว จึงได�มีพระราชดําริคร้ังแรก ในป: 
พ.ศ. 2498 แก� ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ว�าจะทรงค�นหาวิธีการที่จะทําให�เกิด ฝนตกนอกเหนือจากท่ีจะ
ได�รับจากธรรมชาติ โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาประยุกต�กับทรัพยากรที่มีอยู�ให�เกิดมีศักยภาพ
ของการเป1นฝนให�ได� 
 
 ทรงเชื่อมั่นในพระราชหฤทัยว�าด�วยลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของบ�านเราจะสามารถ
ดําเนินการให�บังเกิดผลสําเร็จได�อย�างแน�นอน  เนื่องจาก น้ํา เป1นท่ีได�รับการกล�าวขวัญถึงตลอดเวลา
ในสังคมไทยที่กําลังได�รับผลกระทบอย�างรุนแรงอันเนื่องมาจากขาดแคลนน้ําอยู�ในขณะนั้น  เป1น
เพราะน้ําคือป2จจัยข้ันพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย�และพืชพรรณธัญญาหารตลอดจน
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สิงสาราสัตว�ทั้งหลายทั้งปวง  การขาดแคลนน้ําจึงมิได�มีผลโดยตรงแค�เพียงความเป1นอยู�ของประชาชน
เท�านั้นแต�ยังได�ก�าวล�วงไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส�วนรวมอีกด�วย และถึง
ขนาดที่พระองค�มีพระราชดํารัสว�า น้ํา คือ ชีวิต 
 แม�ว�าประเทศไทยเราได�พยายามอย�างสุดกําลังที่จะทําการแก�ไขป2ญหาดังกล�าวด�วยการ
พัฒนาทรัพยากรแหล�งนํ้าของชาติทุกประเภทท่ีมีอยู� ซ่ึงเป1นที่ยอมรับกันว�าแหล�งทรัพยากรน้ําของ
ประเทศท่ีมีอยู�ในป2จจุบัน ยังอยู�ห�างจากระดับความเพียงพอของความต�องการใช�น้ําของประชากรใน
ประเทศเป1นอย�างมาก อีกท้ังยังมีพื้นท่ีเกษตรกรรมที่ต�องพึ่งพาน้ําฝนเป1นหลักใหญ�อยู�อีกถึง 82.6% 
ดังนั้น จึงทรงคาดการณ�ว�า  ก�อนที่จะถึงสภาพที่สุดวิสัยหรือยากเกินกว�าจะแก�ไขได�นั้นควรจะมี
มาตรการหนึ่งที่จะปOองกันและแก�ไขป2ยหาดังกล�าวได� จึงพระราชทานพระราชดําริในป: พ.ศ. 2499 แก�  
ม.ล.เดช  สนิทวงศ�  ว�า น�าจะมีลู�ทางที่จะคิดค�นหาเทคนิคหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร�ด�านการดัดแปร
สภาพอากาศมาช�วยให�เกิดการก�อและรวมตัวของเมฆให�เกิด ฝน  ได�   การรับสนองพระราชดําริได�
ดําเนินการอย�างจริงจังจากความร�วมมือกันระหว�าง ม.ล.เดช สนิทวงศ�   ม.จ.จักรพันธ�เพ็ญศิริ  จักร
พันธุ�  และ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์  เทวกุล ในอันที่จะศึกษาและนําวิธีการทําฝนอย�างในต�างประเทศมา
ประยุกต�ใช�กับสภาพอากาศของเมืองไทย ฝนหลวง หรือ ฝนเทียม  จึงมีกําเนิดจึ้นจากการสนอง
พระราชดําริ โดยประยุกต�ใช�จากผลการวิจัยค�นคว�าทางวิชาการด�านทําฝนเทียมของประเทศต�างๆ 
เช�น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอิสราเอลภายใต�การพระราชทานข�อแนะนําจากพระองค�อย�าง
ใกล�ชิด พร�อมกันนี้ได�มีการจัดตั้งส�วนราชการ สํานักงานปฏิบัติการฝนหลวงข้ึน รับผิดชอบการ
ดําเนินการฝนหลวงในระยะเวลาต�อมาจนถึงป2จจุบัน ในระยะแรกของการดําเนินการตามพระราชดําริ
นี้ ข�อมูล หรือหลักฐานที่นํามาทดลองพิสูจน�ยืนยันผลนั้นยังมีน�อยมาก และขาดความน�าเช่ือถือทาง
วิชาการ  โดยเฉพาะอย�างยิ่งในประเทศไทยเรายังไม�มีนักวิชาการด�านการวัดแปรสภาพอากาศ หรือ
นักวิชาการทําฝนอยู�เลย ดังนั้น ในช�วงเริ่มต�นของการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง พระองค�ได�ทรง
ติดตามผล วางแผนการทดลองปฏิบัติการ โดยทรงสังเกตจากรายงานแทบทุกครั้งอย�างใกล�ชิด 
 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512   นับเป1นประวัติศาสตร�แห�งการทําฝนหลวงของประเทศไทย
เพราะเป1นวันปฐมฤกษ�ในการปฏิบัติการทดลองทําฝนเทียมกับเมฆในท�องฟOาเหนือภาคพื้นดิน บริเวณ
วนอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา โดยการใช�น้ําแข็งแห�ง (dryWice) โดย
ที่ยอดของกลุ�มก�อนเมฆ ปรากฎว�าหลังการปฏิบัติการประมาณ 15 นาที ก�อนเมฆในบริเวณนั้นเกิดมี
การรวมตัวกันอย�างหนาแน�นจนเห็นได�ชัด  สังเกตได�จากสีของฐานเมฆได�เปลี่ยนจากสีขาวเป1นสีเทา
เข�ม ซึ่งผลการทดลองเป1นที่น�าพอใจ  เพียงแต�ยังไม�อาจควบคุมให�ฝนตกในบริเวณท่ีต�องการได�  ต�อมา
พระองค�ได�พระราชทานคําแนะนําเพิ่มเติมตลอดเวลาอย�างต�อเน่ือง อาทิเช�น การเปลี่ยนท่ีทดลองไป
ยังจุดแห�งแล�งอ่ืนๆ เช�น ท่ีอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป1นต�น  จะเห็นได�ว�าการปฏิบัติงานฝนหลวง
เมื่อตอนเริ่มต�นต�องพบกับความยากลําบากและอุปสรรคมากมาย ส่ิงสําคัญคือจะต�องมีสภาพดินฟOา
อากาศท่ีเอ้ืออํานวยต�อการทําฝนทดลองกล�าวคือ จะต�องดูลักษณะเมฆท่ีมีศักยภาพที่จะเกิดฝนได�            
ซึ่งเมฆในลักษณะในลักษณะเช�นนี้มองเผินๆ จะคล�ายขนแกะในท�องฟOา ถ�าไม�มีก็จําเป1นต�องสร�างให�
เกิดเมฆข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่งความชื้นจะต�องอยู�ในระดับ 70% การปฏิบัติงานจึงจะได�ผล แต�ถ�า
ความชื้นต่ําลงเท�าใดก็จะยิ่งได�ผลน�อยลงจนไม�คุ�มค�า ฉะนั้น การสร�างเมฆก็คือการสร�างความชื้นข้ึนใน
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อากาศน่ันเอง โดยใช�เคมีภัณฑ� หลายชนิดซ่ึงได�ทดสอบแล�วว�าได�ผลดีและปลอดภัยต�อชีวิตมนุษย�มาใช�
ในการทําฝนหลวง  
 พระมหากรุณาธิคุณของพระองค� เมื่อมีป2ญหาอุปสรรคเก่ียวกับการทดลอง จึงโปรดเกล�าฯ 
พระราชทานคําแนะนําและมีพระราชดําริเพิ่มเติมในการปรับปรุงหลายประการจนสามารถปฏิบัติการ
ฝนหลวงได�ดี และทรงให�การสนับสนุนในด�านต�างๆ โดยเฉพาะทรงติดตามการปฏิบัติงานทดลองอย�าง
ใกล�ชิดทุกระยะ และทรงแนะนําฝsกฝนนักวิชาการให�สามารถวางแผนปฏิบัติการอย�างเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศของแต�ละท�องถ่ิน บางคร้ังพระองค�ก็ทรงทดลองและควบคุมบัญชาการทําฝนหลวง
ด�วยพระองค�เอง 
 ก�อนจะทําฝนหลวงแต�ละคร้ัง จะทรงเตือนให�เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบสภาพอากาศล�วงหน�า เพื่อ
ปOองกันมิให�เกิดความเสียหายแก�พืชผลและทรัพย�สินของราษฎร ทรงเร�งให�ปฏิบัติการ เมื่อสภาพ
อากาศอํานวยเพื่อจะได�ปริมาณน้ําฝนมากยิ่งข้ึนกับทรงแนะนําให�ระมัดระวังสารเคมีที่ใช�ปฏิบัติการ
ต�องไม�เป1นอันตรายต�อผู�ใช�ด�วย  จนในที่สุดการศึกษาวิจัยเป1นการส�วนพระองค�ในเร่ืองเก่ียวกับกระแส
และทิศทางลมในแต�ละพื้นที่แต�ละเวลามีการทดสอบปรับปรุงหลายประการจนนําไปใช�การได�ดี จน
สามารถพระราชทานข�อแนะนําให�ดึงหรือสร�างเมฆได� ท้ังยังสามารถบังคับเปลี่ยนทิศทางของเมฆให�
เกิดฝนตกในบริเวณรับนํ้าที่ต�องการ เช�น อ�างเก็บน้ํา  ห�วย หนอง คลองบึง หรือบริเวณใกล�เคียงท่ี
กําหนดไว�จึงนับว�า ฝนหลวงเป1นความสําเร็จที่เกิดจากพระรอัจฉริยภาพ และความสนพระราชหฤทัย
อย�างจริงจังของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวโดยแท� 
 การพัฒนาค�นคว�าที่เก่ียวกับฝนหลวงได�พัฒนาก�าวหน�าข้ึนเป1นลําดับ เพราะทรงทําการ
ทดลองวิจัยด�วยพระองค�เอง รวมทั้งพระราชทานทรัพย�สินส�วนพระองค�เป1นค�าใช�จ�าย เพื่อทําการ
ทดลองปฏิบัติการฝนหลวงด�วยพระเมตตาธรรม ระยะเวลาที่ทรงมานะบากบ่ัน อดทนด�วยพระวิริยะ
อุตสาหะนับถึงวันน้ีเป1นเวลาเกือบ 30 ป:  ในที่สุดด�วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่ทรง  
สั่งสมจากการทดลอง สามารถทําให�กําหนดบังคับฝนให�ตกลงสู�พื้นที่เปOาหมายได�สําเร็จกลายเป1นหลัก
แนวทางให�นักวิชาการฝนหลวงรุ�นป2จจุบัน ได�ทําการศึกษาวิจัยอย�างมีระเบียบและเป1นระบบ
วิทยาศาสตร�ท่ีแท�จริง ทรงเน�นถึงความจําเป1นในด�านพัฒนาการและการดําเนินการปรับปรุงวิธีการทํา
ฝนในแนวทางของการออกแบบปฏิบัติการ การติดตามและการประเมินผลท่ีมีลักษณะเป1น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร�มากยิ่งข้ึน  ตลอดจนความเป1นไปได�ในการใช�ประโยชน�ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร� เพื่อศึกษารูปแบบของเมฆและการปฏิบัติการทําฝนให�บรรลุตามวัตถุประสงค�ของ
โครงการ ทรงย้ําถึงบทบาทของการดัดแปรสภาพอากาศหรือการทําฝนว�าเป1นองค�ประกอบที่สําคัญ
อันหนึ่งในกระบวนการจัดการทรัพยากรแหล�งน้ํา เช�น การเพิ่มปริมาณน้ําให�แก�แหล�งเก็บกักน้ําต�างๆ 
การบรรเทาป2ญหามลภาวะและการเพิ่มปริมาณนํ้าเพื่อสาธารณูปโภค เป1นต�น 
ทรงเน�นว�า ความร�วมมือประสานงานอย�างเต็มที่ระหว�างหน�วยงานและส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องเท�านั้น 
ที่เป1นกุญแจสําคัญในอันที่จะทําให�บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ของโครงการได�ดุจสิ่งมหัศจรรย�.....เพาะ
เมฆและบังคับเมฆให�เกิดฝน พระองค�ทรงวิเคราะห�กรรมวิธีที่จะทําการผลิตฝนหลวงว�ามีข้ันตอนท่ี
สามารถเข�าใจกันได�ง�าย 3 ข้ันตอน คือ 
 ข้ันตอนที่ 1 ก�อกวนโดยการใช�สารเคมีไปกระตุ�นมวลอากาศทางด�านเหนือลมของพื้นท่ี
เปOาหมาย ให�เกิดการลอยตัวข้ึนสู�เบื้องบนรวมตัวกันเป1นกลุ�มก�อนเมฆฝน ข้ันตอนแรกนี้เป1นข้ันตอนท่ี
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เมฆธรรมชาติเริ่มก�อตัวทางแนวตั้ง การทําฝนหลวงในข้ันตอนนี้จึงมุ�งใช�สารเคมีไปกระตุ�นอากาศให�
เกิดการลอยตัวข้ึนสู�เบื้องบน เพื่อให�เกิดกระบวนการชักนําไอน้ําหรือความชื้นเข�าสู�ระดับการเกิดเมฆ 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของข้ันตอนแรกน้ี ควรดําเนินการในช�วงเช�าของแต�ละวัน  
สารเคมีท่ีใช�ในข้ันตอนนี้ ได�แก� สารแคลเซียมคลอไรด� สารแคลเซียมคาร�ไบด� สารแคลเซียมอtอกไซด� 
หรือสารผสมระหว�างเกลือแกงกับสารยูเรียหรือสารผสมระหว�างสารยูเรียกับสารแอมโมเนียไนเตรทซึ่ง
สารผสมดังกล�าวน้ี แม�จะมีเปอร�เซ็นต�ความชื้นสัมพัทธ�ต่ําก็ตาม แต�ก็สามารถดูดซับไอน้ําจากมวล
อากาศได�อันเป1นการกระตุ�นกลไกของกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ําในมวลอากาศ อีกทั้งยังเสริมสร�าง
ให�เกิดสภาพแวดล�อมโดยรอบท่ีเหมาะสมต�อการเจริญเติบโตของเมฆทางด�านเหนือลมของพื้นท่ี
เปOาหมายอีกด�วย  เมื่อเมฆเริ่มเกิดมีการก�อรวมตัวและเจริญเติบโตทางตั้งแล�ว จึงใช�สารเคมีที่ให�
ปฏิกิริยาคายความร�อนโปรยเป1นวงกลมหรือเป1นแนว ถัดมาทางใต�ลมเป1นะระยทางสั้นๆ เข�าสู�ก�อน
เมฆ เพื่อกระตุ�นให�เกิดก�อนเมฆเป1นกลุ�มแกนร�วมในบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติการ สําหรับใช�เป1นแกนกลางใน
การสร�างกลุ�มเมฆฝนในระยะต�อมา 
 การวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงในข้ันแรกนี้ ก�อนดําเนินการจะต�องทําการศึกษาข�อมูลสภาพ
อากาศและกําหนดพื้นที่เปOาหมายในแต�ละวันโดยใช�ทิศทางและความเร็วของลมเป1นตัวกําหนดบริเวณ
หรือแนวพิกัดที่จะโปรยสารเคมี  อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศ แต�ละระดับจะถูกนํามา
คํานวณและวิเคราะห�ตามวิชาการทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อหาสาเหตุท่ีขัดขวางการก�อตัวของเมฆท่ีอาจ
เกิดข้ึนระหว�างดําเนินการ เช�น 
 
ปริมาณความชื้นที่ตํ่าเกินไป 
อากาศเกินภาวะสมดุล 
ระดับที่ความชื้นอ่ิมตัว 
ระดับที่เมฆฝนเร่ิมก�อตัว 
ระดับที่หยุดยั้งการเจริญเติบโตของยอดเมฆ 
ข�อมูลอ่ืนๆ ที่ต�องนํามาพิจารณาประกอบด�วย คือ 
สภาพภูมิประเทศ เช�น แนวเขา ปKาไม� แหล�งความชื้น ฯลฯ 
ลักษณะของเมฆท่ีสังเกตเห็น 
ข�อมูล แผนท่ีทางอากาศ พายุโซนร�อนและเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต�อ 
สภาพอากาศในพื้นท่ีเปOาหมาย 
ทั้งหมดของข�อมูลและสาเหตุต�าง ๆ นี้ มีความสําคัญต�อการกําหนดชนิดและปริมาณของสารเคมีท่ีจะ
นํามาใช�ในการทําฝนหลวง ซึ่งจะต�องกระทําด�วยความชํานาญควบคู�ไปกับการคํานึงถึงระดับความสูง
ผนวกกับอัตราการโปรยสารเคมี รวมถึงลักษณะของแนวโปรยสารเคมีด�วย  หากแต�ละวันมีลักษณะ
ข�อมูท่ีแตกต�างกันออกไป ก็ย�อมทําให�ต�องมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานแต�ละคร้ังด�วย 
 ข้ันตอนที่ 2 เลี้ยงให�อ�วนเป1นข้ันตอนสําคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวง เน่ืองจากเป1น
ระยะที่เมฆกําลังก�อตัวเจริญเติบโตจึงใช�ความรู�ทางเทคโนโลยีและประสบการณ�ผสมผสานกลยุทธใน
เชิงศิลปะแห�งการทําฝนหลวงควบคู�ไปพร�อมกัน เพื่อตัดสินใจโปรยสารเคมีฝนหลวงที่ทรงค�นคว�า
ข้ึนมา โดยไม�มีสารอันเป1นพิษต�อมนุษย�และสิ่งแวดล�อม การปฏิบัติงานต�องพิจารณาอย�างถ�องแท�ว�าจะ
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ใช�สารเคมีชนิดใดและอัตราใดจึงจะเหมาะสมในการตัดสินใจโปรยสารเคมีฝนหลวง ณ ที่ใดของกลุ�ม
ก�อนเมฆ เพื่อให�สัมฤทธิผลที่จะทําให�ก�อนเมฆขยายตัวหรืออ�วนข้ึนและปOองกันมิให�ก�อนเมฆสลายตัว
ให�จงได�  การวางแผนปฏิบัติการในข้ันตอนนี้จําต�องอาศัยข�อมูล และความต�อเนื่องจากข้ันตอนที่หนึ่ง
ประกอบการพิจารณาด�วย การสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเมฆท่ีเกิดข้ึน จึงกล�าวได�ว�า
ข้ันตอนนี้การวางแผนปฏิบัติการอย�างต�อเนื่องตลอดเวลาให�ทันต�อความเปลี่ยนแปลงของเมฆที่เกิดข้ึน
มีความสําคัญยิ่ง 
 สารเคมีท่ีใช�ในข้ันตอนนี้มักได�แก� เกลือแกง สารประกอบสูตร ท. 1 (เป1นสารละลายเข�มข�นท่ี
ได�จากกระบวนการอิเลคโตรไลซิส ซึ่งเป1นผลงานค�นคว�าของ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล) สารยูเรีย  สาร
แอมโมเนียไนเตรท  นํ้าแข็งแห�ง และบางคร้ังอาจใช�สารแคลเซียมคลอไรด�ร�วมด�วย โดยพิจารณา
ลักษณะการเติบโตของเมฆ บริเวณเมฆและการเกิดฝนในวันนั้นๆ เป1นหลัก 
 ข้ันตอนที่ 3 โจมตีเมื่อกลุ�มเมฆฝนมีความหนาแน�นมากพอที่จะสามารถตกเป1นฝนได� โดย
ภายในกลุ�มเมฆจะมีเม็ดนํ้าขนาดใหญ�มากมาย โดยภายในกลุ�มเมฆจะมีเม็ดนํ้าขนาดใหญ�มากมาย  
สังเกตได�หากเคร่ืองบินเข�าไปในกลุ�มเมฆฝนน้ีแล�ว จะมีเม็ดน้ําเกาะตามป:กและกระจังหน�าของ
เคร่ืองบิน ดังนั้นข้ันตอนสุดท�ายจึงมีความสําคัญอย�างยิ่งยวดเพราะจะต�องอาศัยความชํานาญและ
ประสบการณ�เป1นอย�างมากเหนือสิ่งอ่ืนใดต�องรู�จักใช�เทคนิคในการทําฝนหลวงซึ่งพระองค�ท�านทรงให�
ข�อคิดว�าจะต�องพิจารณาจุดมุ�งหมายของการทําฝนหลวงด�วยว�า ในการทําฝนหลวงของแต�ละพื้นท่ีนั้น
ต�องตอบสนองความต�องการอันแท�จริงของราษฎรใน 2 ประเด็น คือ เพื่อเพิ่มปริมาณฝนตกให�กับ
พื้นที่ (Rain Enhancement)  และเพื่อให�เกิดการกระจายการตกของฝน (Rain Distribution) ซึ่งทั้ง 
2 วัตถุประสงค�นี้ได�เป1นแนวทางในการบําบัดทุกข�บํารุงสุขของพสกนิกรให�คลายความเด็ดร�อนยาม
ขาดแคลนนํ้าเรื่อยมาตราบเท�าทุกวันนี้ เพราะความต�องการน้ําของมนุษยชาตินับวันแต�จะทวีข้ึนอย�าง
เกิดคาด สืบเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดจากปฏิกิริยาเรือนกระจกของโลก  (Green House Effect) 
ทําให�ฝนไม�ตกต�องตามฤดูกาลดังเช�นเคยในอดีต 
 หลังจากที่ทรงประสบผลสําเร็จและมีการยอมรับจากท้ังภายในและต�างประเทศแล�วนั้น
ปริมาณความต�องการฝนหลวงเพื่อช�วยพื้นที่เกษตรกรรม และการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคได�รับการร�องเรียนขอความช�วยเหลือเพิ่มมากข้ึน เห็นได�ชัดในช�วงระหว�าง พ.ศ. 2520W2534 มี
การร�องเรียนขอฝนหลวงเฉลี่ยถึงป:ละ 44 จังหวัด ซึ่งทรงพระเมตตาอนุเคราะห�ช�วยเหลือเกษตรกร
ไทยในการรรเทาการสูญเสียทางเศรษฐกิจให�ประสบความเสียหายน�อยที่สุด นอกจากนี้ประโยชน�
สําคัญท่ีควบคู�ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค ก็คือ เป1นการ
ช�วยเพิ่มปริมาณน้ําต�นทุนให�แก�อ�างและเข่ือนกักเก็บน้ําเพื่อการชลประทาน และผลิตกระแสไฟฟOา 
แหล�งนํ้าและต�นนํ้าลําธารธรรมชาติ อีกท้ังยังเป1นการช�วยทํานุบํารุงปKาไม� โดยเฉพาะในช�วงฤดูแล�ง
ความชุ�มชื้นท่ีได�รับเพิ่มข้ึนจากฝนหลวงจะช�วยลดการเกิดไฟปKาได�เป1นอย�างมาก  ฝนหลวงได�เข�ามามี
ส�วนช�วยแก�ไขป2ญหาสิ่งแวดล�อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดข้ึนในบ�านเมืองของเราหลายประการ 
อาทิเช�น ช�วยแก�ไขป2ญหาน้ําเน�าเสียในแม�น้ําลําคลอง โรคระบาด อหิวาตกโรค การระบาดของศัตรูพืช
บางชนิด เช�น เพลี้ย ต๊ักแตกปาทังก�า เหล�านี้เป1นต�น ซ่ึงล�วนแต�ได�รับความสําเร็จอย�างดีเยี่ยมตลอดมา 
พระองค�ทรงได�รับความร�วมมือจากเหล�าพสกนิกรทั่วประเทศที่เห็นคุณค�าของฝนหลวง ดังจะเห็นได�
จากการที่ประชาชนในหลายจังหวัดได�ร�วมกันทูลเกล�าทูลกระหม�อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลใน
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การจัดซื้อเครื่องบินสําหรับทําฝนหลวงเป1นจํานวนมาก  เช�น เครื่องบินแอร�ทรัคซึ่งราษฎรจังหวัด
กาญจนบุรีได�ร�วมกันจัดซื้อเมื่อ พ.ศ. 2515 นับเป1นเครื่องแรกท่ีได�นําข้ึนน�อมเกล�าฯ ถวายเพื่อใช�ใน
กิจกรรมค�นคว�าทดลองปฏิบัติการ ต�อมาราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ได�ร�วมกันจัดซื้อเคร่ืองบินแอร�ทัว
เรอร�น�อมเกล�าน�อมกระหม�อมถวายเพื่อใช�ในการบินอํานวยการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงอีกเคร่ือง
หน่ึงด�วย นอกจากน้ียังมีราษฎรจัดงหวัดขอนแก�น ชลบุรีและกาญจนบุรี ได�ร�วมกันจัดซื้อเคร่ืองบิน
ปอร�ตเตอร�น�อมเกล�าฯ ถวายใช�ในงานฝนหลวง ความสําคัญในพระองค�ท�านนั้นเห็นได�ชัดเจนซึ่งจาก
การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวพระราชทานพระบรมราโชวาสให�ผู�ว�าราชการจังหวัดจันทบุรี นํา
ชาวสวนจังหวัดจันทบรีเฝOาทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล�าทูลกระหม�อมถวายเงินซึ่งได�ร�วมกันบริจาค
โดยเสด็จพระราชกุศลในการจัดซื้อเครื่องบินสําหรับโครงการการทําฝนเทียม และน�อมเกล�าฯ ถวาย
ผลไม�ที่รอดพ�นจากความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยแล�ง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตลดา เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ในวโรกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ได�พระราชทานพระราชดํารัสแก�
ชาวสวนจังหวัดจันทบุรีความว�า 
 ...ท�านทั้งหลายก็เป1นประจักษ�พยานว�า การทําฝนเทียมได�ชุบชีวิตต�นไม�ซึ่งมิฉะนั้นก็เสีย
หายไปฉะน้ันจึงเกิดความยินดีมากท่ีท�านทั้งหลายได�มาพบกันในวันนี้ ได�นําเงินมาสมทบในกิจการ
ฝนเทียม และได�นําพาผลิตผลซึ่งเป1นประจักษ�พยานมาให� ความดีใจนี้มีหลายประการอย�างหน่ึงก็ได�
เห็นว�าท�านทั้งหลายได�มีความสุขสบาย อีกอย�างหนึ่งก็ที่เห็นว�ากิจการมีผลดีและท�านท้ังหลายทราบดี 
ก็ขอขอบใจท�านทั้งหลายที่ร�วมมือทั้งฝKายเจ�าหน�าที่ที่ได�ร�วมมือในกิจการ และกําลังช�วยให�ประชาชนมี
ความสุข  ความเรียบร�อยทุกประการ ตามหน�าที่อันนี้นําความปลาบปลื้มแก�ข�าพเจ�าอย�างมาก ฉะนั้น
ก็ขอขอบใจท�านทั้งหลายทุกฝKายที่ได�ร�วมมืออย�างมีสามัคคีกระชับแน�นแฟOนท่ีสุด เป1นทางท่ีทําให�
ท�องที่มีความเจริญมั่นคง และเมื่อท�องที่มีความเจริญมั่นคงแล�วประเทศย�อมอยู�ได�มีทางท่ีจะก�าวหน�า
เพราะทุกคนร�วมมือกัน ทุกคนช�วยซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความเห็นอย�างไรก็แจ�งออกมา ผู�ที่ได�รับฟ2งก็
ย�อมรับฟ2งด�วยเหตุผลท่ีดี อันเป1นวิธีการที่จะอยู�ในชีวิตของประเทศชาติ อันนี้เป1นความปลื้มท่ีใหญ�
ที่สุดที่เห็นความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย�สุจริตประจักษ�ออกมา ก็ขอขอบใจทุกท�าน
ทุกฝKายท่ีได�แสดงว�าเมืองไทยเรา วิธีปฏิบัติ...จะไม�เรียกว�าวิธีการปกครอง...วิธีปฏิบัติท้ังในด�านชีวิต ทั้ง
ในด�านอาชีพ ตั้งแต�การเป1นอยู�ส�วนตัว จนกระทั่งถึงการจัดระเบียบการทุกข้ันอย�างมีเหตุผล มีจิตใจ
เอ้ือเฟQRอซึ่งกันและกัน เป1นความหวังสําหรับอนาคตของบ�านเมืองที่จะทําให�เมืองไทยคงอยู�ด�วยความ
ผาสุกด�วยความมั่นคงไปตลอดกาล... 
 บทบาท ฝนหลวง วันนี้เริ่มจากแก�ไข ภัยแล�ง ก�าวไปสู�การบรรเทา สาธารณภัย และเพิ่มพูน 
เศรษฐกิจ ฝนหลวง ต�องเข�ามารับภาระหน�าที่ในการบําบัดทุกข�บํารุงสุขแก�อาณาประชาราษฎร�มาก
เกินกว�าที่คาดคิดกันไว�นัก เพราะ ฝนหลวง กลับกลายจากจุดมุ�งหวังที่ในครั้งแรกเพื่อช�วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยแล�งน้ัน ได�รับการร�องขอให�ขยายการบรรเทาความเดือดร�อนท่ีสืบเนื่องมาจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมและภาวะสิ่งแวดล�อมที่เป1นพิษอีกด�วย กล�าวคือ ฝนหลวง มีส�วนช�วยเหลือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยหลายประการดังน้ี 
 ด�านการเกษตร มีการร�องขอฝนหลวงเพื่อแก�ไขป2ญหาขาดแคลนน้ําในช�วงท่ีเกิดภาวะฝนแล�ง 
หรือฝนท้ิงช�วงยาวนานซึ่งมีผลกระทบต�อแหล�งผผลิตทางการเกษตรที่กําลังให�ผลผลิต เช�น แถบ
จังหวัดจันทบุรี  หรือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ� เป1นจํานวนมากหลายราย ซึ่งได�พระราชทานความ
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ช�วยเหลือเสมอมา ทําฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําให�กับริเวณพื้นที่ลุ�มรับนํ้าของแม�นํ้าสายต�างๆ ที่มี
ปริมาณน้ําต�นทุนลดน�อยลง เช�น แม�นํ้าปgง วัง ยม น�าน เป1นต�น โดยเฉพาะในป:ท่ีเกิดวิกฤติขาดแคลน
น้ําท่ีเข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ� สามารถจัดเก็บน้ําจากฝนหลวงนับตั้งแต�วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 
2536 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2536 อันเป1นวันสุดท�ายของการปฏิบัติงานฝนหลวงในป:นั้นได�ถึง 
4,204.18 ล�านลูกบาศก�เมตร ในขณะที่ก�อนทําฝนหลวงมีนํ้าเหลือเพียง 3,497.79 ล�านลูกบาศก�เมตร
เท�านั้น เพื่อการอุปโภค บริโภค ภาวะความต�องการน้ําทั้งจากนํ้าฝนและอ�างเก็บน้ํา ห�วย หนอง คลอง 
บึง เป1นความต�องการท่ีสามัญของผู�คนอย�างยิ่ง การขาดแคลนนํ้ากิน น้ําใช� มีความรุนแรงมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากคุณสมบัติของดินในภูมิภาคนี้เป1นดินร�วนปนทรายไม�สามารถอุ�มซับน้ํา
ได� จึงไม�สามารถเก็บกักนํ้าได�ดีเท�าที่ควร ช�วยในการแก�ไขป2ญหาคุณภาพนํ้า ภายใต�พื้นดินของภาค
อีสานมีแหล�งหินเกลือเป1นจํานวนมากและครอบคลุมพื้นที่กว�างขวาง ดังน้ัน อ�างเก็บนํ้าขนาดเล็กและ
ขนาดกลางที่ไม�มีทางระบายออก หากมีปริมาณน้ําเหลือน�อย น้ําจะกร�อยหรือเค็มได� เพราะหินเกลือท่ี
อยู�ด�านล�างเกิดมีการละลายแล�วลอยตัวเคลื่อนท่ีข้ึนามาบนผิวดิน เสริมสร�างเส�นทางคมนาคมทางน้ํา 
เมื่อการขาดปริมาณน้ําเกิดข้ึนดุจภาวะลูกโซ�เช�นน้ี ก็ส�งผลมาถึงระดับนํ้าในแม�น้ําลดต่ําลงบางแห�งตื้น
เขินจนไม�สามารถสัญจรไปมาทางเรือได� เช�น ทางนํ้าในแม�นํ้าเจ�าพระยาบางตนในป2จจุบันการทําฝน
หลวงเพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าให�กับบริเวณดังกล�าวจึงนับเป1นสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะการขนส�งสินค�าทางน้ําเสีย
ค�าใช�จ�ายน�อยกว�าทางอ่ืน และการจราจรทางบกนับวันจะมีป2ญหารุนแรงมากข้ึนทุกขณะ ปOองกันและ
บําบัดภาวะมลพิษของสิ่งแวดล�อม หากน้ําในแม�น้ําเจ�าพระยาลดน�อยลงเม่ือใด น้ําเค็มจากทะเลอ�าว
ไทยก็จะไหลหนุนเนื่องเข�าไปแทนที่ทําให�เกิดน้ํากร�อยข้ึน และเกิดความเสียหายแก�เกษตรกรเป1น
จํานวนมาก จึงจําเป1นท่ีต�องมีการปล�อยนํ้าจากเข่ือนภูมิพล เพื่อผลักดันนํ้าเค็มมิให�หนุนเข�ามาทํา
ความเสียหายต�อการอุปโภค บริโภคหรือเกษตรกรรม รวมทั้งสิ่งท่ีเราอาจไม�คาดคิดมาก�อนว�า ฝน
หลวง ได�บรรเทาภาวะสิ่งแวดล�อมที่เป1นพิษอันเกิดจากการระบายนํ้าเสียท้ิงลงสู�แม�นํ้าเจ�าพระยาและ
ขยะมูลฝอยที่ผู�คนทิ้งลงในสายน้ํากันอย�างมากมายนั้น ปริมาณน้ําจากฝนหลวงจะช�วยผลักดันออกสู�
ท�องทะเล ทําให�ภาวะมลพิษจากนํ้าเสียเจือจางลง ซึ่งสังเกตเห็นได�ชัดเจนจากขยะมูลฝอยและ
กระแสน้ําเสียต�างสีในบริเวณปากน้ําจนถึงเกาะล�านเมืองพัทยา เพิ่มปริมาณน้ําในเข่ือนภูมิพลและ
เข่ือนสิริกิติ์เพื่อผลิตแระแสไฟฟOา บ�านเมืองของเราประสบป2ญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟOาข้ึนทุก
ขณะ เนื่องจากมีความต�องการใช�ไฟฟOาในปริมาณสูงมากจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤติระดับน้ําเหนือเข่ือนมีระดับต่ํามากจนไม�เพียงพอต�อการใช�พลังงานน้ํา ไม�สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟOาส�งให�ผู�ใช�ได�อย�างทั่วถึงจนถึงขนาดเกรงกันว�าอาจจําเป1นต�องใช�มาตรการต�างๆ ใน
การประหยัดพลังงานไฟฟOากันบ�างเพื่อแก�ไขป2ญหาสถานการณ�ที่เกิดข้ึน 
 การทําฝนหลวงในป2จจุบันโดยใช�วิธีการโปรยสารเคมีจากเคร่ืองบินเพื่อเร�งหรือเสริมการก�อ
ตัวและการเจริญเติบโตของเมฆ  และโจมตีกลุ�มเมฆฝนให�เกิดฝนตกลงสู�พื้นท่ีเปOาหมายท่ีต�องการนั้น 
บางครั้งก็ประสบป2ญหาท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนกรรมวิธีให�ครบถ�วนสมบูรณ� เช�น ในข้ึนโจมดี
ให�ฝนตกลงสู�พื้นท่ีเปOามหายไม�กระทําได�เนื่องจากฝนตกปกคลุมสนามบินเกิดลมพายุป2�นปKวนและ
รุนแรง เครื่องบินไม�สามารถข้ันปฏิบัติการได�ทําให�กลุ�มเมฆเคลื่อนท่ีพ�นพื้นท่ีเปOาหมาย จากป2ญหา
ต�างๆ เหล�าน้ีจึงได�มีการค�นคว�าวิจัยทดลองกรรมวิธีทําฝนข้ึน  เพื่อพัฒนาให�ก�าวหน�ายิ่งข้ึนซึ่ง
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พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวทรงกรุณาพระราชทานแนวทางคิดในการวิจัยพัฒนาฝนหลวงเพื่อ
เกษตรกรหลายประการ คือ 
 ประการแรก สร�างจรวดฝนเทียมบรรจุสรรเคมีจากพื้นดินเข�าสู�เมฆหรือยิงจากเครื่องบินซึ่งได�
มีการทดลองแล�วมีความก�าวหน�าข้ึนมาเป1นลําดับขณะน้ีกําลังอยู�ในข้ันทําการผลิตจรวดเชิง
อุตสาหกรรมและคาดว�าอีกไม�นานเกินรอ  ไทยเราก็คงได�เป1นผู�นําของการทําฝนหลวงในภูมิภาคนี้อีก
คร้ังหน่ึง พระองค�ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวความคิดในการวิจัยเพื่อแก�ไขป2ญหาในการใช�
เครื่องบินทําฝนหลวง ด�วยการให�ทําการวิจัยสร�างจรวดบรรจุสารเคมียิงจากพื้นดินเข�าสู�ก�อนเมฆ หรือ
ยิงจากเครื่องบิน จึงได�มีการเริ่มวิจัยประดิษฐ�จรวดทําฝนร�วมกับกรมสรรพาวุธทหารบก เมื่อ พ.ศ. 
2515W2516 จนก�าวหน�าถึงระดับทดลองประดิษฐ�จรวด  เพื่อทําการยิงในเบ้ืองตนแล�ว แต�ต�อง
หยุดชะงักด�วยความจําเป1นบางประการของกรมสรรพาวุธ ทหารบกจนถึง พ.ศ. 2524 คณะกรรมการ
สภาวิจัยแห�งชาติได�แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนาและวิจัยจรวดฝนเทียมข้ึนประกอบด�วยผู�เช่ียวชาญด�าน
จรวดของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ นักวิชาการจากสภาวิจัยแห�งชาติและนักวิชาการฝน
หลวง ซึ่งได�ร�วมทําการวิจัยค�นคว�าและพัฒนาจรวดต�นแบบข้ันเพื่อทําการทดลองยิงและถึงข้ึนบรรจุ
สารเคมีเพื่อทดลองยิงเข�าสู�ก�อนเมฆจริงแล�วตั้งแต�ป: พ.ศ. 2530 ในขณะนี้จึงอยู�ระหว�างข้ันทําการผลิต
จรวดเชิงอุตสาหกรรมในลําดับต�อมา 
 ประการท่ีสอง คือ การใช�เคร่ืองพ�นสารเคมีอัดแรงกําลังสู�จากยอดเขาสู�ฐานของก�อนเมฆ
โดยตรงเพื่อช�วยให�เมฆที่ตามปกติมักลอยปกคลุมอยู�เหนือยอดเขาสามารถรวมตัวหนาแน�นจนเกิดฝน
ตกลงสู�บริเวณภูเขาหรือพื้นที่ใต�ลมของภูเขา หากผลการทดลองลุล�วงเรียบร�อยเม่ือใดก็คงได�นําไปใช�
กันอย�างท่ัวถึง 
 ประการสุดท�าย คือ การทําฝนในเมฆเย็นจัด (Super Cooled Cloud) โดยใช�สารที่ทําให�เกิด
ฝนในกลุ�มเมฆเย็นจัด (ที่อยู�สูงเกินกว�า 18,000 ฟุต) ให�สารน้ีเป1นตัวเกิดหรือเร�งเร�ากระตุ�นกลไกของ
การเกิดผลึกน้ําแข็งในก�อนหรือกลุ�มเมฆนั้น การวิจัยนี้อยู�ภายใต�โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศ
ประยุกต�ซึ่งเป1นโครงการร�วมมือของรัฐบาลไทยและอเมริกาตั้งแต�ป: 2531 เป1นต�นมา 
 ฝนหลวง จึงนับว�าเป1นท่ีพึ่งยามเกิดภัยแล�งได�อย�างแท�จริง และได�ก�าวเข�ามามีส�วนช�วยเหลือ
ประเทศชาตินานาประการจนมิอาจกล�าวได�หมดสิ้น วันนี้สภาพความแห�งแล�งอันเป1นภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติได�กลับพลิกฟQRนคืนสู�สภาพที่สดใสข้ึนอีกครั้งหนึ่งบนผืนแผ�นดินไทยโดยพระราชดําริ              
ฝนหลวง อันเกิดจากนํ้าพระราชหฤทัยท่ีเป:�ยมด�วยพระเมตาและพระกรุณาธิคุณแห�งพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู�ทรงสอดส�องดูแลทุกข�สุขและห�วงใยทุกชีวิตโดยแท� 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป1นท่ียอมรับนับถือกันโดยท่ัวไปว�า
พระองค�คือ ปราชญ�ในเร่ืองนํ้าของแผ�นดินอย�างแท�จริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงาน
หนักตรากตรําอย�างไม�ทรงเคยหยุดหย�อนนั้น งานพัฒนาท่ีสําคัญยิ่งของพระองค�คือ งานท่ีเก่ียวข�องกับ 
น้ํา ศาสตร�ท้ังปวงท่ีเก่ียวกับน้ําไม�ว�าจะเป1นการพัฒนาและจัดหาแหล�งน้ํา การเก็บกัก การระบาย การ
ควบคุม การทํานํ้าเสียให�เป1นน้ําดี ตลอดจนการแก�ไขป2ญหานํ้าท�วมนั้น ย�อมประจักษ�ชัดและได�พิสูจน�
ให�เห็นแล�วว�าพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค�นั้นหาผู�เสมอเหมือนได�ยากยิ่ง ใน
ส�วนท่ีเก่ียวกับน้ําน้ีใคร�ขอหยิบยกแนวคิดทฤษฎีท่ีทรงดําเนินการเก่ียวกับนํ้าในลักษณะต�างๆ กัน มา
แสดงให�เห็นพอสังเขป ณ ท่ีนี้เพียง 2W3 ประการ เช�น แนวคิดเรื่อง น้ําดีไล�นํ้าเสีย ในการแก�ไขมลพิษ
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ทางนํ้าน้ัน ทรงแนะนําให�ใช�หลักการแก�ไขโดยใช�น้ําที่มีคุณภาพดีจากแม�นํ้าเจ�าพระยา ให�ช�วยผลักดัน
และเจือจางน้ําเน�าเสียให�ออกจากแหล�งนํ้าของชุมชนภายในเมืองตามคลองต�างๆ เช�น คลองบางเขน 
คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศน� และคลองบางลําภู เป1นต�น วิธีน้ีจะกระทําได�ด�วยการเปgด 
ปgดประตูอาคารควบคุมนํ้า รับน้ําจากแม�น้ําเจ�าพระยาในช�วงจังหวะนํ้าข้ึนและระบายนํ้าสู�แม�นํ้า
เจ�าพระยาในระยะนํ้าข้ึนลง ผลก็คือนํ้าตามลําคลองต�างๆ มีโอกาสไหลถ�ายเทหมุนเวียนกันมากข้ึน น้ํา
ที่มีสภาพทรงอยู�กับที่และเน�าเสียก็จะกลับกลายเป1นน้ําที่มีคุณภาพดีข้ึน ด�วยวิธีธรรมชาติง�ายๆ อย�าง
ที่ไม�มีผู�ใดคิดมาก�อนเช�นนี้ ได�มีส�วนทําให�น้ําเน�าเสียตามคูคลองต�างๆ ในกรุงเทพมหานคร มีสภาพดี
ข้ึนอย�างเห็นได�ชัดในป2จจุบัน วิธีการง�ายๆ เช�นนี้ คือการนําระบบการเคลื่อนไหวของนํ้าตามธรรมชาติ
มาจัดระเบียบแบบแผนข้ึนใหม� เป1นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ�ควบคู�ไปกับการ
พัฒนาที่เรียบง�าย ไตธรรมชาติ ของกรุงเทพมหานคร ท่ีบึงมักกะสัน ก็เป1นอีกตัวอย�างหน่ึงของ
แนวความคิดในเรื่องการบําบัดน้ําเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู� หัว โดยได�ทรงวางแนว
พระราชดําริพระราชทานไว�ว�า เมืองใหญ�ทุกแห�งต�องมี ปอด คือสวนสาธารณะไว�หายใจหรือฟอก
อากาศ ในขณะเดียวกันก็ควรมีแหล�งน้ําไว�สําหรับกลั่นกรองสิ่งโสโครกเน�าเสีย ทําหน�าท่ีเสมือนเป1น ไต
ธรรมชาติ จึงได�ทรงใช� บึงมักกะสัน เป1นแหล�งนํ้าที่รองรับน้ําเสียจากชุมชนในเขตปริมณฑลและใน
กรุง เทพมหานคร โดยทรงเปรียบเทียบว�า บึง มักกะสัน เป1นเสมือนดัง ไตธรรมชาติ  ของ
กรุงเทพมหานคร ที่เก็บกักและฟอกน้ําเสียตลอดจนเป1นแหล�งเก็บกักและระบายน้ําในฤดูฝน และท่ีบึง
แห�งนี้เองก็ได�โปรดให�มีการทดลองใช�ผักตบชวา ซึ่งเป1นวัชพืชท่ีต�องการกําจัดอยู�แล�วมาช�วยดูดซับ
ความสกปรก ปนเปQRอน รวมตลอดทั้งสารพิษต�างๆ จากนํ้าเน�าเสีย ประกอบเข�ากับเคร่ืองกลบําบัดน้ํา
เสียแบบต�างๆ ท่ี ได�ทรงคิดค�นประดิษฐ�ข้ึนเองโดยเน�นวิธีการที่เรียบง�ายประหยัด และไม�สร�างความ
เดือดร�อนรําคาญแก�ประชาชนในพื้นท่ีนั้น มีพระราชกระแสในเร่ืองนี้ว�า สวนสาธารณะ ถือว�าเป1นปอด 
แต�น่ี (บึงมักกะสัน) เป1นเสมือนไตฟอกเลือด ถ�าไตทํางานไม�มีเราก็ตาย อยากให�เข�าใจหลักการของ
ความคิดนี้ . ..  บึงมักกะสันในป2จจุบันได�ทําหน�าที่ ไตธรรมชาติ ของกรุงเทพมหานครอย�างมี
ประสิทธิภาพ ได�มีส�วนช�วยบรรเทามลพิษทางนํ้า และเป1นแหล�งศึกษาทดลองด�านการแก�ไขป2ญหา
สิ่งแวดล�อม การส�งเสริมอาชีพ และการนําของเสียมาใช�ให�ก�อประโยชน�ได�อย�างยิ่ง 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องนํ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวมีอยู�มากและหลาย
หลายดังได�กล�าวไว�แล�ว โดยนับตั้งแต�แนวความคิดในโครงการเก็บกักน้ําขนาดใหญ�ของประเทศ เช�น 
โครงการพัฒนาลุ�มน้ําปKาสัก อันเกิดจากน้ําพระราชหฤทัยท่ีทรงห�วงใยถึงป2ญหาวิกฤตการณ�น้ําท่ีจะ
เกิดข้ึนแก�ประเทศไทยในอนาคต  คือป2ญหานํ้าทาวมกับป2ญหาน้ําแล�ง ซึ่งเกิดข้ึนสลับกันอยู�ตลอดเวลา 
สร�างความสูญเสียอันยิ่งใหญ�แก�เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปอยู�เป1นประจํา จึงจําเป1นท่ีจะต�อง
ดําเนินการจัดสร�างโดยเร�งด�วน เพื่อเป1นแหล�งต�นทุนน้ําชลประทานในการเกษตรกรรมในฤดูแล�ง เพื่อ
ปOองกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณลุ�มนํ้าปKาสักและลุ�มน้ําเจ�าพระยาตอนล�างในฤดูน้ําหลาก เพื่อ
บรรเทาป2ญหาน้ําเน�าเสียในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ�ในภาคกลาง และเพื่อผลประโยชน�
ทางอ�อมนานัปการที่จะบังเกิดข้ึน สําหรับในเร่ืองน้ีได�เคยมีพระราชกระแสไว�ด�วยความห�วงใยว�า 
 ...หากประวิงเวลาต�อไปไม�ได�ทํา เราก็ต�องอดน้ําแน� จะกลายเป1นทะเลทราย และเราก็จะ
อพยพไปไหนไม�ได� โครงการนี้คือ สร�างอ�างเก็บนํ้า 2 แห�ง แห�งหน่ึงคือท่ีแม�น้ําปKาสัก อีกแห�งหน่ึงคือ ท่ี
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แม�น้ํานครนายก 2 แห�งรวมกันจะเก็บนํ้าเหมาะสมพอเพียงสําหรับการบริโภค การใช�นํ้าในเขต
กรุงเทพฯ และเขตใกล�เคียงในที่ราบลุ�มของประเทศไทย... 
 แนวความคิดหลักในเร่ืองท่ีจะต�องมีแหล�งเก็บกักน้ําไว�ใช�ในฤดูแล�งและปOองกันบรรเทาน้ําท�วม
ในฤดูน้ําหลากนั้น ก็เนื่องมาจากข�อเท็จจริงที่ว�า แม�นํ้าปKาสักมีปริมาณน้ําไหลเฉลี่ยท้ังป: ประมาณ 
2,400 ล�านลูกบาศก�เมตร เฉพาะปริมาณน้ําท�าเฉลี่ยในเดือนกันยายนและตุลาคมจะมีถึงประมาณ 
1,600 ล�านลูกบาศก�เมตร เนื่องจากเป1นฤดูฝน แต�ก็เป1นท่ีน�าเสียดายว�าปริมาณนํ้าเหล�าน้ีถูกปล�อยทิ้ง
ลงทะเลโดยเปล�าประโยชน� แทนที่จะได�เก็บกักไว�ใช�เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ 
ในฤดูแล�งและช�วยลดความสูญเสียจากอุทกภัยซึ่งเกิดข้ึนเป1นประจําได� ทั้งนี้เนื่องจากไม�มีระบบเก็บกัก
น้ําที่สมบูรณ�นั่นเอง พระองค�ทรงเน�นย้ําหลายคร้ังและให�ความสําคัญแก�โครงการน้ีเป1นอย�างมาก ท้ังน้ี
เนื่องจากหากดําเนินการได�สําเร็จโดยเร็ว ป2ญหาและวิกฤตการณ�เก่ียวกับนํ้าในทุกรูปแบบของประเทศ
ไทย ก็จะบรรเทาเบาบางลงได�แน�นอน  นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาลุ�มน้ําปKาสักแล�ว ทางภาคใต�
ของประเทศไทยก็ประสบกับป2ญหาของน้ําท�วม น้ําจืด นํ้าเปรี้ยว น้ําเค็ม อันเป1นผลทําให�เกษตรกรรม
ไม�ได�ผลดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งพื้นท่ีโดยรอบเขตพรุและท่ีใกล�กับเขตดินพรุและท่ีใกล�กับเขตดินพรุ เช�น 
บริเวณพื้นท่ีลุ�มน้ําปากพนัง และบริเวณลุ�มน้ําบางนรา เป1นต�น โดยมีหลักการสําคัญให�วางโครงการ
และก�อสร�างระบบแยกน้ํา 3 รส ออกจากกันคือ สร�างระบบปOองกันน้ําเปรี้ยวจากพรุท่ําให�พื้นท่ี
เกษตรกรรามเป1นกรด ระบบปOองกันนํ้าเค็มบุกรุก และระบบส�งน้ําจืดช�วยเหลือพื้นท่ีเกษตรกรรม และ
เพื่อการอุปโภคบริโคค เก่ียวกับโครงการฯ นี้ได�ทรงวางแนวคิดและวิธีการในเรื่องการแยกน้ําแต�ละ
ประเภทในพื้นที่เดียวกันให�แยกออกจากกันด�วยวิธีการท่ีแยบยล อันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพใน
ศาสตร�ของน้ําอย�างแท�จริง 
 แม�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จสวรรคต แต�เชื่อว�าโครงการใน
พระราชดําริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจะเป1นเสมือนรากฐานของแผ�นดิน นําพาประเทศชาติให�ผ�าน
พ�นวิกฤตได� ดังพระราชดํารัสในเดือนสิงหาคม 2542 ความตอนหน่ึงว�า 
 “เศรษฐกิจพอเพียง เป6นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผ�นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอก รองรับบ�านเรือน ตัวอาคารไว�นั่นเอง สิ่งก�อสร�างจะมั่นคงได�ก็อยู�ท่ี 
เสาเข็ม แต�คนส�วนมากมองไม�เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด�วยซ้ําไป…” 
 นับตั้งแต�เสด็จข้ึนเถลิงถวัลย�สิริราชสมบัติในป: พ.ศ. 2489 ทรงแสดงให�เห็นถึงพระเมตตาและ
พระมหากรุณาธิคุณในการบําบัดทุกข�บํารุงสุขให�แก�พสกนิกรท้ังแผ�นดินได�มีชีวิตความเป1นอยู�ท่ีดีข้ึน 
พระองค�ทรงทุ�มเทพระวรกายตรากตรําและมุ�งมั่น เพื่อแก�ไขป2ญหาความเดือดร�อนให�แก�พสกนิกร ไม�
ว�าเชื้อชาติศาสนาใด แม�ในหนทางท่ีทุรกันดาร    ก็มิทรงย�อท�อ ทรงช�วยเหลือราษฎรทั้งด�าน
สาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน การเกษตร การฟQRนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมท้ังดิน น้ํา ปKาไม�และพลังงานหรือป2ญหาจราจร ทรงคิดค�นหาแนวทางแก�ป2ญหาได�อย�าง
แยบยลทรงมีความละเอียดรอบคอบเพื่อมุ�งสู�ประโยชน�ต�อประชาชนสูงสุดควรยึดเป1นแบบอย�างในการ          
เจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทนํามาปฏิบัติเพื่อให�บังเกิดผลต�อตนเองและสังคมประเทศชาติ 
 
หลักการทรงงาน 
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 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีหลักการดังน้ี 
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2555) 

1. ศึกษาข�อมูลอย�างเป1นระบบ การท่ีจัดพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษา
ข�อมูลรายละเอียดอย�างเป1นระบบจากข�อมูลเบ้ืองต�นเอกสารแผ�นท่ีสอบถามจากผู�รู�
นักวิชาการราษฎรในพื้นที่เพื่อจะได�พระราชทานความช�วยเหลือได�อย�างถูกต�องและ
รวดเร็วตามความต�องการของประชาชน  

2. ระเบิดจากข�างใน พระองค�ทรงมุ�งมั่นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว�าต�องระเบิดจากข�างใน
หมายความว�าต�องสร�างความเข�มแข็งให�คนในชุมชนที่เราเข�าไปพัฒนาให�มีสภาพพร�อมท่ี
จะรับ  

3. แก�ป2ญหาที่จุดเล็ก พระองค�ทรงเป:�ยมไปด�วยพระอัจฉริยภาพในการแก�ไขป2ญหาทรงมอง
ป2ญหาในภาพรวมก�อนเสมอแต�การแก�ป2ญหาของพระองค�จะเร่ิมจากจุดเล็กๆ ไม�ครบคือ
การแก�ป2ญหาเฉพาะหน�าท่ีคนมักมองข�ามดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว�าถ�าปวดหัวก็
คิดอะไรไม�ออกเป1นอย�างน้ันต�องแก�ไขการปวดหัวนี้ก�อนมันไม�ได�เป1นการแก�อาการจริง
แต�ต�องแก�ปวดหัวก�อนเพื่อที่จะให�อยู�ในสภาพท่ีคิดได�แบบนี้เขาจะทําแบบนี้ท้ังหมดฉันไม�
เห็นด�วยอย�างบ�านคนอยู�เราบอกบ�านนี้มันพูดตรงน้ันพูดตรงน้ีไม�คุ�มที่จะซ�อมเอาตกลง
หรือบ�านนี้ระเบิดเลยเราจะไปอยู�ที่ไหนไม�มีที่อยู�วิธีทําต�องค�อยค�อยทําจะไประเบิดหมด
ไม�ได�  

4. ทําตามลําดับข้ัน ในการทรงงานพระองค�จะทรงเร่ิมต�นจากสิ่งที่จําเป1นของประชาชน
ที่สุดก�อนได�แก� สาธารณสุขเมื่อมีร�างกายสมบูรณ�แข็งแรงแล�วสามารถทําประโยชน�ด�าน
อ่ืนๆได�  เรื่องสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานและสิ่งจําเป1นในการประกอบอาชีพเช�น แหล�งน้ํา
เพื่ อการ เกษตรการ อุปโภคบริ โภค ท่ี เ อ้ื อประโยชน�ต� อประชาชน ไม� ทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การให�ความรู�ทางวิชาการและเทคโนโลยีเขาเรียบง�ายการใช�ภูมิ
ป2ญญาท�องถ่ินที่สามารถนําไปปฏิบัติและเกิดประโยชน�สูงสุดดังพระบรมราโชวาทเมื่อ
วันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความตอนหน่ึงว�าการพัฒนาประเทศจําเป1นต�องทํา
ตามลําดับข้ันต�องสร�างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช�ของประชาชนส�วนใหญ�เป1น
เบื้องต�นก�อนใช�วิธีการและอุปกรณ�ท่ีประหยัดและถูกต�องตามหลักวิชาการเมื่อได�พื้นฐาน
ที่มั่นคงพร�อมพอสมควรและปฏิบัติได�แล�วจึงค�อยสร�างค�อยเสริมความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจข้ันที่สูงข้ึนโดยลําดับต�อไปหากมุ�งแต�จะทุ�มเทสร�างความเจริญยุคเศรษฐกิจให�
รวดเร็วแต�ประการเดียวโดยไม�ให�แผนปฏิบัติการสัมพันธ�กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล�องด�วยก็จะเกิดความไม�สมดุลในเรื่องต�างๆข้ึนซึ่งอาจกลายเป1น
ความยุ�งยากล�มเหลวได�ในท่ีสุดดังเห็นได�จากที่อารยประเทศกําลังประสบป2ญหาทาง
เศรษฐกิจอย�างรุนแรงในเวลาน้ีการช�วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ
และตั้งตัวให�มีความพอกินพอใช�ก�อนอ่ืนเป1นพื้นฐานนั้นเป1นสิ่งสําคัญอย�างยิ่งยวดเพราะผู�
ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย�อมสามารถสร�างความเจริญก�าวหน�าระดับท่ี
สูงได�ต�อไปโดยแน�นอนส�วนการถือหลักที่จะส�งเสริมความเจริญให�ค�อยเป1นไปตามลําดับ
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ด�วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อปOองกันความผิดพลาดล�มเหลวและ
เพื่อให�บรรลุผลสําเร็จได�แน�นอนบริบูรณ�  

5. ภูมิสังคม การพัฒนาใดๆต�องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว�าเป1นอย�างไรและ
สังคมวิทยาเก่ียวกับนิสัยใจคอของคนศึกษาวัฒนธรรมประเพณีในแต�ละท�องถ่ินท่ีมีความ
แตกต�างกันดังพระราชดํารัสความตอนหน่ึงว�าการพัฒนาจะต�องเป1นไปตามภูมิประเทศ
ทางภูมิศาสตร�และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร�ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะ
ไปบังคับให�คนอ่ืนคิดอย�างอ่ืนไม�ได�เราต�องแนะนําเราเข�าไปช�วยโดยท่ีจะคิดให�เขาเข�ากับ
เราไม�ได�แต�ถ�าเราเข�าไปแล�วเราเข�าไปดู อธิบายให�เขาเข�าใจหลักการของการพัฒนาน้ีก็จะ
เกิดประโยชน�อย�างยิ่ง  

6. องค�รวม มีวิธี คิดอย�างองค�รวมหรือมองอย�างครบวงจรในการท่ีจะพระราชทาน
พระราชดําริเก่ียวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ�ที่จะเกิดข้ึนและแนวทางแก�ไข
อย�างเชื่อมโยงเช�นกรณีของทฤษฎีใหม�ท่ีพระราชทานให�แก�ปวงชนชาวไทยเป1นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งทรงมองอย�างองค�รวมตั้งแต�การถือครองที่ดินโดย
เฉลี่ยของประชาชนประมาณ 10 ถึง 15 ไร�การบริหารจัดการท่ีดินและแหล�งน้ําอันเป1น
ป2จจัยสําคัญในการประกอบอาชีพเมื่อมีน้ําทําการเกษตรส�งผลให�ผลผลิตดีข้ึนและหากมี
ผลผลิตเพิ่มมากข้ึนเกษตรกรก็จําเป1นต�องรู�วิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงการ
รวมกลุ�มรวมพลังชุมชนให�มีความเข�มแข็งเพื่อพร�อมที่จะออกสู�การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมภายนอกได�อย�างครบวงจรตามทฤษฎีใหม�ขั้นที่ 1 2 และ 3  

7. ไม�ติดตํารา การพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระองค�มีลักษณะการพัฒนาท่ีอนุโลม
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล�อมสภาพของสังคมจิตวิทยาแห�งชุมชนคือไม�ติด
ตําราไม�ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม�เหมาะสมกับสภาพความเป1นอยู�ที่แท�จริง
ของคนไทย  

8. ประหยัดเรียบง�ายได�ประโยชน�สูงสุด ในเร่ืองความประหยัดน้ีประชาชนชาวไทยทราบดี
ว�าพระองค�ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นว�าหลอดยาสีพระทนต�น้ันส�งใช�อย�างคุ�มค�า
เพียงใดหรือฉลองพระองค�แต�ละองค�ทรงใช�อยู�เป1นเวลานานดังที่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล 
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเคยเล�าว�าท�านผู�หญิงบุตรี วีระไวทยะบอกว�าป:หนึ่งพระองค�
เบิกดินสอ 12 แท�งเดือนละแท�งใช�จนกระทั่งกุดใครอย�าไปทิ้งของท�านนะจะกร้ิวเลย
ประหยัดทุกอย�างเป1นต�นแบบทุกอย�าง และมีค�าสําหรับพระองค�หมดทุกบาททุกสตางค�
จะใช�อย�างระมัดระวังจะสั่งให�เราปฏิบัติงานด�วยความรอบคอบขณะเดียวกันการพัฒนา
และช�วยเหลือราษฎรทรงใช�หลักในการแก�ไขป2ญหาด�วยความเรียบง�ายและประหยัด
ราษฎรสามารถทําได�เองหาได�ในท�องถ่ินและประยุกต�ใช�สิ่งที่มีในภูมิภาคนั้นนั้นมาแก�ไข
ป2ญหาโดยไม�ต�องลงทุนสูงโดยใช�เทคโนโลยีที่ไม�ยุ�งยาก พระราชดํารัสความตอนหน่ึงว�า 
“ให�ปลูกปKา โดยไม�ต�องปลูกโดยปล�อยให� ข้ึนเองตามธรรมชาติ  จะได�ประหยัด
งบประมาณ”  

9. ทําให�ง�าย  พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค�ทําให�การคิดค�นดัดแปลง
ปรับปรุงและแก�ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปได�โดยง�าย ไม�
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ยุ�งยาก ซับซ�อน และท่ีสําคัญอย�างยิ่งคือสอดคล�องกับสภาพความเป1นอยู�และระบบนิเวศ
โดยส�วนรวมตลอดจนสภาพทางสังคมของชุมชนน้ันๆทรงโปรดทําสิ่งท่ียากให�กลายเป1น
ง�ายทําสิ่งท่ีสลับซับซ�อนให�เข�าใจง�ายอันเป1นการแก�ป2ญหาโดยใช�กฎธรรมชาติเป1น
แนวทางน่ันเองฉะนั้นคําว�าทําให�ง�ายจึงเป1นหลักคิดท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศใน
รูปแบบของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

10. การมีส�วนร�วม พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวทรงเป1นนักประชาธิปไตยจึงทรงนําประชา
พิจารณ�มาใช�ในการบริหารเพื่อเปgดโอกาสให�สาธารณชน ประชาชนหรือเจ�าหน�าท่ีทุก
ระดับได�มาร�วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่ต�องคํานึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือความต�องการของสาธารณชนดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว�าสําคัญ
ที่สุดจะต�องหัดทําใจให�กว�างขวางหนักแน�นรู�จักรับฟ2งความคิดเห็นแม�กระทั่งความ
วิพากษ�วิจารณ�จากผู�อ่ืนอย�างฉลาดเพราะการรู�จักรับฟ2งอย�างฉลาดน้ันแท�จริงคือการ
ระดมสติป2ญญาและประสบการณ�อันหลากหลายมาอํานวยปฏิบัติบริหารงานให�ประสบ
ความสําเร็จท่ีสมบูรณ�น้ันเอง  

11. ต�องยึดประโยชน�ส�วนรวม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน�ของส�วนรวมเป1น
สําคัญ ดังพระราชดํารัสตอนหน่ึงว�า “…ใครต�อใครบอกว�า ขอให�เสียสละส�วนตัวเพื่อ
ส�วนรวม อันน้ีฟ2งจนเบ่ือ อาจรําคาญด�วยซ้ําว�า ใครต�อใครมาก็บอกว�าขอให�คิดถึง
ประโยชน�ส�วนรวม อาจมานึกในใจว�า ให�ๆ อยู�เร่ือยแล�วส�วนตัวจะได�อะไร ขอให�คิดว�าคน
ที่ให�เป1นเพื่อส�วนรวมน้ัน มิได�ให�ส�วนรวมแต�อย�างเดียว เป1นการให�เพื่อตัวเองสามารถท่ี
จะมีส�วนรวมที่จะอาศัยได�…” 

12. บริการที่จุดเดียว ทรงมีพระราชดําริมากว�า 20 ป:แล�ว ให�บริหารศูนย�ศึกษา การพัฒนา
หลายแห�งทั่วประเทศโดยใช�หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” 
โดยทรงเน�นเร่ืองรู�รักสามัคคีและการร�วมมือร�วมแรงร�วมใจกันด�วยการปรับลดช�องว�าง
ระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

13. ใช�ธรรมชาติช�วยธรรมชาติ พระองค�ทรงเข�าใจถึงธรรมชาติและต�องการให�ประชาชน
ใกล�ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองป2ญหาธรรมชาติอย�างละเอียด โดยหากเรา
ต�องการแก�ไขธรรมชาติจะต�องใช�ธรรมชาติเข�าช�วยเหลือเราด�วย 

14.  ใช�อธรรมปราบอธรรม ทรงนําความจริงในเร่ืองธรรมชาติและกฎเกณฑ�ของธรรมชาติมา
เป1นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก�ไขป2ญหาและปรับปรุงสภาวะท่ีไม�ปกติเข�าสู�ระบบท่ี
ปกติ เช�น การบําบัดนํ้าเน�าเสียโดยให�ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให�ดูดซึมส่ิงสกปรก
ปนเปQRอนในนํ้า 

15. ปลูกปKาในใจคน การจะทําการใดสําเร็จต�องปลูกจิตสํานึกของคนเสียก�อน ต�องให�เห็น
คุณค�า เห็นประโยชน�กับสิ่งที่จะทํา…. “เจ�าหน�าท่ีปKาไม�ควรจะปลูกต�นไม�ลงในใจคน
เสียก�อน แล�วคนเหล�านั้นก็จะพากันปลูกต�นไม�ลงบนแผ�นดินและจะรักษาต�นไม�ด�วย
ตนเอง” 

16. ขาดทุนคือกําไร หลักการของพระองค�ท่ีมีต�อพสกนิกรไทย “การให�” และ “การ
เสียสละ” เป1นการกระทําอันมีผลเป1นกําไร คือความอยู�ดีมีสุขของราษฎร 
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17. การพึ่งพาตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อการแก�ไขป2ญหาในเบื้องต�นด�วย
การแก�ไขป2ญหาเฉพาะหน�า เพื่อให�มีความแข็งแรงพอที่จะดํารงชีวิตได�ต�อไป แล�วข้ัน
ต�อไปก็คือ การพัฒนาให�ประชาชนสามารถอยู�ในสังคมได�ตามสภาพแวดล�อมและ
สามารถ พึ่งตนเองได�ในที่สุด 

18. พออยู�พอกิน ให�ประชาชนสามารถอยู�อย�าง “พออยู�พอกิน” ให�ได�เสียก�อน แล�วจึงค�อย
ขยับขยายให�มีขีดสมรรถนะท่ีก�าวหน�าต�อไป 

19. เศรษฐกิจพอเพียง เป1นปรัชญาที่พระองค�พระราชทานพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิต ให�ดําเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให�รอดพ�นและสามารถดํารงอยู�ได�
อย�างมั่นคงและยั่งยืนภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�และการเปลี่ยนแปลงต�างๆ  ซึ่งปรัชญาน้ี
สามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�ท้ังระดับบุคคล องค�กร และชุมชน 

20. ความซื่อสัตย�สุจริต จริงใจต�อกัน ผู�ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม�จะมีความรู�น�อย ก็
ย�อมทําประโยชน�ให�แก�ส�วนรวมได�มากกว�าผู�ที่มีความรู�มาก แต�ไม�มีความสุจริต ไม�มีความ
บริสุทธิ์ใจ 

21. ทํางานอย�างมีความสุข ทํางานต�องมีความสุขด�วย ถ�าเราทําอย�างไม�มีความสุขเราจะแพ� 
แต�ถ�าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับการทํางานเพียงเท�าน้ัน ถือว�าเราชนะแล�ว หรือจะ
ทํางานโดยคํานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได�ทําประโยชน�ให�กับผู�อ่ืนก็สามารถทําได� “…
ทํางานกับฉัน ฉันไม�มีอะไรจะให� นอกจากการมีความสุขร�วมกัน ในการทําประโยชน�
ให�กับผู�อ่ืน…” 

22. ความเพียร การเร่ิมต�นทํางานหรือทําสิ่งใดนั้นอาจจะไม�ได�มีความพร�อม ต�องอาศัยความ
อดทนและความมุ�งมั่น ดังเช�นพระราชนิพนธ� “พระมหาชนก” กษัตริย�ผู�เพียรพยายาม
แม�จะไม�เห็นฝ2�งก็จะว�ายน้ําต�อไป เพราะถ�าไม�เพียรว�ายก็จะตกเป1นอาหารปู ปลาและ
ไม�ได�พบกับเทวดาท่ีช�วยเหลือมิให�จมน้ํา 

23. รู� รัก สามัคคี รู� คือ รู�ป2ญหาและรู�วิธีแก�ป2ญหานั้น รัก คือ เมื่อเรารู�ถึงป2ญหาและวิธีแก�
แล�ว เราต�องมีความรัก ที่จะลงมือทํา ลงมือแก�ไขป2ญหาน้ัน สามัคคี คือ การแก�ไขป2ญหา
ต�างๆ ไม�สามารถลงมือทําคนเดียวได� ต�องอาศัยความร�วมมือร�วมใจกัน 

 
ขั้นตอนการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาข�อมูลต�าง ๆ เป1นข้ันตอนอย�าง
ละเอียดก�อนทุกครั้ง ในการวางแผนจัดทําโครงการใดโครงการหนึ่ง ก�อนจะมีพระราชดําริให�
ดําเนินการ โดยสามารถสรุปข้ันตอนการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(พวงพยอม คํามุง, 2557 : 1) ได�ดังนี้ 

         1. การศึกษาข�อมูล  
         2. การหาข�อมูลในพื้นท่ี  
         3. การศึกษาข�อมูลและการจัดทําโครงการ  
         4. การดําเนินงานตามโครงการ  
         5. การติดตามผลงาน 
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 1. การศึกษาข�อมูล ก�อนจะเสด็จพระราชดําเนินยังพื้นท่ีใด ๆ นั้น จะทรงศึกษาข�อมูลจาก
เอกสารและแผนที่ที่มีอยู� เพื่อให�ทราบถึงสภาพในท�องถ่ินน้ัน ๆ อย�างละเอียดก�อนเสมอ  
  2.การหาข�อมูลในพื้นที่ เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นท่ีจะทรงหาข�อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
คร้ังหนึ่ง เพื่อให�ได�ข�อเท็จจริงและข�อมูลล�าสุด อาทิเช�น การสํารวจพื้นท่ี โดยเสด็จพระราชดําเนิน
ทอดพระเนตรพื้นที่จริงที่คาดว�าควรจะดําเนินการพัฒนาได� ภายหลังจากทรงสอบถามเจ�าหน�าที่ ทรง
ศึกษาจากข�อมูลเอกสาร และทรงได�ข�อมูลจากพื้นที่จริงแล�ว จะทรงปรึกษากับเจ�าหน�าที่ฝKายต�าง ๆ 
ถึงความ เหมาะสม ความเป1นไปได�อีกคร้ังหน่ึง พร�อมท้ังคํานวณวิเคราะห�ทันทีด�วยว�า เมื่อดําเนินการ
แล�วจะได�ประโยชน�อย�างไรและคุ�มค�ากับการลงทุน หรือไม�เพียงใด แล�วจึงพระราชทานพระราชดําริ
ให�เจ�าหน�าที่ท่ี เก่ียวข�องไปพิจารณาในข้ันรายละเอียดตามข้ันตอนต�อไป  

 3. การศึกษาข�อมูลและการจัดทําโครงการ  เมื่อเจ�าหน�า ท่ีผู�เ ก่ียวข�องได� รับ
พระราชทานพระราชดําริแล�ว จะไปศึกษาข�อมูลรายละเอียด อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อประกอบการจัดทํา
โครงการให�เป1นไปตามแนวทางพระราชดําริที่ได�พระราชทานไว� อย�างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัวทรงมีพระราชดําริอยู�เสมอว�า พระราชดําริของพระองค�เป1นเพียงข�อเสนอแนะเท�านั้น เมื่อ
รัฐบาลได�ทราบแล�ว ควรไปพิจารณาวิเคราะห�กลั่นกรองตามหลักวิชาการก�อน เมื่อมีความเป1นไปได�
และมีประโยชน�คุ�มค�าและเห็นควรทํา เป1นเร่ืองที่จะต�องพิจารณาตัดสินใจเอง และในกรณีที่วิเคราะห�
พิจารณาแล�วเห็นว�าไม�เหมาะสมสามารถล�มเลิกได� 

 4. การดําเนินงานตามโครงการ  เมื่อจัดทําโครงการเสร็จเรียบร�อย และผ�านการ
พิจารณาจากหน�วยเหนือตามลําดับข้ันตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและงบประมาณแล�ว หน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข�องจะดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เป1นหน�วยงานกลางในการประสานงานและ
ประสานแผนต�างๆ ให�แต�ละหน�วยงานได�ดําเนินการสนับสนุนสอดคล�องกัน หรือ อาจจัดต้ังองค�กร
กลางท่ีประกอบด�วยแต�ละฝKายที่เก่ียวข�อง เป1นผู�ควบคุมดูแลให�การดําเนินการต�างเป1นไปด�วยความ
เรียบร�อย มีประสิทธิภาพ 

 5. การติดตามผลงาน ในการติดตามผลงานการดําเนินงานนั้น แต�ละหน�วยงาน 
รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะได�มี
การติดตามประเมินผลเป1นระยะ ๆ แต�ที่สําคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวจะเสด็จฯ กลับไปยัง
โครงการนั้นด�วยทุกคร้ังเมื่อมีโอกาส เพื่อทอดพระเนตรความก�าวหน�าและติดตามผลงานต�างๆ ให�
เป1นไปด�วยความเรียบร�อย ในกรณีท่ีเกิดมีป2ญหาอุปสรรคต�างๆ จะทรงชี้แนะแนวทางการแก�ไขป2ญหา
นั้น ให�สําเร็จลุล�วงไป 
 
ทศพิธราชธรรม 
 ทศพิธราชธรรมเป1นหลักธรรมแต�โบราณมาได�มีข�อกําหนดต�างๆ ท่ีพระมหากษัตริย�พึงปฏิบัติ
ในพระราชจริยาวัตรจัดเป1นพระคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งด�วยเรียกว�า ทศพิธราชธรรม หรือคุณธรรม 10 
ประการ (ทองต�อ กล�วยไม� ณ อยุธยา : 2539) 
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 1. ทาน หมายถึง พระราชทานพัสดุสิ่งของ หรือป2จจัยท่ีจําเป1นในการดํารงชีวิตแก�ผู�สมควร
ได�รับ ได�แก� พระภิกษุสงฆ� และราษฎรผู�ยากไร� เป1นต�น นอกจากน้ียังรวมถึงการพระราชทานพระบรม
ราชูปถัมภ� แก�พระราชวงศานุวงค� และข�าทูลละอองธุลีพระบาท ตามสมควรแก�ฐานะ 
 2. ศีล หมายถึง การทรงศีล หรือการที่ทรงรักษาพระอาการ กาย วาจา ให�สะอาดปราศจาก
โทษอันควรครหา พระองค�ทรงมีพระราชศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเป1นอย�างยิ่ง ได�เสด็จออกทรง
ผนวช เพื่อทรงศึกษาและปฎิบัติพระธรรมวินัย อุทิศพระราชกุศลพระราชทานแก�ปวงชนชาวไทย 
 3.บริจาคหมายถึง การพระองค�พระราชบริจาคไทยธรรม หรือสิ่งของที่พระราชทานให�เป1น
ประโยชน�ทั้งแก�พระราชวงศานุวงค� และทูลข�าละอองธุลีพระบาท ตามฐานะท่ีราชการฉลองพระเดช
พระคุณ รวมทั้งพระราชทานแก�ประชาชนผู�ยากไร�ได�อาศัยเลี้ยงชีวิต 
 4. อาชวะ หมายถึง ความซื่อตรง ทรงมีพระราชอัชฌาสัย อันประกอบด�วยความซื่อตรง 
ดํารงในสัตย�สุจริต ซื่อตรงต�อพระราชสัมพันธมิตรและพระราชวงศ� ข�าทูลละอองธุลีพระบาททั้งปวง 
ไม�ทรงคิดลวง ประทุษร�ายโดยอุบายผิดยุติธรรม. 
 5. มัททวะ หมายถึง ความอ�อนโยน ทรงมีพระราชอัชฌาสัยอ�อนโยน ไม�ดื้อดึง   ถือพระองค�
แม�มีผู�ตักเตือนในบางอย�าง ด�วยความมีเหตุผลก็จะทรงพิจารณาโดยถ่ีถ�วน ถ�าถูกต�องดีชอบก็ทรง
อนุโมทนา และปฎิบัติตาม ทรงสัมมาคารวะอ�อนน�อมแก�ท�านผู�เจริญโดยวัยและโดยคุณ ไม�ทรงดูหม่ิน 
 6. ตบะ หมายถึง ความเพียร ทรงสมาทานกุศลวัตร ด�วยการเอาพระราชหฤทัยใส� ในการ
ปกครองพระราชอาณาเขต และประชาชนให�มีความสุขปราศจากภยันตราย ตลอดถึงการท่ีทรงมีพระ
อุตสาหะอันแรงกล�าในกุศลสมาทาน ระวังบาปที่ยังไม�เกิดให�เกิดข้ึน และเพื่อจะกําจัดบาปกุศลท่ี
เกิดข้ึนแล�วให�เสื่อมสูญ  
 7. อักโกธะ หมายถึง ความไม�โกรธ ทรงมีพระกริยาท่ีไม�โกรธโดยวิสัย มิใช�เหตุที่ควรโกรธ แม�
มีเหตุท่ีให�ทรงพระพิโรธ แต�ทรงข�มเสียให�อันตรธานสงบระงับไป ด�วยทรงมีพระเมตตาอยู�เสมอ ไม�ทรง
ปรารถนาจะก�อภัย ก�อเวรแก�ผู�ใด 
 8. อวิหิงสา หมายถึง ความไม�เบียดบียน ด�วยทรงมีพระราชอัฌชาสัยกอปรด�วยพระราช
กรุณา ไม�ทรงปรารถนาจะก�อทุกข�แก�ผู�ใดแม�กระท้ังสัตว� ไม�ทรงเบียดเบียนพระราชวงศ� ข�าทูลละออง
ธุลีพระบาท และอาณาประชาราษฎร� ให�ลําบากด�วยเหตุอันไม�ควรกระทํา 
 9. ขันติ หมายถึง ความอดทน ทรงมีพระราชหฤทัยดํารงมั่นในขันติ มีความอดทนต�อสิ่งที่ควร
อดทน เช�น อดทนต�อทุกข� อดทนต�อเวทนาอันเกิดข้ึนในพระกาย และทรงมีพระขันติเมตตา
กรุณาธิคุณ งดโทษผู�มีความประมาท กระทําผิดล�วงพระอาญา และควรจะลงราชทัณฑ� แต�ก็ทรงระงับ
ด�วยความอดทนไว�ได� 
 10. อวิโรธนะ หมายถึง ความเท่ียงธรรม ทรงรักษาความยุติธรรมไม�ให�แปรผันจากสิ่งที่ตรง 
และดํารงพระอาการไม�ยินดี ยินร�าย ต�ออํานาจคติท้ังปวง หรืออีกนัยหนึ่ง คือความไม�ประพฤติผิด
ในขัตติยราชประเพณี ทรงดํารงอยู�ในพระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย�อย�างแท�จริง  
 ทานหมายถึงการให�สิ่งของให�กําลังกายเช�น ช�วยทํากิจการต�างๆ ให�วาจา เช�น ช�วยพูดให�
กําลังความคิด เช�นช�วยคิด แนะนํา ให�กําลังป2ญญา ให�ความรู�กว�างๆ วัตถุทานการให�พัสดุสิ่งของและ
ทํามาทานการให�ทําคือชี้แจงแสดงโอวาทหรือคําสั่งสอนแนะนําทานบารมีข้ันต่ําให�สิ่งของนอกกายข้ัน
กลางให�อวัยวะข�างสูงสุดคือให�ชีวิตลักษณะทานท้ัง 2 แนวนี้คือผู�ที่ปฏิบัติราชธรรมจะต�องอยู�ในฐานะ
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ผู�ปกครองนอกจากจะต�องเอ้ือเฟQRอแบ�งป2นสิ่งของให�ผู�อยู�ใต�การปกครองแล�วการให�ความรู�ความคิดก็
เป1นสิ่งสําคัญเหมือนอย�างบิดาปกครองบุตรจําต�องอบรมสั่งสอนเพื่อให�บุตรมีความสามารถอยู�ในสังคม
ได�อย�างถูกต�องแต�ผู�ที่มุ�งกระทําทานบารมีนั้นต�องตัดความเก่ียวข�องกับโลกตัดความยึดถือเป1นตัวเรา
ของเราได�ศีลคือเจตนาที่จะรักษากายกรรม วจีกรรมให�ตั้งเป1นปกติ เว�นจากการประพฤติชั่วทุจริต
ในทางพุทธศาสนาถือว�าผู�ปกครองท่ีตั้งอยู�ในศีลย�อมทําให�ผู�อยู�ในปกครองเป1นสุขไม�เดือดร�อน          
ศีลบารมีน้ันมุ�งให�ผู�บําเพ็ญรักษากายวาจาให�ใจให�เรียบร�อย เพื่อมิให�ใจกระเพื่อมไปในทางบาปขันติ
หมายถึง กริยาที่อดทนต�อโลภะ โทสะ โมหะไม�แสดงกริยาวาจาตามอํานาจโลภะ โทสะ โมหะและ
อดทนต�อทุกขเวทนาอดทนต�อถ�อยคําท่ีมีผู�กล�าวไม�เป1นท่ีชอบใจพระมหากษัตริย�ต�องรักษาพระราช
หฤทัยให�สงบเรียบร�อยจึงจะปกครองอาณาประชาราษฎร�ให�เป1นสุขได�บริจาคคล�ายกับทานเป1นการมุ�ง
ให�ผู�รับได�ประโยชน�ส�วนบริจาคหมายถึงเสียสละเสียสละประโยชน�หรือความสุขส�วนตัวอาชวะคือ 
ความเป1นผู�มีอัธยาศัยซื่อตรง ไม�ประพฤติหลอกลวง หรือหลีกเลี่ยงแอบแฝงคนที่อยู�รวมกันเป1นหมู� ถ�า
ปฏิบัติไม�ตามหน�าที่ ไม�ซื่อตรงต�อกันจะเกิดความแตกร�าวอยู�เป1นสังคมท่ีสงบสุขไม�ได�พระมหากษัตริย�
จะต�องมีพระอัธยาศัยประกอบด�วยความเที่ยงตรงต�อประชาชนท่ัวไป ไม�ทรงคิดประทุษสลายผู�ใด 
มัททวะความเป1นผู�อ�อนโยน ไม�ดื้อดึง มีความโอนอ�อน มีสัมมาคารวะ อ�อนน�อมต�อผู�ใหญ� การตั้งใจ
กําจัดขจัดความเกียจคร�านและการผิดหน�าท่ีมุ�งทํากิจอันเป1นหน�าที่ที่พึงทําเป1นกิจดีกิจชอบการ
คุ�มครองไพร�ฟOาประชาชนพระมหากษัตริย�ผู�มีตบะจะเป1นที่ยําเกรงของคนทั่วไป เม่ือคนรวมกันเป1นหมู�
ต�างจะต�องรู�หน�าท่ีของตนพระมหากษัตริย�ก็มีความเพียรทําหน�าท่ีอักโกธะคือ กริยาท่ีไม�แสดงโกรธให�
ปรากฏตลอดจนไม�มุ�งร�ายผู� อ่ืนอวิหิงสาคือ การไม�ก�อทุกข�ยากแก�ผู� อ่ืนด�วยเห็นเป1นของสนุก           
ไม�เบียดเบียนใครแม�จะต�องเก็บภาษีราษฎรกรมแรงงานก็ทําเท�าที่จําเป1นไม�ทําให�ผู�อ่ืนเดือดร�อน
เอาชนะคือ การไม�ทําผิดจากทํานองคลองธรรมพระมหากษัตริย�ทรงตั้งอยู�ใน ขัตติยประเพณี ยุติธรรม
อุปถัมภ�ยกย�องคนที่ควรยกย�อง  
 ขออัญเชิญพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบ
คําอธิบายทศพิธราชธรรมบางข�อดังน้ีราชธรรมทานการให�การให�ของพระองค�อาจกล�าวได�ว�าเหลือท่ี
จะพัฒนาซึ่งได�มีการพระราชทานพระราชทรัพย�ไปยังองค�การ คณะบุคคล และรายบุคคลหลายอาชีพ 
หลายสาขาไม�ว�าจะเป1นตํารวจทหารท่ีรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศประชาชนใน ถ่ิน
ทุรกันดารผู�เจ็บไข�ได�ปKวยนักเรียนนักศึกษาแนวทางการช�วยเหลือศพผู�ท่ีทําคุณงามความดีไว�แก�
ประเทศชาติ ราชธรรมมัททวะความเป1นผู�อ�อนโยนทรงมีพระราชอัธยาศัยอ�อนโยนมีสัมมาคารวะต�อ
ผู�ใหญ�อ�อนโยนต�อผู�เสมอกันและต่ํากว�าพระองค�เสมอต�นเสมอปลายไม�ทรงกระด�างดูหมิ่นผู�อ่ืน ภาพ
ขนาดที่เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมและส�งสักการะพระเถระผู�ใหญ�ก�อให�เกิดความประทับใจแก�ผู�พบ
เห็นมีเรื่องน�าอัศจรรย�เร่ืองหนึ่งคือพระมหากษัตริย�ไทย 2 พระองค�ได�เสด็จดําเนินพระราชดําเนินไป
เฝOาสันตะปาปาท่ีนครวาติกันได�แสดงได�ทรงแสดงราชธรรมมัททวะเช�นกันพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกเมื่อป:พ.ศ 2440 พระองค�ได�ทําความเคารพ
สันตะปาปาได�อย�างงดงามที่สุดต�อมาเมื่อพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดําเนินเยือน
ประเทศซีกโลกตะวันตกอย�างเป1นทางการเมื่อพุทธศักราช 2503 โดยเสด็จพระราชดําเนินไปเฝOา
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห�นท่ี 23 องค�ประมุขแห�งนครรัฐวาติกันแห�งคริสตจักรโรมันคาทอลิกสมเด็จ
พระนางเจ�าพระบรมราชินีนาถทรงบันทึกเหตุการณ�ในวันน้ัน ในพระราชนิพนธ�เร่ือง“ความทรงจําใน
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การตามเสด็จต�างประเทศทางราชการ” ความตอนหนึ่งว�าเม่ือสันตะปาปาทรงยื่นพระหัตถ�มาพระ
เจ�าอยู�หัวทรงกลมพระองค�ลงคํานับแล�วจะจับพระหัตถ�ทรงเล�าประทาน ข�าพเจ�าภายหลังว�า
สันตะปาปาทรงเลื่อนพระหัตถ�มายึดพระองค�ไว�ไม�ให�ส�งก�มต่ําเกินไปเราท้ังสองคิดเอาเองว�าเห็นจะเป1น
เพราะท�านมีเมตตาไม�อยากให�ทําสิ่งใดที่ไม�ถูกต�อกฎศาสนาของเราก็มาชวนข�าพเจ�าเมื่อท�านสงค�หัดมา
ประทานก็ถอนสายบัวถวายท�านด�วยความเคารพโอtคขณะที่เจาะรหัสดาวท้ังสองเห็นว�านอกจากท�าน
จะทรงมีวัยวุฒิแล�วยังมีคุณวุฒิซึ่งสาธุชนนับถือกันทั่วโลกว�าพระบรมศาสดาของเราก็ทรงสอนเราไว�ว�า
การบูชาผู�ควรบูชาเป1นมงคลยิ่งรัก พระราชธรรมอักโกธะ กริยาท่ีไม�แสดงความโกรธให�ปรากฏ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป:�ยมไปด�วยพระราชธรรมอักโกธะเป1นอย�างยิ่ง  
แม�แต�ข�าราชบริพารในราชสํานักซึ่งรับราชการสนองพระเดชพระคุณอย�างใกล�ชิดมานับสิบป: ก็ไม�เคย
ประสบพระราชอัธยาศัยทรงพระโทสะจริตต�อผู�ใดผู�หน่ึง พระราชธรรมข�อน้ีได�ถูกทดลองเมื่อเสด็จ 
พระราชดําเนินไปเยือนต�างประเทศเป1นทางการเมื่อป: พ.ศ. 2505 เมื่อเสด็จไปในพิธีทูลเกล�าถวาย
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิร�น ออสเตรเลีย ทรงถูกท�าทายจาก
นักศึกษากลุ�มหนึ่งที่มีความคิดรุนแรงและไม�เข�าใจพระองค�และเมืองไทยบ�างก็ถือปOายท่ีมีข�อความ
กล�าวร�ายต�อพระองค�ท�านบ�างก็ส�งเสียงฮือฮาปนลบหลู�พระเกียรติและเกียรติภูมิของชาติไทยอย�างแรง
สมเด็จพระนางเจ�าพระบรมราชินีนาถได�ทรงบรรยายถึงเหตุการณ�ในวันนั้นให�เห็นภาพอย�างแจ�มชัดใน
บทพระราชนิพนธ� “ความทรงจําในการตามเสด็จต�างประเทศทางราชการ” ตอนหนึ่งของพระองค�ว�า  
ต�อจากนั้นก็ถึงเวลาที่พระเจ�าอยู�หัวจะเสด็จไปพระราชทานพระราชดํารัสที่เคร่ืองขยายเสียงกลางเวที
ยังไม�ทันจะอะไรก็มีเสียงโห�ปนฮาดังข้ึนมาจากกลุ�มป2ญญาชนข�างนอกอีกแล�ว ข�าพเจ�ารู�สึกว�ามือเย็น
เฉียบหัวใจหวิวหวิวอย�างไรพิกล  รู�สึกสงสารพระเจ�าอยู�หัวจนทําอะไรไม�ถูก  ไม�กล�าแม�แต�จะมองข้ึนดู
พระพักตร�ท�าน  ด�วยความสงสารและเห็นพระทัย  ในที่สุดก็ฝQนใจมองข้ึนไปเพื่อถวายกําลังพระทัย 
แต�แล�วข�าพเจ�าน่ันเองแหละที่เป1นผู�ได�กําลังใจกลับคืนมา เพราะมองดูท�านขณะท่ีทรงพระดําเนินไป
ยืนกลางเวที  เห็นพระพักสงบเฉย  ทันใดน้ันเองคนที่อยู�ในหอประชุมท้ังหมดก็ปรบมือเสียงสนั่น
หวั่นไหว  คล�ายจะถวายกําลังพระทัยท�านพอเสียงปรบมือเงียบลง  คราวนี้ข�าพเจ�ามองข้ึนไปบนเวที
อีก  ก็เห็นพระเจ�าอยู�หัวทรงเปgดพระมาลาท่ีทรงคู�อยู�กับฉลองพระองค�ครุย  แล�วหันไปโค�งคํานับกลุ�ม
ที่ส�งเสียงเอะอะอยู�ข�างนอกอย�างงดงามและน�าดูที่สุด  พระพักตร�ยิ้มนิดนิด พระเนตรมีแววเยาะ
หน�อยหน�อย แต�พระสุรเสียงราบรื่นยิ่งนัก “ขอขอบใจท�านท้ังหลายเป1นอันมากในการต�อนรับอัน
อบอุ�นและสุภาพเรียบร�อยที่ท�านแสดงต�อแขกเมืองของท�าน” รับสั่งเพียงเท�าน้ัน พระองค�มารับสั่งต�อ
กับผู�ที่นั่งฟ2งอยู�ในห�องประชุม ตอนน้ีข�าพเจ�าอยากจะหัวเราะออกมาดังๆด�วยความสะใจเพราะเสยีงฮา
นั้นเงียบลงทันทีราวกับปgดสวิตช� แล�วตั้งแต�นั้นก็ไม�มีอะไรเลย  ทุกคนข�างนอกต�างนั่งฟ2งพระราชดํารัส
เฉย ท�าทางดูขบคิด ข�าพเจ�าเห็นว�าพระราชดํารัส  วันน้ันดีมากรับสั่งสด ๆ ไม�ทรงใช�กระดาษเลย ทรง
เล�าถึงวัฒนธรรมอันเก�าแก�ของไทยว�าเรามีเอกราชมีภาษาของตนเอง มีตัวหนังสือซึ่งคิดค�นข้ึนใช�เอง 
เราตั้งบทกฎหมายการปกครองของเราเอง ให�สิทธิเสรีภาพแก�ประชาชนมา 700 กว�าป:มาแล�ว  ตอนน้ี
ข�าพเจ�าขําแทบแย�  เพราะหลังจากรับสั่งว�า 700 ป:กว�ามาแล�ว ทรงทําท�าเหมือนพึ่งนึกออกทรงสะดุ�ง
นิดนิด และทรงโค�งพระองค�อย�างสุภาพ เม่ือตรัสว�าขอโทษลืมไป ตอนนั้นยังไม�มีประเทศออสเตรเลีย
เลย แล�วทรงเล�าต�อไปว�า แต�ไหนแต�ไรมาคนไทยเรามีนํ้าใจกว�างขวาง พร�อมที่จะให�โอกาสคนอ่ืน และ
ฟ2งความคิดเห็นของเขา เพราะเรามักใช�ป2ญญาขบคิด ไตร�ตรองหาเหตุผลก�อน จึงจะตัดสินว�าสิ่งใดเป1น
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อย�างไร ไม�สุ�มสี่สุ�มห�าตัดสินอะไรตามใจชอบโดยไม�ใช�เหตุผล  ผลจากการแสดงพระอัจฉริยภาพ       
อย�างสูงในการแสดงพระราชดํารัสปรากฏว�าเม่ือเสร็จพิธีแล�วผู�ร�วมพิธีต�างเข�ามากราบบังคมทูล
สรรเสริญถึงพระราชดํารัสนั้น  สําหรับกลุ�มและศึกษาที่มีปฏิกิริยาเหล�านั้นต�างก็เปลี่ยนอากัปกริยา
หมด บ�างก็มีสีหน�าเฉย ๆ เจื่อนเจื่อนดูหลบพระเนตร  ไม�มีการมองดูพระองค�อย�างประหลาดอีก แต�
บางพวกก็มีน้ําใจนักกีฬาพอที่จะยิ้มแย�มแจ�มใส โบกมือและปรบมือให�แก�ทั้งสองพระองค�ตลอดทางท่ี
รถพระที่นั่งจอดอยู� 
 พระราชธรรมอวิโรธนะ ความโอนอ�อนผ�อนปรน พระมหากษัตริย�ทรงเป1นกลางในทาง
การเมืองไม�ทรงฝ2กใฝKพรรคการเมืองใด  หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งพระมหากษัตริย�เป1นที่เคารพสักการะ
ของทุกพรรคทุกฝKาย  ทรงยึดมั่นต�อผลประโยชน�ของประเทศชาติเป1นใหญ�ทุกฝKายจึงยอม
ประนีประนอมข�อขัดแย�งต�าง ๆ ถวายพระองค�ได� เหตุการณ� 14 ตุลาคม พ. ศ. 2516 ศูนย�นิสิต
นักศึกษาได�เป1นผู�นําประชาชนดําเนินการประท�วงรัฐบาลเรียกร�องให�ประกาศใช�รัฐธรรมนูญจึงเกิดการ
จลาจลเผาท่ีทําการรัฐบาล เช�น สํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการปราบปราม
การทุจริต กองบัญชาการตํารวจนครบาลผ�านฟOา รัฐบาลได�นําทหารเข�ามาปราบจราจลมีผู�คนล�มตาย
หลายคนและกําลังขยายเป1นเหตุใหญ�ถึงนองเลือด พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชได�ทรงใช�พระบารมี พระเมตตา พระปรีชาญาณและความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต�อ
พระองค�ทรงแก�ไขสถานการณ�ที่เลวร�ายนั้นให�ดีข้ึนได�โดยทรงปรากฏพระวรกายทางวิทยุโทรทัศน�
พระราชทานพระราชดํารัสเตือนสติ และปลอบโยนแก�ทุกฝKาย ดังตอนหน่ึงว�าขอให�ทุกฝKายทุกคนจง
ระงับเหตุแห�งความรุนแรงด�วยการตั้งสติยับยั้งเพื่อให�ชาติบ�านเมืองคือสู�สภาพปกติโดยเร็วและได�ทรง
ปรามฝKายรัฐบาลไม�ให�ทําร�ายประชาชนของพระองค�ว�าขอให�ทางฝKายรัฐบาลอย�าได�ทําร�าย นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ประชาชนเป1นอันขาด ไม�ว�าเจ�าหน�าที่ของรัฐบาลจะถูกยั่วโทสะอย�างไร และถึงแม�จะมี
การทําร�ายตํารวจทหารก�อนด�วยมีดไม� หรือแม�แต�ระเบิดขวดก็อย�าได�ทําร�าย ต�อเมื่อเกิดการปะทะกัน
ข้ึนประชาชนหมดที่พึ่งก็พากันกรูเข�าไปในสวนจิตรลดา  อันเป1นที่ตั้งของพระตําหนักท่ีประทับเพื่อขอ
พระบารมีปกเกล�าปกกระหม�อม  เป1นที่พึ่งสุดท�ายมีพระบรมราชโองการให�ทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค�ทุกคนถอดกระสุนปQนเก็บให�หมดและทรงต�อนรับประชาชนเหล�าน้ันให�หน�วยแพทย�หลวง
รักษาพยาบาลผู�ได�รับบาดเจ็บต�อมาได�มีกระแสพระราชดํารัสแนะนําให�จอมพลถนอม  กิตติขจร  
นายกรัฐมนตรี จอมพลประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย
และพันเอกณรงค� กิตติขจร บุตรชายของนายกรัฐมนตรี กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน�งและ
เดินทางออกนอกประเทศพร�อมกันน้ันก็ได�พระราชทานในสัญญาธรรมศักดิ์วงดนตรีมาเป1น
นายกรัฐมนตรีเหตุการณ�จราจลวุ�นวายข�อยุติลงชักอย�างฉับพลันต�อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได�ลงนาม
สนองพระบรมราชโองการแต�งตั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงจากอาชีพต�าง ๆ ตั้งแต�ข�าราชการ นักวิชาการ 
พ�อค�า กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน เกษตรกร ตลอดจนคนขับข่ีสามล�อเคร่ืองท้ังหมดมีจํานวน 2,347 คนเป1น
สมาชิกสมัชชาแห�งชาติเพื่อทําหน�าที่เลือกต้ังกันเองข้ึนเป1นสมาชิกสภานิติแห�งชาติจํานวน 299 คน 
สภานิติบัญญัติแห�งชาติชุดนี้ได�เร�งรัดแปลงร�างรัฐธรรมนูญออกประกาศใช�ในพุทธศักราช 2517 
ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎรและจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยได�ต�อมาใน
คร้ังน้ันประวัติศาสตร�ได�จารึกพระปรีชาญาณและพระบารมีไว�ตลอดไปว�า  หากปราศจาก
พระมหากษัตริย�เสียแล�วไม�มีผู�ใดจะพยากรณ�เหตุการณ�ได�ว�า  ประเทศไทยจะรอดตลอดมาจนถึงบัดน้ี
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หรือไม�นอกจากนั้นจะเห็นได�ว�า  เมื่อส�งเข�าแก�ไขวิกฤตการณ�ของชาติเรียบร�อยแล�วก็ทรงเข�าสู�คืน  
พระราชฐานะเดิมคือทรงอยู�เหนือการเมืองและทรงเป1นกลางในทางการเมืองอีกวาระหนึ่งโดยทรง
มอบภาระให�รัฐบาลเป1นผู�บริหารบ�านเมืองต�อไป  พระองค�ทรงตรากตรําพระวรกายเสด็จพระราช
ดําเนินออกเยี่ยมประชาชนในท�องถ่ินทุรกันดารอย�างไม�หยุดยั้ง ทรงป:นปKายขุนเขา ข�ามห�วยน้ําลําธาร 
ทรงผจญต�อสายฝน ปลิง ทาก ริ้น ไรที่รุมตอมดูดกินพระโลหิต ท้ังน้ีก็เพื่อทรงนําประชาชนที่ยากไร�ทํา
สงครามต�อสู�กับความยากจน ความเจ็บไข�ได�ปKวยและความขาดแคลน พระราชกรณียกิจที่ทรงบําเพ็ญ
เป1นคุณประโยชน�แก�บ�านเมืองเป1นที่ล�นพ�นเทียบได�กับพระราชกรณียกิจพระสมเด็จพระบูรพกษัตริย�
ตราธิราชเจ�าท่ีทรงพระเกียรติได�รับการยกย�องเป1นมหาราชละม�ายแม�นกับพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวพระปgยะมหาราชผู�ทรงคุณแก�ชาติและเป1นท่ีรักของพสก
นิกรอย�างยิ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามท)ายบท 
 

1. ศาสตร�แห�งพระราชามีความหมายอย�างไร 
2. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีก่ีข�อ อะไรบ�าง 
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3. ข้ันตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีก่ีข้ันตอน 
อะไรบ�าง 

4.  ทศพิธราชธรรม คือ อะไร มีก่ีข�อ จงอธิบาย 
5. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป1นแบบอย�าง ท่ีควรยกย�อง ใน

ทศพิธราชธรรมข�อใดท่ีนักศึกษาจะดําเนินตามรอยพระยุคลบาท      
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บทที่ 4 
 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริและรางวัลที่ได�รับการทูลเกล�าฯ ถวาย 
  
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 ความเป
นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา         
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงห&วงใยในทุกข(สุขของพสกนิกรชาวไทย พระองค(เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียน
ราษฎรในพื้นที่ต&างๆ อยู&เสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน ห&างไกล และทุรกันดาร ซึ่งพระองค(จะทรงใช4
เวลาประทับอยู&ตามเขตภูมิภาคมากกว&าในกรุงเทพฯ เน่ืองจากพระองค(ทรงมีพระราชประสงค(ท่ี
ต4องการทราบข4อมูลท่ีแท4จริงจากผู4ท่ีอยู&ในพื้นท่ี เก่ียวกับป7ญหาต&างๆ ในแต&ละภูมิภาค นอกจากน้ี 
พระองค(ยังทรงสังเกตการณ( และสํารวจสภาพทางภูมิศาสตร(ไปพร4อมๆ กัน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได4
กล&าวถึงห4องทรงงานของพระองค(ท&านจะมีแผนท่ีประเทศไทยทุกตารางน้ิว พระองค(ท&านจดจําได4ทุก
พื้นที่ของประเทศไทย ทรงงานหนักและบรรทมดึกมากเพื่อความผาสุกของพสกนิกร พระองค(รวบรวม
ข4อมูลท้ังหมดไว4สําหรับการพระราชทานแนวทางเพื่อการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริกว&า 4,741 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฐานรากที่มั่นคงของคนไทย ป7จจุบันมี
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริกว&า 4,741 โครงการกระจายอยู&ในทุกจังหวัดของประเทศไทย 
ครอบคลุมทุกป7ญหาของประชาชนชาวไทย (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2561 : 1) แบ&งเป
นโครงการในภาคกลางจํานวน 813 โครงการ            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 1,191 โครงการ ภาคเหนือ 1,800 โครงการ ภาคใต4 912 โครงการ
อ่ืนๆ 25 โครงการ 
             พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก&
ปวงชนชาวไทยทั้งหลายในระยะแรกแห&งการเสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติน้ัน เป
นพระราชดําริ     
ด4านการแพทย(และงานสังคมสงเคราะห(เป
นส&วนใหญ& เพราะในช&วงเวลาดังกล&าว กิจการด4าน
การแพทย(ของไทยยังไม&เจริญก4าวหน4าเท&าท่ีควร อีกท้ังการบริการสาธารณสุขในชนบท ก็ยังมิได4
แพร&หลายพระราชกรณียกิจในระยะช&วงแรก ช&วงระหว&างปK พ.ศ. 2493L2505 จะเป
นการช&วยเหลือ
ทางบริการสาธารณสุข พระราชดําริเร่ิมแรกที่เป
นโครงการช&วยเหลือประชาชนเร่ิมข้ึนในปK พ.ศ. 2494              
ทรงพระกรุณาโปรดเกล4าฯ ให4กรมประมงนําพันธุ(ปลาหมอเทศจากปKนัง ซึ่งได4รับจากผู4เช่ียวชาญด4าน         
การประมงขององค(การอาหาร และการเกษตร แห&งสหประชาชาติ เข4าไปเลี้ยงในสระน้ําในพระท่ีนั่ง
อัมพรสถาน และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกล4าฯ พระราชทาน            
พันธุ(ปลาหมอเทศนี้ให4กับกํานันผู4ใหญ&บ4านทั่วประเทศ เพื่อจะได4นําไปเลี้ยงเผยแพร&ขยายพันธุ(แก&
ราษฎรในหมู&บ4านของตนจะได4มีอาหารโปรตีนเพิ่มข้ึน 
       โครงการพระราชดําริที่นับได4ว&าเป
นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เกิดข้ึนในปK พ.ศ. 
2495 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล4าฯ พระราชทานรถบูลโดเซอร( ให4
หน&วยตํารวจตระเวนชายแดนค&ายนเรศวร ไปสร4างถนนเข4าไปยังบ4านห4วยมงคล ตําบลหินเหล็กไฟ 
อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ( เพื่อให4ราษฎรสามารถสัญจรไปมา และนําผลผลิตออกมา
จําหน&ายยังชุมชนภายนอกได4สะดวกข้ึน  
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 การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให4เป
นไปตามแนวพระราชดําริ และ
บรรลุวัตถุประสงค( มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. การแก4ป7ญหาเฉพาะหน4าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว มุ&งช&วยเหลือ แก4ไข 
ป7ญหาเฉพาะหน4า ท่ีราษฎรกําลังประสบอยู&ในขณะน้ัน ซึ่งเป
นการแก4ไขอย&างรีบด&วน เช&น กรณีเขต
พื้นที่อําเภอ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย( ซ่ึง เป
นเขตติดต&อกับประเทศกัมพูชาและเป
นพื้นที่ยากจน
ในเขตอิทธิพลของ ผู4ก&อการร4ายคอมมิวนิสต( ที่ขบวนการพัฒนาของ รัฐยังเข4าไปไม&ถึง ในช&วง
ระยะเวลาน้ัน ภายหลังจากมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เข4าไปดําเนินการแล4ว ป7ญหาความ
มั่นคงที่เคยมีอยู&ก็ลดน4อยถอยลง และหมดสิ้นไปในท่ีสุด แม4กระท่ังป7จจุบัน โครงการท่ีแก4ป7ญหา
เฉพาะหน4า และจะมีผลระยะ ยาวต&อไปคือ การแก4ไขป7ญหาจราจร และการปPอง กันนํ้าท&วมในเขต
กรุงเทพมหานคร เป
นต4น 
 2. การพัฒนาต4องเป
นไปตามข้ันตอนพระองค(ทรงเน4นการพัฒนาที่สร4างความเข4มแข็งให4
ชุมชน ในลักษณะของการพึ่งตนเอง โดยทรงมีพระราชประสงค(ที่จะช&วยเหลือราษฎรตามความจําเป
น
และเหมาะสมกับสถานภาพ เมื่อราษฎรสามารถพึ่งตนเองได4 ก็จะสามารถออกมาสู&สังคมภายนอก
อย&างไม&ลําบาก 
 3. การพึ่งตนเอง เม่ือแก4ไขป7ญหาเฉพาะหน4าได4แล4ว ก็จะเป
นการพัฒนาเพื่อให4ประชาชนอยู&
ในสังคมได4ตามสภาพ ในลักษณะของการพึ่งตนเอง ตัวอย&างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ี
เน4นหลัก "การพึ่งตนเอง" เพื่อพัฒนาแก4ไข ป7ญหาความยากจนของราษฎร เช&น โครงการธนาคารข4าว 
โครงการธนาคารโคLกระบือ และโครงการพัฒนาท่ีดินตาม พระราชประสงค( "หุบกระพง" อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งดําเนินการเพื่อให4ประชา ชนมีท่ีอยู&อาศัยทํากิน และรวมตัวกันในรูปของกลุ&ม
สหกรณ( เพื่อแก4ไขป7ญหาของชุมชน และการทํามาหากินร&วมกัน เป
นต4น นอกจากน้ัน โครงการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราช ดําริ ในระยะหลังก็ล4วนแต&เพื่อให4ประชาชนสามารถช&วยตัวเองได4 เพราะเป
น
โครงการ ท่ี สนับสนุนให4ประชาชนสามารถประกอบอาชีพให4ได4ผล และมีประสิทธิภาพ เช&น การ 
พัฒนาแหล&งน้ําเพื่อการเกษตร การให4การอบรมความรู4สาขาต&าง ๆ ทั้งด4านการเกษตร และศิลปาชีพ
พิเศษ เป
นต4น 
 4. การส&งเสริมความรู4 และเทคนิควิชาการสมัยใหม&ท่ีเหมาะสม ด4วยพระราชประสงค(ท่ี
ต4องการให4ราษฎรได4รับในสิ่งที่ขาดแคลน และต4องมีตัวอย&างของความสําเร็จ จึงทรงพระราชทาน
พระราชดําริให4จัดตั้งศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อ
ใช4เป
นสถานท่ีศึกษา ทดลอง วิจัย และแสวงหาความรู4สมัยใหม&ที่ราษฎรรับได4 และนําไปดําเนินการ
เองได4 โดยต4องเป
นวิธีการท่ีประหยัด เหมาะสม และสอดคล4องกับสภาพแวดล4อม 
 5. การอนุรักษ(และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ จากการพัฒนาประเทศในช&วงที่ผ&านมา ส&งผล
ให4ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงโดยมิได4มีการฟRSนฟูขึ้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวจึงทรงสน
พระราชหฤทัยในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติเป
นอย&างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรงต&อการพัฒนาการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของราษฎรในพื้นท่ีต&างๆ 
 6. การส&งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล4อม จากการท่ีโครงสร4างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได4เปลี่ยนไป สู&การผลิตท่ีมีภาคอุตสาหกรรม และบริการเป
นหลัก ทําให4สังคมไทยเร่ิม เปลี่ยน
จากสังคมชนบท สู&ความเป
นสังคมเมืองมากข้ึน ป7ญหาที่เกิดตามมาคือป7ญหาทางด4านความเสื่อมโทรม
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ของสภาพแวดล4อม พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ทรงมีพระราชดําริที่จะแก4ไขป7ญหา โดยเฉพาะ
อย&างยิ่งในเร่ืองของการ กําจัดนํ้าเสีย ในกรุงเทพมหานคร และในเมืองหลัก ในต&างจังหวัดด4วยวิธีการ
ต&าง (http://raorakprajaoyuhua.com/work/pro.htm) โดยมีสํานักงาน กปร. เดิมเป
นหน&วยงาน
หน่ึงในกองวางแผนเตรียมพร4อมด4านเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห&งชาติ เรียกว&า สํานักงานเลขานุการ กปร. และยกฐานะข้ึนเป
นสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ในเวลาต&อมา มีอํานาจหน4าท่ีตามเสด็จ
เพื่อรับและประมวลพระราชดําริ สํารวจ ศึกษา วิเคราะห( และจัดทําแผนงาน หรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังพิจารณาและเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ประสานงานกับส&วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชนทั้งในประเทศและต&างประเทศ ที่เก่ียวข4องกับการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จาก พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2561 รวม 37 ปK องค(กรนี้ ได4ทําหน4าที่ประสานส&วนราชการ
ต&างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ ให4ก&อเกิดประโยชน( อย&างมีประสิทธิภาพ
ได4กระจายสู&พี่น4องประชาชนอย&างกว4างขวางและทั่วถึง ป7จจุบันมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
กว&า 4,447 โครงการกระจายอยู& ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ครอบคลุม ทุกป7ญหาของพี่น4อง
ประชาชนชาวไทย นับตั้งแต& นํ้าแล4ง น้ําท&วม น้ําเสีย น้ําเค็ม ดินขาดความอุดมสมบูรณ( ปbาเสื่อมโทรม 
และ การประกอบอาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว สมเด็จพระนางเจ4าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ( ได4พระราชทานพระราชดําริในการแก4ไขและปPองกันไว4อย&างครบถ4วน ที่สําคัญ
พระองค(ไม&เคยพระราชทานเงินทองให4กับผู4ท่ีประสบป7ญหา หากแต&พระราชทานความรู4 ผ&านศูนย(
ศึกษาฯ และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ที่กระจายอยู&ทุกภูมิภาคของประเทศ เพราะถ4าให4
เงินทองก็ต4องให4ไม&รู4จบแต&ถ4าให4ความรู4 ให4สติป7ญญาสามารถนําไปสร4างเป
นเงินได4ไม&รู4จบ ใครขโมยไป
ไม&ได4และไม&สูญหายไปไหน สามารถต&อยอดไปได4อย&างยาวนาน เป
นผลให4สังคมไทยสามารถฟ7นฝbา
อุปสรรคจากป7ญหานานัปการมาอย&างต&อเน่ือง นับเป
นฐานรากอันม่ันคงต&อการดํารงชีพ การประกอบ
อาชีพ และสามารถก4าวเดินไปข4างหน4าได4ด4วยความม่ันคงอย&างมั่นใจ ต&อการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ(โลก.... อ&านต&อที่ : https://www.dailynews.co.th/agriculture/342635 
  แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ในด4านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร จะทรงเน4นในเรื่องของการค4นคว4า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ(พืชใหม&ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ 
พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับแมลงศัตรูพืช และพันธุ(สัตว(ต&างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท4องถ่ิน
นั้นๆ ซึ่งแต&ละโครงการจะเน4นให4สามารถนําไปปฏิบัติได4จริง มีราคาถูก ใช4เทคโนโลยีง&าย ไม&
สลับซับซ4อน เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได4 นอกจากน้ี ยังทรงพยายามไม&ให4เกษตรกรยึดติดกับ
พืชผลทางการเกษตรเพียงอย&างเดียว เพราะอาจเกิดป7ญหาอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพ
ดินฟPาอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด แต&เกษตรกรควรจะมีรายได4จากด4านอ่ืน
นอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มข้ึนด4วย เพื่อจะได4พึ่งตนเองได4ในระดับหนึ่ง เช&น การส&งเสริม
อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิส&งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ4าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
      สําหรับการค4นคว4า หรือทดลองทางการเกษตรน้ัน พระองค(จะทรงเน4นให4ดําเนินการท้ังก&อน
การผลิตและหลังการผลิต นอกจากจะต4องพิจารณาสภาพแวดล4อมแต&ละท4องถ่ินแล4ว ยังต4องพิจารณา
ความต4องการทางการตลาดด4วย เพื่อที่จะได4มีแหล&งจําหน&าย ผลิตผลเมื่อเก็บเก่ียวมาได4 ท้ังน้ีพระองค(
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ทรงเห็นว&า เกษตรกรควรจะมีการรวมกลุ&มกัน เพื่อจะได4ช&วยเหลือกันได4 พระองค(จะทรงใช4ประโยชน(
จากธรรมชาติ โดยเฉพาะประโยชน(จากสิ่งที่หลายๆ คนนึกไม&ถึง เช&น ทรงสนับสนุนให4มีการทํานํ้าครั่ง
จากต4นจามจุรีท่ีข้ึนอยู&ริมทางหลวงที่เสด็จฯ ผ&าน ฯลฯ ทรงเน4นท่ีความประหยัด เช&น การใช4ปุmย
ธรรมชาติแทนปุmยเคมี การใช4โคกระบือแทนเครื่องจักร ฯลฯ นอกจากนี้ยังทรงเน4นให4เกษตรกรมี
รายได4เสริม หรือรายได4อ่ืนนอกเหนือจากรายได4จากการเกษตร เช&น หาวัสดุธรรมชาติในท4องถ่ิน มาใช4
ให4 เกิดประโยชน( อาทิ การนําไผ& ย&านลิเพาฯลฯ มาจักสานเป
นวัสดุเคร่ืองใช4ต&างๆ เป
นต4น 
     โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในด4านการเกษตรท่ีกระจายอยู&ทั่วประเทศน้ัน ได4ทําให4ชีวิต
ความเป
นอยู&ของเกษตรกรไทย อยู&ดีกินดี เกษตรกรได4มีโอกาสมากข้ึนที่จะเข4าถึงแหล&งความรู4 ทั้งเชิง
เทคนิคและวิชาการเกษตรสมัยใหม& รวมถึงสามารถนําผลสําเร็จในแต&ละพื้นท่ี ไปปรับใช4ให4เข4ากับพื้นท่ี
ของตนเองได4เป
นอย&างดี  
 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จะมีชื่อเรียกที่แตกต$างกันออกไป ดังนี้ 
 โครงการตามพระราชประสงค' คือ โครงการท่ีทรงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเป
นการส&วน
พระองค( จนเมื่อทรงแน&พระราชหฤทัยว&าโครงการนั้น จะเป
นผลดีและเกิดประโยชน(กับประชาชน จึง
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล4าฯ ให4รัฐบาลเข4ามารับงานต&อไป 
 โครงการหลวง พื้นที่ดําเนินการของโครงการหลวงส&วนใหญ& จะอยู&ในเขตภาคเหนือ 
เนื่องจากเป
นถ่ินท่ีอยู&ของชาวไทยภูเขา ซึ่งพระองค(ทรงพระกรุณาท่ีจะพัฒนาความเป
นอยู&ของชาว
ไทยภูเขาให4อยู&ดี กินดี เลิกการปลูกฝnoน และการทําไร&เลื่อนลอย อีกทั้งยังทรงมุ&งมั่นที่จะพัฒนาและ
บํารุงรักษาต4นนํ้าลําธารบริเวณปbาเขา เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตที่ลุ&มด4านล&าง ซึ่งการพัฒนาต&างๆ 
กว&าจะเกิดผล ล4วนแต&กินเวลานานนับสิบปK ซึ่งชาวไทยภูเขาเหล&านี้ ได4มีความจงรักภักดีในพระองค(
ท&าน พร4อมท้ังเ รียกขานพระองค(ท&านว&า  "พ&อหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ4าฯ 
พระบรมราชินีนาถว&า "แม&หลวง” รวมถึงเรียกโครงการของท้ังสองพระองค(ว&า "โครงการหลวง” 
 โครงการในพระบรมราชานุเคราะห' โครงการในพระบรมราชานุเคราะห( คือโครงการท่ี
พระองค(ทรงพระราชทานข4อแนะนํา หรือแนวพระราชดําริให4ไปดําเนินการ ซึ่งโครงการประเภทน้ี จะ
ดําเนินการโดยหน&วยงานเอกชน เช&น โครงการพัฒนาหมู&บ4านสหกรณ(เนินดินแดง อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ( ซึ่งสโมสรโรตารีแห&งประเทศไทย เป
นผู4จัด และดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เป
นต4น 
 โครงการตามพระราชดําร ิจะเป
นโครงการที่พระองค(ทรงวางแผนพัฒนา และทรงเสนอแนะ
ให4รัฐบาลร&วมดําเนินการตามแนวพระราชดําริ ป7จจุบัน โครงการตามพระราชดํารินี้  เรียกว&า 
"โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ” มีลักษณะเป
นโครงการพัฒนาในด4านต&างๆ ท้ังเพื่อการศึกษา 
ค4นคว4าทดลองและงานวิจัย โดยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริน้ี มีทั้งที่เป
นโครงการระยะสั้น 
และโครงการระยะยาว 
             ในการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวจะ
ทรงศึกษาข4อมูลต&างๆ อย&างเป
นข้ันเป
นตอน ทั้งการศึกษาข4อมูลจากเอกสารและการศึกษาข4อมูลจาก
การลงพื้นที่จริงก&อนจะลงมือปฏิบัติอย&างจริงจัง ทั้งน้ีพระองค(มีพระราชดํารัสเก่ียวกับการดําเนินการ
อยู&เสมอว&า แนวพระราชดําริของพระองค( เป
นเพียงข4อเสนอแนะ ซ่ึงหน&วยงานท่ีรับผิดชอบ ควร
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จะต4องนําพิจารณา วิเคราะห( และกลั่นกรองตามหลักวิชาการ หากมีความเป
นไปได4ในทางปฏิบัติ และ
เกิดประโยชน(คุ4มค&า จึงจะลงมือปฏิบัติต&อไป แต&หากไม&เกิดประโยชน( ไม&เหมาะสมที่จะดําเนินการก็
สามารถล4มเลิกได4 
             หน&วยงานที่มีหน4าที่ประสานงานและประสานแผนต&างๆ เพื่อให4แต&ละหน&วยงานที่รับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไปปฏิบัติ คือสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือ สํานักงาน กปร. ซ่ึงนอกจากการประสานงานในแต&ละ
ข้ันตอนแล4ว สํานักงาน กปร. ยังจะได4ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป
นระยะๆ ท้ังน้ี ท่ีผ&านมา 
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว จะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต&างๆ เหล&านั้นเมื่อมีโอกาส เพื่อ
ทอดพระเนตรความก4าวหน4า และติดตามผลงานต&างๆ ด4วยพระองค(เอง 
             โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่อยู&ในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แยกออกเป
น 8 ประเภท คือ 
 1. การเกษตรแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ในด4านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จะทรงเน4นในเรื่องของการค4นคว4า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ(พืช
ใหม&ๆ ท้ังพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับแมลงศัตรูพืช และพันธุ(สัตว(ต&างๆ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพท4องถ่ินน้ันๆ ซึ่งแต&ละโครงการจะเน4นให4สามารถนําไปปฏิบัติได4จริง มีราคาถูก ใช4
เทคโนโลยีง&าย ไม&สลับซับซ4อน เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได4 นอกจากน้ี ยังทรงพยายามไม&ให4
เกษตรกรยึดติดกับพืชผลทางการเกษตรเพียงอย&างเดียว เพราะอาจเกิดป7ญหาอันเน่ืองมาจากความ
แปรปรวนของสภาพดินฟPาอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด แต&เกษตรกรควรจะมีรายได4
จากด4านอ่ืนนอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มข้ึนด4วย เพื่อจะได4พึ่งตนเองได4ในระดับหนึ่งแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ในด4านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร จะทรงเน4นในเร่ืองของการค4นคว4า ทดลอง และวิจัยหาพันธุ(พืชใหม&ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ พืช
สมุนไพร รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับแมลงศัตรูพืช และพันธุ(สัตว(ต&างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท4องถ่ิน
น้ันๆ ซึ่งแต&ละโครงการจะเน4นให4สามารถนําไปปฏิบัติได4จริง มีราคาถูก ใช4เทคโนโลยีง&าย ไม&
สลับซับซ4อน เกษตรกรสามารถดําเนินการเองได4 นอกจากน้ี ยังทรงพยายามไม&ให4เกษตรกรยึดติดกับ
พืชผลทางการเกษตรเพียงอย&างเดียว เพราะอาจเกิดป7ญหาอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของสภาพ
ดินฟPาอากาศ หรือความแปรปรวนทางการตลาด แต&เกษตรกรควรจะมีรายได4จากด4านอ่ืน
นอกเหนือไปจากการเกษตรเพิ่มข้ึนด4วย เพื่อจะได4พึ่งตนเองได4ในระดับหน่ึง เช&น การส&งเสริม
อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิส&งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ4าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เป
นต4น 
 สําหรับการค4นคว4า หรือทดลองทางการเกษตรน้ัน พระองค(จะทรงเน4นให4ดําเนินการท้ังก&อน
การผลิตและหลังการผลิต นอกจากจะต4องพิจารณาสภาพแวดล4อมแต&ละท4องถ่ินแล4ว ยังต4อง
พิจารณาความต4องการทางการตลาดด4วย เพื่อท่ีจะได4มีแหล&งจําหน&าย ผลิตผลเมื่อเก็บเก่ียวมาได4 
ท้ังนี้พระองค(ทรงเห็นว&า เกษตรกรควรจะมีการรวมกลุ&มกัน เพื่อจะได4ช&วยเหลือกันได4 
      พระองค(จะทรงใช4ประโยชน(จากธรรมชาติ โดยเฉพาะประโยชน(จากส่ิงที่หลายๆ คนนึกไม&ถึง 
เช&น ทรงสนับสนุนให4มีการทําน้ําครั่งจากต4นจามจุรีที่ข้ึนอยู&ริมทางหลวงที่เสด็จฯ ผ&าน ฯลฯ ทรงเน4น
ท่ีความประหยัด เช&น การใช4ปุmยธรรมชาติแทนปุmยเคมี การใช4โคกระบือแทนเคร่ืองจักร ฯลฯ 
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นอกจากนี้ยังทรงเน4นให4เกษตรกรมีรายได4เสริม หรือรายได4อ่ืนนอกเหนือจากรายได4จากการเกษตร 
เช&น หาวัสดุธรรมชาติในท4องถ่ิน มาใช4ให4เกิดประโยชน( อาทิ การนําไผ& ย&านลิเพาฯลฯ มาจักสานเป
น
วัสดุเครื่องใช4ต&างๆ เป
นต4น 
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในด4านการเกษตรที่กระจายอยู&ทั่วประเทศน้ัน ได4ทําให4
ชีวิตความเป
นอยู&ของเกษตรกรไทย อยู&ดีกินดี เกษตรกรได4มีโอกาสมากข้ึนท่ีจะเข4าถึงแหล&งความรู4 
ท้ังเชิงเทคนิคและวิชาการเกษตรสมัยใหม& รวมถึงสามารถนําผลสําเร็จในแต&ละพื้นท่ี ไปปรับใช4ให4เข4า
กับพื้นที่ของตนเองได4เป
นอย&างดี  

 2. สิ่งแวดล4อม ป7ญหาสิ่งแวดล4อม ถือเป
นสิ่งสําคัญท่ีจะต4องได4รับการดําเนินการแก4ไขควบคู&
ไปกับการพัฒนาความเจริญก4าวหน4า เพราะยิ่งมีความเจริญก4าวหน4า ย&อมหมายถึงป7ญหาสิ่งแวดล4อม
ยิ่งก&อตัวและทวีความรุนแรงมากข้ึนเป
นเงาตามกันไป ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะเป
น
วิธีการท่ีจะทํานุบํารุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล4อมให4ดีข้ึนในด4านต&างๆ เช&น การ
อนุรักษ( และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา และปbาไม4 
 ป7ญหาส่ิงแวดล4อม ถือเป
นสิ่งสําคัญท่ีจะต4องได4รับการดําเนินการแก4ไขควบคู&ไปกับการพัฒนา
ความเจริญก4าวหน4า เพราะยิ่งมีความเจริญก4าวหน4า ย&อมหมายถึงป7ญหาสิ่งแวดล4อมยิ่งก&อตัวและทวี
ความรุนแรงมากข้ึนเป
นเงาตามกันไป ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะเป
นวิธีการที่จะทํานุ
บํารุง และปรับปรุงสภาพทรัพยากร และสิ่งแวดล4อมให4ดีขึ้นในด4านต&างๆ เช&น การอนุรักษ( และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา และปbาไม4 ดังนี้ 
การอนุรักษ'และพัฒนาทรัพยากรดิน 
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแนวพระราชดําริเพื่อแก4ป7ญหาใน
เรื่องของดิน ทั้งป7ญหาดินท่ีเสื่อมโทรม ขาดคุณภาพ และการขาดแคลนท่ีดินทํากินสําหรับเกษตรกร 
ดังน้ี 
 L  สนับสนุนให4เกษตรกรได4เรียนรู4และเข4าใจถึงวิธีการอนุรักษ(ดินและน้ํา ทรงมีพระราชดําริให4
อนุรักษ(ผิวดินที่มีความอุดมสมบูรณ(ให4คงอยู& รวมถึงให4คงไม4ยืนต4นไว4 เพื่อรักษาความชุ&มชื้นของผิวดิน 
พร4อมท้ังพระราชทานพระราชดําริให4จัดตั้งศูนย(ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ4อน เพื่อศึกษาค4นคว4า
เก่ียวกับการสร4างระบบอนุรักษ(ดิน และน้ํา รวมถึงเป
นตัวอย&างของการชะล4างพังทลายของดิน จัดตั้ง
ศูนย(การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เพื่อศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งมีดินเปรี้ยว ให4กลายเป
นดินที่มี
คุณภาพ เพาะปลูกได4 รวมถึงจัดทําแปลงสาธิตการพัฒนาท่ีดินแก&เกษตรกร นอกจากน้ียังทรง
พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับหญ4าแฝก เพื่อนํามาใช4ประโยชน(ในการพัฒนา และอนุรักษ(ต4นน้ํา 
รวมถึงความชุ&มชื้นของดินได4เป
นอย&างดีอีกด4วย 
 L จัดสรรและปฏิรูปที่ดิน ด4วยการนําท่ีดินเปล&ามาจัดสรรให4เกษตรกรที่ไร4ที่ทํากิน ได4ประกอบ
อาชีพในรูปของหมู&บ4านสหกรณ( โดยให4เฉพาะสิทธิ์ทํากิน แต&ไม&ให4สิทธิ์ถือครอง นอกจากนี้ยังจัดสรร
ที่ดินให4ราษฎรชาวไทยภูเขามีท่ีดินทํากินและอยู&อาศัยเป
นหลักแหล&ง เพื่อจะได4ไม&ต4องทําลายผืนปbาอีก
ต&อไป พร4อมทั้งพระราชทานแนวทฤษฎีใหม&ในการแก4ไขป7ญหาท่ีดิน ด4วยการให4จัดสรรท่ีดินของ
เกษตรกรเป
นสัดส&วน มีแหล&งนํ้าในที่ดินแต&ละแปลง เพื่อให4เกษตรกรเจ4าของที่ดินสามารถทํา
การเกษตรแบบผสมผสานได4 เพื่อจะได4มีผลผลิตและรายได4ไว4ใช4จ&ายได4ตลอดทั้งปK 
การอนุรักษ'ทรัพยากรแหล$งนํ้า 
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 จากการที่ประชาชนส&วนใหญ&ของประเทศไทยมีอาชีพทางด4านเกษตรกรรม การอนุรักษ(และ
พัฒนาแหล&งนํ้าจึงถือเป
นสิ่งจําเป
น พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวทรงโปรดให4จัดตั้งศูนย(ศึกษาการ
พัฒนาห4วยฮ&องไคร4อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต้ังอยู&ที่อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียง ใหม& เพื่อ
ศึกษาค4นคว4า เก่ียวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมของการพัฒนาพื้นท่ีต4นนํ้าลําธาร เพื่อประโยชน(ทาง
เศรษฐกิจรวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต&าง ๆ ที่ทําให4เกษตรกรพึ่งตนเองได4 โดยไม&ต4องทําลายสภาพแวด 
ล4อมทางธรรมชาติ ซึ่งจะทําให4การอนุรักษ(ต4นน้ําและพัฒนาปbา เป
นกระบวนการท่ีดําเนินไปพร4อมกัน
กับการประกอบอาชีพ การสาธารณสุข โครงการท่ีรัชกาลที่ 9 พระราชทานให4กับประชาชนใน
ระยะแรก ๆ ล4วนแต&เป
นโครงการด4านสาธารณสุข เพราะพระองค(ทรงเห็นว&า หากประชาชนมีร&างกาย
ที่สมบูรณ( แข็งแรง จะนําไปสู&สุขภาพจิตที่ดี และส&งผลให4การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีไปด4วย 
พระองค(จึงทรงให4ความสําคัญกับงานด4านสาธารณสุขเป
นอย&างมาก ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรใน
พื้นท่ีต&างๆ ของพระองค( ทรงทอดพระเนตรเห็นว&าราษฎรจํานวนมากมีป7ญหาด4านสุขภาพ จึงเกิด
โครงการหน&วยแพทย(พระราชทานข้ึนในปK พ.ศ. 2510 และหลังจากนั้นเม่ือมีการเสด็จแปร
พระราชฐานไปประทับแรม เพื่อเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ีโครงการ ต&าง ๆ โครงการพระราชดําริด4าน
การแพทย(จึงได4ขยาย ขอบข&ายออกไปอย&างกว4างขวาง ดังนี้ 

1. แพทย(ประจําพระองค( และคณะแพทย(ตามเสด็จฯ 
2. หน&วยแพทย(หลวงกองแพทย(หลวง สํานักพระราชวัง และเจ4า หน4าที่ 
3. คณะแพทย(ตามพระราชประสงค( เป
นแพทย(ท่ีอาสามาจากหลาย สาขาวิชาหลาย

หน&วยงาน ได4แก& คณะศัลยแพทย(อาสา จากราชวิทยาลัยศัลย(แพทย( แห&งประเทศไทย 
คณะศัลยแพทย(อาสา จากโรงพยาบาลศิริราช คณะศัลยแพทย(อาสา จากโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล4า คณะแพทย(หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ4 หน&วยทันตแพทย(เคลื่อนท่ี จาก
กรมแพทย(ทหารบก คณะจักษุแพทย( แพทย(พระราชทานซึ่งคณะแพทย(ดังกล&าว จะจัด
ชุดทํางานตามสถานท่ีต&างๆ อาทิ โรงพยาบาลประจําจังหวัดท่ีพระราชนิเวศน(ตั้งอยู& หรือ
การตามเสด็จฯ ไปรักษาพยาบาลตามหมู&บ4านต&างๆ ฯลฯ 

      นอกจากนี้ ยังมีการอบรมหมอหมู&บ4านตามพระราชดําริ โดยพระองค(ทรงมีพระราชดําริให4
คัดเลือกราษฎรอาสาสมัครจากหมู&บ4านมารับการอบรม ซึ่งได4เร่ิมท่ีจังหวัดเชียงใหม&เป
นครั้งแรกในปK 
พ.ศ. 2525 เพื่อให4ราษฎรท่ีได4รับการอบรม เหล&านี้ได4นําความรู4กลับไปช&วยเหลือประชาชนในท4องถ่ิน
ของตน 
 
      งานด4านสาธารณสุขดังกล&าว มีพื้นที่ครอบคลุมในภาคเหนือตอนบน ประมาณ 10 จังหวัด คือ 
เชียงใหม& เชียงราย แม&ฮ&องสอน พะเยา ลํา พูน ลําปาง น&าน แพร& อุตรดิตถ( และพิษณุโลก ภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ 8 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร มหาสารคม 
กาฬสินธุ( เลย และภาคใต4 4 จังหวัด คือ นราธิวาส ยะลา ป7ตตานี สงขลา 
      โครงการแพทย(พระราชทานนี้ จะเป
นการช&วยแก4ไขป7ญหาด4านสุข ภาพอนามัยของราษฎร ท่ี
อยู&ในพื้นที่ห&างไกล โดย เฉพาะอย&างยิ่ง ราษฎรส&วนใหญ& มีฐานะยากจน และขาดความรู4ในการดูแล
รักษาตนเอง การมีคณะแพทย( พระราชทานออก ไปบําบัดรักษาผู4ปbวย จะทําให4ราษฎรมีโอกาสได4รับ
การรักษาอย&างถูกต4อง สําหรับการอบรมหมอหมู&บ4านนั้น จะช&วยให4ราษฎรมีความรู4เก่ียวกับการ
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ปPองกัน รู4จักวิธีรักษาพยาบาลแบบป7จจุบันและรู4จักวิธีติดต&อกับหน&วยราชการ ในกรณีที่เกินขีด 
ความสามารถที่จะดูแลรักษาตน เองได4อันเป
นการช&วยแก4ป7ญหาในระยะยาว  
  4. การส&งเสริมอาชีพ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือได4ดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค(ของโครงการแล4ว จะเกิดการส&งเสริมอาชีพแก&ราษฎรใน พื้นที่ใกล4เคียง โดยเฉพาะศูนย(
ศึกษาการพัฒนาทั้งหลายนั้น จัดตั้งข้ึนมาเพื่อให4มีการศึกษา ค4นคว4า ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหา
แนวทาง และวิธีการพัฒนาด4านต&างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล4อม และการประกอบอาชีพของ
ราษฎรในภูมิภาคนั้นๆ เพื่อให4ราษฎรนําไปปฏิบัติได4อย&างจริงจัง ส&วนโครงการประเภทการส&งเสริม
อาชีพโดยตรงน้ันก็มีจํานวนไม&น4อย ทั้งน้ี เพื่อเป
นการช&วยเหลือ ให4ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได4 จึง
ได4มีโครงการเก่ียวกับประเภทการส&งเสริมอาชีพโดยตรงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อได4
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค(ของโครงการแล4ว จะเกิดการส&งเสริมอาชีพแก&ราษฎรใน พื้นที่ใกล4เคียง 
โดยเฉพาะศูนย(ศึกษาการพัฒนาท้ังหลายน้ัน จัดตั้งข้ึนมาเพื่อให4มีการศึกษา ค4นคว4า ทดลอง วิจัย เพื่อ
แสวงหาแนวทาง และวิธีการพัฒนาด4านต&างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล4อม และการประกอบอาชีพ
ของราษฎรในภูมิภาคน้ันๆ เพื่อให4ราษฎรนําไปปฏิบัติได4อย&างจริงจัง ส&วนโครงการประเภทการ
ส&งเสริมอาชีพโดยตรงนั้นก็มีจํานวนไม&น4อย ท้ังน้ี เพื่อเป
นการช&วยเหลือ ให4ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได4 จึงได4มีโครงการเก่ียวกับประเภทการส&งเสริมอาชีพโดยตรง เช&น โครงการฝsกอบรม และ
ถ&ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรใน หมู&บ4านรอบศูนย(ศึกษาการพัฒนาฯ โครงการศิลปาชีพพิเศษท่ัว
ประเทศ โครงการส&งเสริมอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล(มขนาดเล็ก โครงการ ศูนย(บริการ พัฒนาขยายพันธุ(
ไม4ดอกไม4ผลบ4านไร& จังหวัดเชียง ใหม& และโครงการอ่ืน ๆ อีกมาก ซึ่งโครงการเหล&านี้ผลสุดท4ายของ 
โครงการคือประชาชนท่ีอยู&ในเปPาหมายโครงการ สามารถท่ีจะนําความ รู4ไปประกอบอาชีพ จนทําให4
เกิดรายได4กับครอบครัว  
 5. การพัฒนาแหล&งน้ํา การพัฒนาแหล&งน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว&า เป
น
งานท่ีมีความสําคัญ และมีประโยชน(อย&างยิ่งสําหรับประชาชน ส&วนใหญ&ของประเทศ เพราะเกษตรกร
จะสามารถทําการเพาะปลูกได4อย&างสมบูรณ(ตลอดปK เน่ืองจากพื้นท่ีเพาะปลูกในป7จจุบันส&วนใหญ&เป
น
พื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต4องอาศัยเพียงนํ้าฝน และน้ําจากแหล&งน้ําธรรมชาติเป
นหลัก ทําให4พืช
ได4รับนํ้าไม&สม่ําเสมอ และไม&เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ทรงให4ความสนพระราชหฤทัย 
เก่ียวกับการพัฒนาแหล&งน้ํา มากกว&าโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก พระราชดําริประเภทอ่ืน 
 โดยโครงการพัฒนา แหล&งนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาจแบ&งออกได4 เป
น 5 ประเภท 
ดังต&อไปนี้ 
 1.  โครงการพัฒนาแหล&งนํ้า เพื่อการเพาะปลูก และอุปโภค บริโภค ได4แก& อ&างเก็บน้ํา และ
ฝายทดนํ้า 
 2.  โครงการพัฒนาแหล&งนํ้า เพื่อการรักษาต4นน้ําลําธาร 
  3.  โครงการพัฒนาแหล&งนํ้า เพื่อการผลิตไฟฟPาพลังน้ํา 
 4.  โครงการระบายนํ้าออกจากพื้นที่ลุ&ม 
 5.  โครงการบรรเทาอุทกภัย 
      โครงการพัฒนาแหล&งน้ําอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ส&วนใหญ&จะมีวัตถุประสงค(เพื่อ
การเกษตรเป
นสําคัญ แต&ก็มีบางโครงการที่มีวัตถุประสงค(ในการดําเนินการหลายอย&างพร4อมๆ กัน 
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เช&น เพื่อให4ราษฎรมีแหล&งน้ําใช4เพื่อการอุปโภคบริโภค และสําหรับการเพาะปลูก นอกจากน้ี บางพื้นท่ี
มีการก&อสร4างอ&างเก็บน้ํา สามารถนําพันธุ(ปลาไปปล&อย เพื่อ ให4ราษฎรมีแหล&งอาหารบริโภคเพิ่มข้ึน 
หรือใช4เพื่อการเสริมรายได4 ในบางโครงการ ยังสามารถใช4ประโยชน(ด4านการผลิตไฟฟPาพลังนํ้า สําหรับ
โครงการในเขตชุมชนเมืองใหญ& เช&น กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจะเป
นประเภทบรรเทาอุทกภัย  
 6. การคมนาคมสื่อสาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด4านคมนาคมสื่อสาร ส&วนใหญ& 
จะเป
นโครงการเก่ียวกับปรับปรุงถนนหนทาง การก&อสร4างถนนเพื่อการสัญจรไปมาได4สะดวกและ
ทั่วถึง การคมนาคมเป
นป7จจัยพื้นฐานที่ สําคัญของการนําความเจริญไปสู&ชนบท การติดต&อสื่อสารที่ดี
ทําให4เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นท่ีดีขึ้น ราษฎรก็มีความเป
นอยู&ที่ดีขึ้น 
 7. สวัสดิการสังคม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด4านสวัสดิการสังคม จะเป
น
โครงการเพื่อช&วยเหลือราษฎรให4มีที่อยู&อาศัย ที่ทํากิน และได4 รับสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานท่ี
จําเป
น ในการดํารงชีวิต ซ่ึงจะทําให4ราษฎรมีชีวิตความเป
นอยู&ดีข้ึน สามารถดํารงชีวิตอยู&ด4วยความ
ผาสุก�ตัวอย&างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด4านสวัสดิการสังคม เช&น โครงการพัฒนา
พื้นที่วัด ญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีวัตถุประสงค( เพื่อ พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
ที่เสื่อมโทรม ให4อุดมสมบูรณ( เหมาะแก&การ เกษตรต&อไป และเป
นศูนย(บริการการพัฒนาด4าน
การเกษตร รวมท้ังให4การอบรมผู4สนใจ พร4อมกันนี้วัดจะเป
นศูนย(รวมจิตใจ โดยการพัฒนา จิตใจ
พร4อม ๆ ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด4วย โครงการ ห4วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
ลักษณะงาน เป
นการสํารวจแบ&ง แปลงที่อยู&อาศัย และพื้นที่การเกษตรให4ราษฎรในพื้นที่ จํานวน 250 
ครอบครัวพร4อม ๆ กับจัดสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั้งด4านการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค ให4
ประชาชนเหล&านั้นได4อยู&อาศัยตามควรแก& อัตภาพที่เหมาะสม 
 8.  อ่ืนๆ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริประเภทอ่ืนๆ ได4แก& โครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริท่ีนอกเหนือจากโครงการทั้ง 7 ประเภท ที่ ระบุมาแล4วข4างต4น เช&น โครงการศูนย(ศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้งหลาย โครงการก&อสร4างเข่ือนปPองกันน้ําทะเลกัดเซาะ       
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนั้นยัง รวมถึงโครงการด4านการศึกษา การวิจัย 
การจัดและพัฒนาที่ดิน เป
นต4น 
 
แนวคิดการพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเองของเกษตรกรอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (Self Reliance) 
 แนวพระราชดําริเก่ียวกับการส&งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่สําคัญๆ คือ การที่ทรงมุ&ง
ช&วยเหลือพัฒนา คือ การท่ีทรงมุ&งช&วยเหลือพัฒนาให4เกิดการพึ่งตนเองได4ของคนในชนบทเป
น
หลัก  กิจกรรมและโครงการตามแนวพระราชดําริที่ดําเนินการอยู&หลายพื้นที่ท่ัวประเทศในป7จจุบันนั้น
ล4วนแล4วแต&มีเปPาหมายสุดท4ายอยู&ท่ีการพึ่งตนเองได4ของราษฎรทั้งสิ้น ในการพัฒนาทั้งด4านอาชีพและ
ส&งเสริมการเกษตร ให4เกษตรกรสามารดํารงชีพอยู&ได4อย&างมั่นคงเป
นปsกแผ&นน้ัน รัชกาลท่ี 9 ทรง
ดําเนินการแนะนําสาธิตให4ประชาชนดําเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทเป
นไปตามหลักการพัฒนา
สังคมชุมชนอย&างแท4จริง กล&าวคือ ทรงมุ&งช&วยเหลือพัฒนาให4เกิดการพึ่งตนเองได4ของคนในชนบท     
เป
นหลัก 
 ดังน้ัน การท่ีราษฎรในชนบทสามารถพึ่งตนเองได4มากยิ่งข้ึนนั้น สืบเน่ืองจากแนวพระราชดําริ
ด4านการพัฒนาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล4าโปรดกระหม&อมพระราชทานแก&เกษตรกรท้ังหลายประการ 
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วิธีการพัฒนา 
 1.  ทรงยึดหลักที่ไม&ใช4วิธีการสั่งการให4เกษตรกรปฏิบัติตาม  เพราะไม&อาจช&วยให4คนเหล&านั้น
พึ่งตนเองได4 เนื่องจากเป
นการปฏิบัติงานโดยไม&ได4เกิดจากความพึงใจ ดังพระราชดํารัสความ       
ตอนหนึ่งว&า 
 ..ดําริ คือ ความเห็นท่ีจะทํา  ไม&ใช&คําสั่งแต&มันเป
นความเห็น มีทฤษฎีอะไรต4องบอกออกมา 
ฟ7งได4ฟ7ง ชอบใจก็เอาไปได4 ใครไม&ชอบก็ไม&เป
นไร... 
 2.  ทรงเน4นให4พึ่งตนเองและช&วยเหลือตนเองเป
นหลักสําคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว
มักจะทรงทําหน4าท่ีกระตุ4นให4เกษตรกรทั้งหลายคิดหาลู&ทางท่ีจะช&วยตนเอง พึ่งตนเองโดยไม&มีการ
บังคับการแสวงหาความร&วมมือจากภายนอกต4องกระทําเมื่อจําเป
นจริงๆ ดังพระราชดํารัสตอนหนึ่ง
ที่ว&า 
 ...คนทุกคน  ไม&ว&าชาวกรุงหรือชาวชนบทไม&ว&ามีการศึกษามากหรือน4อยอย&างไร ย&อมมีจิตใจ
เป
นอิสระ มีความคิดเห็น มีความพอใจ เป
นของตนเอง ไม&ชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังมี
ขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะเหล&ากันอีกด4วย... 
 3.  พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวทรงใช4หลักการมีส&วนร&วมของประชาชน (People 
Participation)  เป
นจุดหลักสําคัญในการพัฒนาตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ด4วยการ
ดําเนินการเช&นนั้น จักช&วยให4ประชาชนสามารถช&วยเหลือตนเองได4ในที่สุด  ดังเคยมีพระราชดํารัสใน
โอกาสวันข้ึนปKใหม& 31 ธันวาคม พ.ศ. 2501 กับประชาชนชาวไทยทั้งหลายว&า 
 ...ภาระในการบริหารน้ันจะประสบผลด4วยดีย&อมต4องอาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตย(สุจริต 
ความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ประกอบกับการร&วมมือของประชาชนพลเมืองท่ัวไป ข4าพเจ4าจึงหวัง
ว&าท&านท้ังหลายคงจะพยายามปฏิบัติกรณียกิจในส&วนของแต&ละท&านด4วยใจบริสุทธิ์  โดยคํานึงถึง
ประโยชน(ส&วนรวม ท้ังนี้เพื่อได4มาซึ่งความร&มเย็นเป
นสุขของประชาชนท่ัวไปอันเป
นยอดปรารถนา
ด4วยกันท้ังสิ้น... 
 4.  หลักสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการแนะนําประชาชนเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ คือ ทรงใช4หลักประชาธิปไตยในการดําเนินการ เห็นได4ชัดเจนในทุกคราที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนและเกษตรกรร4องทุกข(เก่ียวกับป7ญหาที่เกิดข้ึน  หากเจ4าหน4าท่ี
ทักท4วงสิ่งใดทางวิชาการ กราบบังคมทูลแล4วก็ทรงรับฟ7งข4อสรุปอย&างเป
นกลาง หากสิ่งใดที่เจ4าหน4าท่ี
กราบบังคมทูลว&าปฏิบัติได4 แต&ผลลัพธ(อาจไม&คุ4มค&ากับเงินที่ลงไป พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวก็ทรง
ให4เปลี่ยนแปลงโครงการได4เสมอ เห็นได4ชัดเจนจากพระราชดํารัสศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริว&า 
 ...เป
นสถานท่ีที่ผู4ทํางานในด4านพัฒนาจะไปทําอะไรอย&างที่เรียกว&า ทดลอง ก็ได4 และเมื่อ
ทดลองแล4วจะทําให4ผู4อ่ืนที่ไม&ใช&ผู4เชี่ยวชาญในวิชาน้ันสามารถเข4าใจว&าเขาทํากันอย&างไร       เขาทํา
อะไรกัน. 
 ได4พระราชทานพระราชาธิบายเพิ่มเติมอีกว&า 
 ...ฉะนั้นศูนย(ศึกษาการพัฒนานี้ ถ4าทําอะไรล4มเหลวต4องไม&ถือว&าเป
นสิ่งที่ต4องถูกลงโทษ แต&
เป
นสิ่งที่แสดงว&าทําอย&างนั้นไม&เกิดผล... 
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 5.  ทรงยึดหลักสภาพของท4องถ่ินเป
นแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ท้ังด4านสภาพแวดล4อม ทางภูมิศาสตร( วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของแต&
ละท4องถ่ินในแต&ละภูมิภาคของประเทศ เพราะทรงตระหนักดีกว&าการเปลี่ยนแปลงใดท่ีดําเนินการโดย
ฉับพลันอาจก&อผลกระทบต&อค&านิยม ความคุ4นเคย และการดํารงชีพในวิถีประชาเหล&านั้นเป
นอย&าง
มาก ดังนั้นจึงพระราชทานแนวคิดเรื่องนี้ว&า 
 ...การพัฒนาจะต4องเป
นไปตามภูมิประเทศของภูมิศาสตร( และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร(
ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศของสังคมวิทยาคือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให4คนคิดอย&างอ่ืนไม&ได4 
แต&ถ4าเราเข4าไปแล4วเราเข4าไปดูว&า เขาต4องการอะไรจริงๆ แล4วก็อธิบายให4เขาเข4าใจหลักการของการ
พัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน(อย&างยิ่ง... 
 6.  พระราชดําริที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การสร4างความแข็งแรงให4ชุมชน ด4วยการสร4าง
โครงสร4างพื้นฐานหลักที่จําเป
นต&อการผลิต อันจะเป
นรากฐานนําไปสู&การพึ่งตนเองได4ในระยะยาว 
โครงสร4างพื้นฐานที่สําคัญ คือ แหล&งนํ้า เพราะเป
นป7จจัยสําคัญท่ีจะทําให4เกษตรกรส&วนใหญ&ท่ีต4อง
พึ่งพาอาศัยน้ําฝนจักได4มีโอกาสท่ีจะมีผลิตผลได4ตลอดปK ซึ่งเป
นเงื่อนไขป7จจัยสําคัญยิ่งท่ีจะทําให4ชุมชน
พึ่งตนเองได4ในเร่ืองอาหารได4ระดับหนึ่ง และเมื่อชุมชนแข็งแรงพร4อมดีแล4ว ก็อาจจะมีการสร4าง
โครงสร4างพื้นฐานอ่ืนๆ ท่ีจําเป
นต&อการยกระดับรายได4ของชุมชน เช&น เส4นทางคมนาคม ฯลฯ ซึ่งการ
พัฒนาในลักษณะท่ีเป
นการมุ&งเตรียมชุมชนให4พร4อมต&อการติ่ดต&อสัมพันธ(กับโลกภายนอกอย&างเป
น
ข้ันตอนนี้ทรงเรียกว&า การระเบิดจากข4างใน ซึ่งเร่ืองน้ีพระองค(ทรงอธิบายว&า 
 ...การพัฒนาประเทศจําเป
นต4องทําตามลําดับข้ันตอน ต4องสร4างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอ
กิน พอใช4 ของประชาชนส&วนใหญ&เป
นเบ้ืองต4นก&อนโดยใช4วิธีการและอุปกรณ(ที่ประหยัด แต&ถูกต4อง
ตามหลักวิชาการ เมื่อได4พื้นฐานมั่นคงพร4อมพอควรและปฏิบัติได4แล4ว จึงค&อยสร4างค&อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงข้ึนโดยลําดับ... 
 วิธีการพัฒนาเพื่อให4เกิดการพึ่งตนเองได4นี้พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวทรงชี้แนะว&าควร
จะต4องค&อยๆ กระทําตามลําดับข้ันตอนต&อไป ไม&ควรกระทําด4วยความเร&งรีบซึ่งอาจจะเกิดความ
เสียหายได4 ดังที่รับสั่งกับนิสิตจุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 ว&า 
 ...ในการสร4างความเจริญก4าวหน4านี้ ควรอย&างยิ่งที่จะค&อยสร4างค&อยเสริมทีละเล็กละน4อยให4
เป
นลําดับ ให4เป
นการทําไปพิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม&ทําด4วยอาการเร&งรีบตามความกระหายท่ี
จะสร4างของใหม&เพื่อความแปลกใหม& เพราะความจริงสิ่งที่ใหม&แท4ๆ น้ันไม&มี สิ่งใหม&ท้ังปวงย&อมสืบ
เนื่องมาจากสิ่งเก&าและต&อไปย&อมจะต4องกลายเป
นสิ่งเก&า... 
 พร4อมกันน้ีในเรื่องเดียวกัน ทรงมีรับสั่งกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ในวันท่ี 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ว&า 
 ...เม่ือมีพื้นฐานหนาแน&นบริบูรณ(พร4อมแล4ว ก็ตั้งตนพัฒนางานต&อไป ให4เป
นการทําไปพัฒนา
ไปและปรับปรุงไป... 
 7.  การส&งเสริมหรือสร4างเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลน และเป
นความต4องการอย&างสําคัญ 
คือ ความรู4 ด4านต&างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวทรงตระหนักว&า ชาวชนบทควรจะมีความรู4ใน
เรื่องของการทํามาหากิน การทําการเกษตรโดยใช4เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยทรงเน4นถึงความจําเป
นท่ี
จะต4องมี ตัวอย&างแห&งความสําเร็จ ในเร่ืองการพึ่งตนเอง ซึ่งทรงมีพระราชประสงค(ท่ีจะให4ราษฎรใน
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ชนบทได4มีโอกาสได4รู4ได4เห็นถึงตัวอย&างของความสําเร็จนี้ และนําไปปฏิบัติได4เองซึ่งทรงมีพระราช
ประสงค(ที่จะให4ตัวอย&างของความสําเร็จทั้งหลายได4กระจายไปสู&ท4องถ่ินต&างๆ ทั่งประเทศ วิธีการให4
ความรู4แก&ประชาชนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวมีพระราชดําริท่ีเก่ียวข4องกับการใช4เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในกรพัฒนาว&า 
 ...การใช4เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานต&างๆ นั้น ว&าโดยหลักการควรจะให4ผลมาก ในเร่ืองประ
สิทธาพ การประหยัดและการทุ&มแรงงาน แต&อย&างไรก็ตามก็คงยังจะต4องคํานึงถึงส่ิงอ่ืนเป
นพื้นฐาน
และส&วนประกอบของงานท่ีทําด4วย อย&างในประเทศของเราประชาชนทํามาหาเลี้ยงตัวด4วยการกสิกร
รมและการลงแรงทํางานเป
นพื้น การใช4เทคโนโลยีอย&างใหญ&โตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลัก
ของประเทศย&อมจะมีป7ญหา เช&นอาจทําให4ต4องลงทุนมากมายส้ินเปลืองเกินกว&าเหตุ หรืออาจ
ก&อให4เกิดการว&างงานอย&างรุนแรงข้ึน เป
นต4น ผลที่เกิดก็จะพลาดเปPาหมายไปห&างไกลและกลับ
กลายเป
นผลเสีย ดังนั้น จึงต4องมีความระมัดระวังมากในการใช4เทคโนโลยีที่ปฏิบติงานคือ ควร
พยายามใช4ให4พอเหมาะพอดีแก&สถาวะของบ4านเมืองและการทํากินของราษฎรเพื่อให4เกิดประสิทธิผล
ด4วย เกิดความประหยัดอย&างแท4จริงด4วย... 
 8.  ทรงนําความรู4ในด4านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเข4าไปถึงมือชาวชนบทอย&างเป
น
ระบบและต&อเนื่อง โดยทรงมุ&งเน4นให4เป
นขบวนการเดียวกับที่เป
นเทคโนโลยีทางการผลิตที่ชาวบ4าน
สามารถรับไปและสามารถไปปฏิบัติได4ผลจริง ในทางปฏิบัติเรื่องนี้ รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกใช4เทคนิค
วิธีการต&างๆ หลายประการเพื่อบรรลุถึงเปPาหมายที่ทรงมุ&งหวังดังกล&าวน้ันมีหลายแนวทาง เช&น 
 ก. การรวมกลุ&มประชาชนเพื่อแก4ไขป7ญหาหลักของชุมชนชนบท  ซึ่งเป
นรากฐานสําคัญ
ประการหน่ึงของการพัฒนาพึ่งตนเอง โดยเฉพาะการรวมตัวกันเป
นรูปของสหกรณ( ดังน้ัน ในทุกพื้นท่ี
ที่เสด็จพระราชดําเนิน และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริข้ึนมาไม&ว&าลักษณะใด จะทรงเน4น
เสมอถึงความจําเป
นที่จะต4องกระตุ4นให4เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบต&างๆ เพื่อแก4ไขป7ญหาท่ีชุมชน
เผชิญอยู&รวมกัน หรือเพื่อให4การทํามาหากินของชุมชยโดยส&วนรวมเป
นไปอย&างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด จนเห็นได4ว&า กลุ&มสหกรณ(ในโครงการพระราชดําริท่ีประสบความสําเร็จหลายโครงการนั้น
พัฒนาข้ึนมาจากการรวมตัวกันของราษฎรกลุ&มเล็กๆ เช&น สหกรณ(หุบกระพงเกิดจากกลุ&มเกษตรกรท่ี
ทําสวนผักในย&านน้ันเป
นต4น 
 ข.  การส&งเสริมโดยกระตุ4นผู4นําชุมชนให4เป
นผู4นําในการพัฒนาก็เป
นอีกวิธีหนึ่งที่ทรงใช4ในบาง
พื้นที่ตามความเหมาะสม ทรงพิจารณาผู4นําโดยเน4นในด4านคุณธรรม ความโอบอ4อมอารี ความเป
นคน
ในท4องถ่ินและรักท4องถ่ิน จากนั้นทรงอาศัยโครงสร4างสังคมไทย โดยเฉพาะระบบอุปถัมภ(กระตุ4นให4
ผู4นําชุมชนที่มักจะมีฐานะดี ให4เป
นผู4นําในการสร4างสรรค(ความเจริญให4กับท4องถ่ิน โดยชาวบ4านท่ี
ยากจนให4ความสนับสนุนร&วมมือ ซึ่งในที่สุดแล4วผลแห&งความเจริญที่เกิดข้ึนจะตกแก&ชาวบ4านในชุมชน
นั้นทุกคน ดังพระราชดําริท่ีว&า 
 ...ในการทํางานทั้งปวงน้ัน ทุกคนจะต4องตั้งใจจริง อดทนและขยันหมั่นเพียร ซึ่งตรงเห็นอก
เห็นใจกัน ถ4อยทีถ4อยอาศัยกัน มีเมตตามุ&งดีมุ&งเจริญต&อกัน ยึดมั่นในสามัคคีธรรม ความสุจริตท้ังใน
ความคิดและการกระทํา ถือเอาความมั่นคงและประโยชน(ร&วมกันเป
นจุดหมายสําคัญ... 
 ค.  การส&งเสริมการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองนั้นจะต4องทําอย&างค&อยเป
นค&อยไป ไม&รีบร4อนที่จะให4
เกิดผลในทางความเจริญอย&างรวดเร็ว สิ่งสําคัญที่มีพระราชดําริอยู&เสมอ คือ ชุมชนจะต4องพึ่งตนเองได4
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ในเร่ืองอาหารก&อนเป
นลําดับแรก จากน้ันจึงค&อยก4าวไปสู&การพัฒนาในเร่ืองอ่ืนๆ การขยายการผลิต
เพื่อการค4าใดๆ ก็ตาม ทรงมีข4อสังเกตเก่ียวกับความพร4อมในด4านการตลาด โดยเฉพาะในด4านความรู4
เบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําบัญชีธุรกิจการเกษตรของชาวบ4านอย&างง&ายๆ อีกด4วย ซึ่งในเร่ืองน้ี
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวได4พระราชทานพระราชดําริแก&กรรมการ กปร. และคณะเจ4าหน4าที่ท่ี
เก่ียวข4องกับการดําเนินงานศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพราชดําริ เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย ความตอนหนึ่งว&า 
 ...ในด4านหน่ึงที่ไม&เคยคิดกัน ในด4านการพัฒนา เช&น เจ4าหน4าที่บัญชี ถ4าหากว&าทําการ
เพาะปลูก ชาวบ4านทําการเพาะปลูก เม่ือมีผลแล4วเขาบริโภคเองส&วนหน่ึง อีกส&วนหนึ่งก็ขายเพื่อให4ได4 
มีรายได4 แล4วก็เม่ือมีรายได4แล4วก็ไปซื้อของท่ีจําเป
นและสิ่งที่จะมาเก้ือกูลการอาชีพของตัว อย&างนี้ไม&
ค&อยมีการศึกษากัน เมื่อผลิตอะไรแล4วก็จําหน&ายไปก็มีรายได4ก็ต4องทําบัญชี ชาวบ4านทําบัญชีบางที่ไม&
ค&อยถูก... 
 ศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : มรรควิธีท่ีช&วยเหลือให4เกษตรกรได4
บรรลุผลในการพึ่งตนเอง 
 1.  ศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ :  ความหมายและแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ด4วยพระราชประสงค(ในพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวที่ทรงมุ&งหวังจะ
พัฒนาประชาชนในชนบทให4สามารถมีความเป
นอยู&ที่ดีข้ึนในระดับ พออยู& พอกิน เสียก&อน จากนั้นก็
จะเพิ่มระดับการพึ่งตนเองได4เป
นลําดับ 
 แนวพระราชดําริเพื่อจัดตั้งศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท้ังหลายน้ีอาจ
กล&าวได4ว&าเพื่อสนองพระราโชบายในการเสริมสร4างการเรียนรู4แก&ประชาชนในชนบท เพื่อจักได4
พึ่งตนเองได4โดยแก4 กล&าวคือในส&วนท่ีเก่ียวข4องกับพระราชประสงค(ในการจัดตั้งนั้น 
รัชกาลท่ี 9 มีพระราชาธิบายว&า ศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีลักษณะเป
นศูนย( 
หรือเป
นที่แห&งหนึ่งที่รวมการศึกษาเพื่อดูว&า ทําอย&างไร จะพัฒนาได4ผล นอกจากน้ีได4พระราชทาน 
พระราชดํารัสเพิ่มเติมว&า ศูนย(ศึกษานี้เป
นคล4ายๆ พิพิธภัณฑ(ใหญ&ที่มีชีวิตท่ีใครๆ จะมาดูว&าทําอะไรกัน 
สําหรับวัตถุประสงค(ของการจัดตั้งน้ัน เพื่อเป
นแหล&งสาธิตให4เกษตรกรได4เรียนรู4 ที่ตั้งศูนย(ศึกษานี้เพื่อ
จุดประสงค(สําคัญยิ่ง 2 ทาง คือ ทางหนึ่งก็คือเป
นการสาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ  หมายถึงว&าทุกสิ่งทุก
ด4านของชีวิตประชาชน ที่จะหาเลี้ยงชีพในท4องที่จะทําอย&างไรและได4เห็นวิทยาการแผนใหม&จะ
สามารถท่ีจะหาดูวิธีการจะทํามาหากินให4มีประสิทธิภาพ เป
นแหล&งค4นคว4าวิจัยทดลอง จุดประสงค(
ของศูนย(ศึกษาฯ  ก็เป
นสถานที่สําหรับค4นคว4าวิจัยในท4องท่ีเพราะว&าแต&ละท4องที่สภาพฝนฟPาอากาศ
และประชาชนในท4องที่ต&างๆ กัน ก็มีลักษณะแตกต&างกันมากเหมือนกัน เป
นแหล&งแลกเปลี่ยนทัศนะ
ความคิดเห็นในการพัฒนากรมกองต&างๆ ที่เก่ียวข4องกับชีวิตประชาชนทุกด4านของการพัฒนาชีวิตของ 
ประชาชนได4สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกัน ประสานงานกัน เป
นศูนย(รวมบริการ
ประชาชนทางด4านความรู4และวิชาการ ศูนย(ศึกษาการพัฒนาเป
นศูนย(ท่ีรวบรวมกําลังทั้งหมดของ
เจ4าหน4าท่ีทุกกรม กองท้ังในด4านเกษตรหรือในด4านสังคม ท้ังในด4านหางานการส&งเสริมการศึกษามาอยู&
ด4วยกัน ก็หมายความว&าประชาชนซึ่งจะต4องใช4วิชาการท้ังหลายก็สามารถที่จะมาดู ส&วนเจ4าหน4าท่ีจะ
ให4ความอนุเคราะห(แก&ประชาชนก็มาอยู&พร4อมกันในที่เดียวกัน ซึ่งเป
นสองด4านก็หมายถึงว&าที่สําคัญ
ปลายทางคือ ประชาชนจะได4รับประโยชน( 
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 สรุป ศูนย( ศึกษาการพัฒนา คือ แหล&งค4นคว4าหาความเหมาะสมของแต&ละพื้นที่ของ
เกษตรกร  สืบเนื่องจากพระราชประสงค(ของรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงมุ&งหวังพัฒนาความเป
นอยู&ของราษฎร
ให4สามารถช&วยเหลือพึ่งตนเองได4 โดยวิธีการหนึ่งที่ทรงเห็นว&าได4เรียนรู4และพบเห็นด4วยประสบการณ(
ตนเองน้ัน เป
นการสร4างการเรียนรู4ในการพัฒนาชนบท ด4วยเหตุนี้พระองค(จึงพระราชทาน
พระราชดําริให4มีศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากระราชดําริ โดยทําหน4าท่ีเสมือนพิพิธภัณฑ(
ธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อเป
นศูนย(รวมของการศึกษาค4นคว4า ทดลอง วิจัย และแสวงหาแนวทางและ
วิธีการพัฒนาด4านต&าง ๆ ท่ีเหมาะสมสอดคล4องกับสภาพแวดล4อมและการประกอบอาชีพของราษฎร   
ที่อาศัยอยู&ในภูมิประเทศน้ันๆและเมื่อค4นพบพิสูจน(ได4ผลแล4ว ก็จะนําผลที่ได4ไป พัฒนาสู&ราษฎรใน
หมู&บ4านใกล4เคียงจนกระทั่งขยายผลแผ&กระจายวงกว4างออกไปเรื่อยๆ เพื่อให4สําเร็จสูงสุดสู&ราษฎร
ต&อไป 
 2.  แนวทางและวัตถุประสงค(ของศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่สําคัญมี
ดังน้ี 
  2.1  การแก4ไขป7ญหาตามสภาพความเป
นจริงที่แตกต&างกัน การพัฒนาจะต4องเร่ิมต4น
จากสภาพความเป
นจริง ศึกษาว&าป7ญหาของพื้นที่น้ันคืออะไร และเลือกใช4วิธีการแก4ไขป7ญหาต&างๆ 
แปรเปลี่ยนไปตามสภาพื้นที่และสภาพแวดล4อมที่แตกต&างกัน 
  2.2  การแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว&างนักวิชาการ นักปฏิบัติและประชาชน การศึกษา
ค4นคว4าง ทดลอง วิจัยต&างๆ ท่ีได4ผลแล4ว ควรจะนําไปใช4ประโยชน(ในพื้นท่ีจริงได4 ศูนย(ศึกษาการพัฒนา
จึงควรเป
นแหล&งผสมผสานวิชาการและการปฏิบัติเป
นแหล&งความรู4ของราษฎร เป
นแหล&งศึกษา
ทดลองของเจ4าหน4าท่ีผู4ปฏิบัติงานและเป
นแหล&งแลกเปลี่ยนถ&ายทอดประสบการณ(และแนวทางแก4ไข
ป7ญหาระหว&างคน 3 กลุ&ม คือ ราษฎร เจ4าหน4าที่ ซึ่งทหน4าที่พัฒนาส&งเสริมและนักวิชาการ 
  2.3  การพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนย(ศึกษาการพัฒนาแต&ละแห&งเป
นแบบจําลองของ
พื้นท่ีและรูปแบบการพัฒนาท่ีควรจะเป
น ในพื้นท่ีลักษณะหนึ่งๆ นั้น จะสามารถใช4ประโยชน(อย&าง
เต็มท่ีได4โดยวิธีใดบ4าง มิใช&การพัฒนาเฉพาะด4านใดด4านหนึ่ง แต&พยายามใช4ความรู4หลายสาขาที่สุด 
โดยให4แต&ละสาขาเป
นประโยชน(เก้ือหนุนกับการพัฒนาสาขาอ่ืนๆ ด4วย 
  2.4  การประสานงานระหว&างหน&วยราชการ แนวทางการดําเนินงานของศูนย(ศึกษา
การพัฒนาทุกแห&ง เน4นการประสานงาน การประสานแผนและการจัดการระหว&าง กรม กอง และส&วน
ราชการต&างๆ ให4เกิดเป
นจริงข้ึน 
  2.5  เป
นศูนย(รวมในการให4บริการแก&ประชาชน เพื่อให4ได4รับความสะดวกและ
ประสิทธิภาพในการนําความรู4ที่ได4รับไปใช4ประโยชน(สูงสุด ตลอดจนได4รับริการจากทางราชการของ
ส&วนราชการต&างๆ ทําให4ประชาชนสามารถดําเนินการได4รวดเร็วประหยัดค&าใช4จ&ายในการติดต&อ
ราชการนับเป
นการปฏิรูปมิติใหม&ของระบบบริหารราชการแผ&นดินในการบริการของทางราชการแบบ
ใหม&ท่ีสิ้นสุดตรงจุดเดียว One Stop Service หรือท่ีเรียกกันว&า การบริการแบบเบ็ดเสร็จ นั่นเอง 
 3.  ศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ: ความเป
นมาและผลการดําเนินการ ใน
ป7จจุบันมี 6 ศูนย( กระจายอยู&ในภาคต&างๆ ท้ัง 4 ภาค คือ 
 
ศูนย'ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อนอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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 ประวัติความเป
นมา  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวเสด็จ
พระราชดําเนินไปเปnดศาลบวรราชานุสาวรีย(พระบาทสมเด็จพระปnoนเกล4าเจ4าอยู&หัว ณ ตําบลเขาหิน
ซ4อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได4น4อมเกล4าฯ ถวายท่ีดิน จํานวน 264 ไร& เมื่อ
เสด็จฯ ทอดพระเนตรท่ีดินดังกล&าว ซึ่งมีสภาพเป
นดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ(ไม&สามารถ
เพาะปลูกพืชได4 และถ4าปลูกได4ก็เจริญเติบโตไม&ดีไม&สามารถให4ผลผลิตที่มี คุณภาพได4 จึงได4มี
พระราชดําริกับเจ4าหน4าที่อําเภอ จังหวัด และหน&วยราชการต&างๆ ให4ร&วมกันพัฒนาพื้นที่นี้ จัดทําเป
น
ศูนย(ศึกษาด4านเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เพื่อเป
นแหล&งให4เกษตรกรและผู4สนใจได4เข4าชม ศึกษา 
ค4นคว4า และทรงพระกรุณาโปรดเกล4าฯ ให4ชื่อว&า ศูนย(ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ4อน อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   กล&าวได4ว&าศูนย(ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ4อนได4ถือกําเนิดตั้งแต&นั้นเป
นต4นมา 
นับเป
นศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริแห&งแรก 
 พื้นท่ีดําเนินการ  ในป7จจุบันศูนย(ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ4อนฯ มีพื้นที่ซึ่งราษฎรได4น4อม
เกล4าฯถวาย ประมาณ 1,240 ไร& และพื้นที่ส&วนพระองค( ที่อยู&ติดกับศูนย(ฯ ซึ่งได4พระราชทานให4เป
น
พื้นที่ศึกษาวิจัย และทดสอบการพัฒนาด4านการเกษตรเป
นการสนับสนุนศูนย(ฯ อีกทางหนึ่ง มีเนื้อท่ี
ประมาณ 655 ไร& รวมพื้นที่ 1,895 ไร& นอกจากนี้ยังมีศูนย(สาขา ประกอบด4วยศูนย(บริการพัฒนาบ4าน
สร4าง อําเภอบ4านสร4าง จังหวัดปราจีนบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก 
การดําเนินงานของศูนย(ฯ ศูนย(ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ4อนฯ ดําเนินกิจกรรมในการปรับรุงและฟRSนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน เพื่อให4สามารถนํามาใช4ในการประกอบอาชีพการเกษตรได4อย&างยั่งยืน 
ได4แก& การพัฒนาปรับปรุงดิน การใช4วิธีธรรมชาติในการปPองกันศัตรูพืช การศึกษาความเหมาะสมของ
การใช4ประโยชน(ที่ดินในการปลูกม4ผลต&างๆ การสร4างพันธุ(ลูกผสมสองชั้นในพืชผักรับประทาน การ
ปลูกและบํารุงรักษาปbาเพื่ออนุรักษ(สิ่งแวดล4อม การส&งเสริมและสาธิตการปลูกไม4ผลและ ขยายพันธุ(ไม4
ผล ส&งเสริมการทําทุ&งหญ4าเลี้ยงสัตว( ปรับปรุงบํารุงพันธุ(สัตว( ตลอดจนการจัดตั้งธนาคารโคLกระบือ 
สาธิตการเลี้ยงปลา ผลิตพันธุ(ปลาและแจกจ&ายพันธุ(ปลา ฝsกอบรมด4านศิลปาชีพ แนะนําส&งเสริม
เผยแพร&หลักการและวิธีการสหกรณ( เป
นต4น 
  
ศูนย'ศึกษาการพัฒนาห�วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ประวัติความเป
นมา ศูนย( ศึกษาการพัฒนาห4วยทรายฯ ตั้งอยู&ในเขตพระราชนิเวศน(
มฤคทายวันอันตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เป
นพื้นท่ีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล4าเจ4าอยู&หัวได4มีพระราชโองการประกาศให4เป
นที่หลวงเมื่อ พ.ศ. 2466 และ พ.ศ. 2467 เดิมพื้นท่ี
แห&งนี้มีสภาพปbาไม4ที่อุดมสมบูรณ( มีสัตว(ปbาประเภทเนื้อทรายอยู&เป
นจํานวนมากจึงได4ชื่อว&า ห4วยทราย 
ต&อมาราษฎรได4เข4ามาอาศัยทํากิน บุกรุกแผ4วถางปbาประกอบอาชีพตามยถากรรม ภายในเวลา 40 ปK 
ปbาไม4ได4ถูกทําลายเป
นจํานวนมากทําให4ฝนไม&ตกต4องตามฤดูกาลและมีปริมาณน4อยลง จนมีลักษณะ
เป
นพื้นที่อับฝน ดินขาดการบํารุงรักษา จนเกิดความไม&สมดุลตามธรรมชาติ การพังทลายของผิวดิน
ค&อนข4างสูง ประกอบกับราษฎรส&วนใหญ&ปลูกสับปะรดซึ่งต4องใช4สารเคมีมาก ทําให4คุณภาพของดินตก
ต่ําลงไปอีก พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวมีพระราชดําริว&า ...หากปล&อยท้ิงไว4 จะกลายเป
นทะเลทราย
ในท่ีสุด...  และเมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2526 ได4พระราชทานพระราชดําริกับหม&อมเจ4าจักรพันธุ(
เพ็ญศิริ จักรพันธุ(  ผู4อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
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เนื่องมาจากพระราชดําริ ให4พัฒนาเป
นศูนย(ศึกษาการพัฒนาด4านปbาไม4เอนกประสงค( จัดให4ราษฎรท่ี
ทํากินอยู&เดิมได4มีส&วนร&วมในการดูแลรักษาปbาไม4 ได4ประโยชน(จากปbาไม4 และไม&ทําลายปbาไม4อีกต&อไป 
มุ&งหมายท่ีจะศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรควบคู&ไปกับการปลูกปbา จัดหาแหล&งน้ําศึกษาระบบ
ปPองกันไฟไหม4ปbาแบบ ระบบปbาเปKยก ให4ราษฎรสร4างรายได4จากผลิตผลปbาไม4 และปลูกพืชชนิดต&างๆ 
ควบคู&ไปด4วย และให4ราษฎรท่ีเข4ามาทํากินโดยมิชอบเข4าร&วมกิจกรรม เพื่อที่จะได4พระราชทานท่ีดินทํา
กินต&อไป 
 เมื่อได4พระราชทานพระราชดําริแล4วศูนย(ศึกษาการพัฒนาห4วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริได4ถือกําเนิด เริ่มดําเนินการตั้งแต& พ.ศ. 2526 เป
นต4นมา 
 พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่นี้เป
นส&วนหนึ่งของพระราชนิเวศน(มฤคทายวัน ขอบเขตพื้นที่โครงการ
ประมาณ 15,880 ไร& โดยมีศูนย(สาขาคือ โครงการศึกษาวิธีการฟRSนฟูท่ีดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ4ม อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 การดําเนินงานของศูนย( ได4ดําเนินกิจกรรมด4านการฟRSนฟูสภาพปbาเสื่อมโทรม เร&งสร4างความ
สมดุลทางธรรมชาติให4กลับสู&สภาพเพิมโดยการปลูกปbาไม4 3 อย&าง คือ ไม4โตเร็ว ไม4ผล และไม4มีค&าทาง
เศรษฐกิจ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก ได4แก& การสร4างแนวปPองกันไฟปbาแบบเปKยก ศึกษาวิจัยการ
ทําเกษตรแบบผสมผสาน การทําการเกษตรในระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ การเพาะเลี้ยง
และขยายพันธุ(สัตว(ปbาหลายชนิด โดยเฉพาะอย&างยิ่งเนื้อทรายซึ่งในขณะนี้ได4ทดลองปล&อยเน้ือทราย 
เก4ง ละอง ละมั่ง กลับคืนสู&สภาพปbาธรรมชาติ เป
นต4น 
 
ศูนย'ศึกษาการพัฒนาอ$าวคุ�งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 ประวัติความเป
นมา  ในวโรกาสท่ีรัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชดําเนินไปประกอบพิธีเปnดพระ
บรมราชานุสาวรีย(สมเด็จพระเจ4าตากสิน ท่ีจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ได4
พระราชทานพระราชดําริแก&นายบุญนาค          สายสว&าง  ผู4ว&าราชการจังหวัดจันทบุรี สรุปได4ว&า ...
ให4พิจารณาพื้นที่ท่ีเหมาะสมจัดทําโครงการพัฒนาด4านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นท่ี
ชายฝ7oงตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี... โดยพระราชทานเงินท่ีราษฎรได4ร&วมทูลเกล4าฯ ถวายในโอกาส
ดังกล&าวเป
นทุนเริ่มดําเนินการ และในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ได4พระราชทานพระราชดําริเพิ่ม
เตอม ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานเก่ียวกับโครงการท่ีจะจัดทําข้ึนในเขตจังหวัดจันทบุรี สรุป
สาระสําคัญได4ว&า ...ให4พิจารณาจัดหาพื้นที่ปbาสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน( เพื่อจัดตั้ง
เป
นศูนย(ศึกษาการพัฒนาเช&นเดียวกับศูนย(ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ4อนฯ ให4เป
นศูนย(ศึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนาในเขตท่ีดินชายทะเล...   จังหวัดจันทบุรีจึงได4ร&วมหารือกับหน&วยงานต&างๆ เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมและกําหนดพื้นที่บริเวณอ&าวคุ4งกระเบน ตําบลสนามไชย อําเภอท&าใหม& จังหวัดจันทบุรี 
เป
นพื้นท่ีจัดตั้งศูนย(ศึกษาฯ 
  พื้นที่ดําเนินการ  ศูนย(ศึกษาการพัฒนาอ&าวคุ4งกระเบนฯ มีพื้นที่โครงการประมาณ 34,299 
ไร& การดําเนินงานของศูนย(ฯ  ดําเนินกิจกรรมในการค4นคว4า ทดลอง และสาธิตการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล4อมชายฝ7oง ได4แก&  การศึกษาวิจัยวิธีบําบัดน้ําเสียจากบ&อกุ4งกุลาดํา ส&งเสริมการอนุรักษ(
สภาพแวดล4อมและรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย&างยิ่งการอนุรักษ(และ
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รวบรวมพันธุ(ไม4ปbาชายเลน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อีก เช&น การวิจัยและทดสอบระบบ
การเกษตรผสมผสาน การส&งเสริมความรู4ในเร่ืองของสหกรณ( จัดอบรมด4านการปศุสัตว( เป
นต4น 
 
 
ศูนย'ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ประวัติความเป
นมา สืบเน่ืองจากเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได4พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให4หม&อมเจ4าจักรพันธ(เพ็ญศิริ      
จักรพันธุ(  องคมนตรี และอธิบดีกรมชลประทาน เข4าเฝPาทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ( 
สวนจิตรลดา ในการนี้ได4พระราชทานพระราชดําริให4กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการจัดหาน้ํา
สนับสนุนโครงการศูนย(ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อให4มีการศึกษาทดลอง
งานพัฒนาการเกษตรต&างๆ ตามความเหมาะสม สําหรับเป
นตัวอย&างให4ราษฎรนําไปปฏิบัติต&อไป เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีได4มีมติแต&งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย(ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ โดยมีหม&อมเจ4าจักรพันธ(เพ็ญศิริ จักรพันธุ( เป
นประธาน และวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2526 ทอดพระเนตรศูนย(ศึกษาฯ แห&งนี้อีกและได4มีพระราชเริ่มดําเนินการตั้งแต&ปKงบประมาณ 
2527 เป
นต4นมา 
 พื้นที่ดําเนินการ  ศูนย(ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีพื้นท่ีโครงการประมาณ 2,300 ไร& และเขต
ปริมณฑลเพื่อการพัฒนาปbาไม4ประมาณ 11,000 ไร& การดําเนินงานของศูนย(ฯ ดําเนินการพัฒนาระบบ
ชลประทาน พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลต&อการเพิ่มรายได4ของเกษตรกร เช&น การศึกษา
ทดสอบพันธุ(ข4าวไร&ที่เหมาะสมต&อสภาพพื้นที่การศึกษาเก่ียวกับผลของสารเคมีปPองกันและกําจัดแมลง 
การจัดระบบเกษตรแบบผสมผสาน เป
นต4น การศึกษาระบบนิเวศน(วิทยาของปbา การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพดิน การส&งเสริมและพัฒนาด4านปศุสัตว(และประมง 
  
ศูนย'ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ$องไคร�อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ประวัติความเป
นมา  เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชได4พระราชทานพระราชดําริให4พิจารณาพื้นที่บริเวณปbาขุนแม&กวง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม&จัดต้ังเป
นศูนย(ศึกษาการพัฒนาห4วยฮ&องไคร4อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยมีพระ
ราชประสงค(ที่จะใช4เป
นศูนย(กลางในการศึกษา ทดลองเพื่อหารูปแบบการพัฒนาต&างๆ ในบริเวณพื้นท่ี
ต4นนํ้าท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีบริเวณต4นน้ําลําธารของภาคเหนือ และเผยแพร&ให4ราษฎรนําไปปฏิบัติต&อไป 
โดยเฉพาะอย&างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ต4นน้ําลําธาร โดยการใช4ระบบชลประทานเข4าเสริมการปลูกปbาไม4 3 
อย&าง และการใช4ลุ&มน้ําให4 เกิดประโยชน(ทางเศรษฐกิจ ในวันที่  3 กุมภาพันธ( พ.ศ.2527 
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวได4เสด็จพระราชดําเนินไปยังพื้นท่ีดครงการและได4พระราชทาน
พระราชดําริเพิ่มเติม ให4ศูนย(ทําการศึกษาพัฒนาปbาไม4พื้นท่ีต4นนํ้าลําธารให4ได4ผลอย&างสมบูรณ(เป
น
หลัก โดยให4ต4นทางเป
นปbาไม4และปลายทางเป
นการศึกษาการทําประมงตามอ&างเก็บน้ําซึ่งจะก&อให4เกิด
ประโยชน(กับราษฎรอย&างแท4จริง 
 พื้นที่ดําเนินการ  ศูนย(ศึกษาการพัฒนาห4วยฮ&องไคร4ฯ มีพื้นที่ดําเนินการอยู&ในเขตปbาสงวน
แห&งชาติ ปbาขุนแม&กวง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 8,800 ไร& ภูมิประเทศทั่วไปเป
นปbาเขา ทิศเหนือเป
นปbาไม4
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เบญจพรรณ พื้นที่ตอนกลางและตอนใต4เป
นปbาท่ีมีสภาพค&อนข4างเสื่อมโทรม ซึ่งใช4เป
นพื้นท่ีใน
การศึกษาการพัฒนาเกษตรกรรมด4านต&างๆ 
 นอกจากนี้แล4วศูนย(ศึกษาการพัฒนาห4วยฮ&องไคร4ฯ ยังมีศูนย(สาขา ประกอบด4วยโครงการ
ศูนย(บริการพัฒนาและขยายพันธุ(ไม4ดอกไม4ผลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม& โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ&มน้ําสาขาแม&น้ําปnงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอฮอด 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม& และอําเภอบ4านโฮ&ง จังหวัดลําพูน โครงการพัฒนาพื้นที่ปbาขุนแม&กวง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม&  โครงการพัฒนาดอยตุงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย 
 การดําเนินงานของศูนย(ฯ ได4ดําเนินกิจกรรมด4านศึกษา ค4นคว4าเก่ียวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การพัฒนาพื้นท่ีต4นน้ําลําธารมีการปลูกปbา 3 อย&าง (ไม4เศรษฐกิจ ไม4ผล  และไม&ใช4อสอย) 3 วิธี (โดย
การใช4นํ้าจากชลประทาน น้ําฝน และฝายเก็บกักน้ําขนาดเล็กตามแนวร&องหุบเขา ซึ่งเรียกว&า Check 
Dam เพื่อรักษาความชุ&มชื้น) ศึกษาการพัฒนาระบบเกษตรปbาไม4 ศึกษาวิจัยต4นน้ําลําธาร นิเวศวิทยา
ปbาไม4 การปPองกันไฟปbาแบบเปKยก การศึกษา การเพาะเลี้ยงสัตว(ปbาในพื้นที่ต4นน้ําลําธาร จัดทําระบบ
อนุรักษ(และพัฒนาดิน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมต&างๆ การทําปศุสัตว(โคนม                
สัตว(ปKกและการเกษตรอุตสาหกรรม 
 
ศูนย'ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ประวัติความเป
นมา  เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว สมเด็จพระนางเจ4า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ4าลูก
เธอเจ4าฟPาจุฬาภรณ(วลัยลักษณ(ฯ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ 
พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน( จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ได4เสด็จฯ 
เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทําให4ทรงทราบถึงป7ญหาว&าสภาพื้นที่ในบริเวณ
จังหวัดนราธิวาสเป
นท่ีลุ&มต่ํามีน้ําขังตลอดปKและมีสภาพเป
นดินพรุ เมื่อระบายน้ําออกแล4วจะ       
แปรสภาพเป
นกรดจัดทําการเพาะปลูกไม&ได4ผล จึงได4พระราชทานพระราชดําริกับหม&อมเจ4าจักรพันธ(
เพ็ญศิริ จักรพันธุ( องคมนตรี และผู4ว&าราชการจังหวัดนราธิวาสว&า ควรมีศูนย(ศึกษาการพัฒนาในการ
ศึกษาวิจัยดินพรุ นําผลสําเร็จของโครงการไปเป
นแบบอย&างในการพัฒนาพื้นที่พรุอ่ืนๆ ต&อไป ต&อมาจึง
ได4มีการประชุมร&วมกันระหว&างจังหวัดนราธิวาสและสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  เพื่อกําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย(ศึกษาการ
พัฒนา โดยใช4ชื่อว&า ศูนย(ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 พื้นที่ดําเนินการ บริเวณท่ีตั้งศูนย(ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง มีเนื้อที่ประมาณ 510 ไร& แบ&ง
ออกเป
นอาคารสํานักงานและแปลงสาธิตบนที่ดิน 202 ไร& และแปลงวิจัยทดทองในพื้นท่ีพรุ 308 ไร& 
อีกทั้งยังมีพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาสเนื้อที่ประมาณ 261,860 ไร& นอกจากนี้ยังมีศูนย(สาขาอีก 
ประกอบด4วยโครงการสวนยางเขาตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนาหมู&บ4าน
ปnแนมูดอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โครงการหมู&บ4านเกษตรปศุสัตว(มูโนะ อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 
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 การดําเนินงานของศูนย(ฯ  กิจกรรมท่ีศูนย(ได4ดําเนินการ คือ การศึกษาวิจัยและปรับปรุงดินท่ี
มีป7ญหาให4สามารถนํามาใช4ประโยชน(ทางการเกษตรได4อีก เช&น การพัฒนาดินอินทรีย(และดินเปร้ียวจัด 
การใช4น้ําจืดชะล4างกรดออกจากดินทดลองเลี้ยงปลาน้ํากร&อยซึ่งในขณะนี้น้ําเปร้ียวสามารถปรับปรุง
เพื่อใช4เลี้ยงปลาได4แล4ว การศึกษาการปลูกไม4โตเร็วในพื้นท่ีพรุเพื่อประโยชน(ทางอุตสาหกรรม เป
นต4น 
การพัฒนาระบบปลูกพืชการคัดเลือกพันธุ(ไม4ที่มีความเหมาะสมในสังคมพืชปbาพรุ การทําสวนยางครบ
วงจร การปรับปรุงและบํารุงรักษาปbา การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาและส&งเสริมการเลี้ยงสัตว( โครงการ
ผลิตพืชสวนประดับเพื่อศึกษาหาพันธุ(ไม4ดอกและวิธีปลูกที่เหมาะสมในภาคใต4เพื่อแนะนําให4เกษตรกร
ปลูกต&อไป เช&น สร4อยทอง แกลดิโอลัส เบญจมาศ เฮลิโกเนีย ปทุมมา ซ&อนกลิ่น หน4าวัว ดาวเรือง 
บานชื่น และแอสเตอร( 
 ศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 6 แห&ง ได4กระทําหน4าท่ี พิพิธภัณฑ(
ธรรมชาติที่มีชีวิต ดุจดังฟ7นเฟRองจักรกลสําคัญของการพัฒนาชนบทในประเทศไทยที่ได4รับการยอมรับ
กันอย&างกว4างขวาง จะเห็นได4ว&าแนวพระราชดําริในพระองค(น้ัน แสดงถึงพระปรีชาสามารถอันสูงเลิศ
ที่บ&งบอกถึงพระอัจฉริยภาพเป
นที่ยิ่งว&า ทรงเป
นนักพัฒนาชนบทที่ยิ่งใหญ&พระองค(หนึ่งในโลกนี้ทีเดียว 
  
แนวพระราชดําริเพ่ือพ่ึงตนเองของเกษตรกรในชนบทตามหลักการแห$งทฤษฎีการยอมรับ
นวัตกรรม (Innovation Adoption Theory) 
 บรรดานักวิชาการด4านการพัฒนาชนบทและผู4ปฏิบัติด4านการพัฒนามักตั้งข4อสังเกตอยู&เสมอ
ว&าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงใช4กลยุทธใดในการแนะนําเผยแพร&ประชาชน
ให4ยอมรับพระราชดําริของพระองค(  เพราะในการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห&งชาติของไทยน้ัน จําต4องยอมรับด4วยความจริงว&ายังไม&บรรลุเปPาหมายสมบูรณ(ดังที่ได4วางไว4 ป7ญหา
สําคัญที่ยังต4องคาอยู&เหนียวแน&น คือ การยอมรับการพัฒนาจากผู4นําการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) 
  แนวคิดของ Everett M. Rogers เก่ียวกับทฤษฎีการแปรกระจายนวัตกรรม (The Diffusion 
of Innovation Theory) กล&าวว&า การที่บุคคลจะยอมรับแนวคิดการพัฒนาได4น้ัน จะต4องมีป7จจัย
เก่ียวข4องมากมายข้ึนอยู&กับตัวบุคคล ระบบสังคม ระบบสื่อสารของนวัตกรรม และระยะเวลาการ
ดําเนินการด4วย ซึ่ งเมื่อวิ เคราะห( ข้ันตอนการยอมรับของประชาชนในแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยุ&หัวแล4วพบว&าทรงเป
นนักพัฒนาชนบทท่ีประสบความสําเร็จยิ่งดัง
รายละเอียดดังน้ี คือ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวทรงปลูกฝ7งแนวพระราชดําริให4ประชาชนยอมรับไปปฏิบัติอย&าง
ต&อเนื่อง โดยให4วงจรการพัฒนาดําเนินไปตามครรลองธรรมชาติ กล&าวคือ 
  1.  ทรงสร4างความตระหนักแก&ประชาชนให4รับรู4 (Awareness) ในทุกคราเมื่อเสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาคต&างๆ จะทรงมีพระราชปฏิสันถารให4ประชาชนได4รับทราบ
ถึงสิ่งที่ควรรับรู4 เช&น การปลูกหญ4าแฝกจะช&วยปPองกันดินพังทลาย และใช4ปุmยธรรมชาติจะช&วย
ประหยัดและบํารุงดิน การแก4ไขดินเปร้ียวในภาคใต4สามารถกระทําได4 การตัดไม4ทําลายปbาจะทําให4ฝน
แล4ง เป
นต4น ตัวอย&างพระราชดํารัสท่ีเก่ียวกับการสร4างความตระหนักให4แก&ประชาชน ได4แก& 



110 

  ...ประเทศไทยน้ีเป
นท่ีที่เหมาะมากในการตั้งถ่ินฐาน แต&ว&าต4องรักษาไว4 ไม&ทําให4ประเทศไทย
เป
นสวนเป
นนากลายเป
นทะเลทราย ก็ปPองกันทําได4... 
  2.  ทรงสร4างความสนใจแก&ประชาชน (Interest) หลายท&านคงได4ยินหรือรับฟ7งโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวท่ีมีนามเรียกขานแปลกหู ชวนฉงนน&าสนใจ
ติดตามอยู&เสมอ เช&น โครงการแก4มลิง โครงการแกล4งดิน โครงการเส4นทางเกลือ โครงการน้ําดีไล&        
น้ําเสีย หรือโครงการน้ําสามรส ฯลฯ เหล&าน้ีเป
นต4น  ล4วนชวนเชิญให4ติดตามอย&างใกล4ชิด แต&พระองค(
ก็จะมีพระราชาธิบายแต&ละโครงการอย&างละเอียดเป
นที่เข4าใจง&ายรวดเร็วแก&ประชาชนทั้งประเทศ 
  3.  ในประการต&อมา ทรงให4เวลาในการประเมินค&าหรือประเมินผล (Evaluate) ด4วย
การศึกษาหาข4อมูลต&างๆ ว&าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระองค(นั้นเป
นอย&างไร สามารถ
นําไปปฏิบัติได4ในส&วนของตนเองหรือไม& ซึ่งยังคงยึดแนวทางที่ให4ประชาชนเลือกการพัฒนาด4วยตนเอง
ที่ว&า 
  ...ขอให4ถือว&าการงานที่จะทํานั้นต4องการเวลาเป
นงานท่ีมีผู4ดําเนินมาก&อนแล4ว ท&านเป
นผู4ท่ีจะ
เข4าไปเสริมกําลัง จึงต4องมีความอดทนท่ีจะเข4าไปร&วมมือกับผู4อ่ืน ต4องปรองดองกับเขาให4ได4 แม4เห็นว&า
มีจุดหนึ่งจุดใดจะต4องแก4ไขปรับปรุงก็ต4องค&อยพยามแก4ไขไปตามที่ถูกท่ีควร... 
  4.  ในข้ันทดลอง (Trial) เพื่อทดสอบว&างานในพระราชดําริท่ีทรงแนะนํานั้นจะได4ผลหรือไม& 
ซึ่งในบางกรณีหากมีทดลองไม&แน&ชัดก็ทรงมักจะมิให4เผยแพร&แก&ประชาชน หากมีผลการทดลองจนแน&
พระราชหฤทัยแล4วจึงจะออกไปสู&สาธารณชนได4 เช&น ทดลองปลูกหญ4าแฝกเพื่ออนุรักษ(ดินและน้ํานั้น
ได4มีการค4นคว4าหากความเหมาะสมและความเป
นไปได4จนทั่วท้ังประเทศว&าดียิ่ง จึงนําออกเผยแพร&แก&
ประชาชน เป
นต4น 
  5. ชั้นยอมรับ (Adoption) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดํารินั้นเม่ือผ&านกระบวนการมา
หลายข้ันตอน บ&มเวลาการทดลองมาเป
นเวลานานตลอดจนทรงให4ศูนย(ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและสถานท่ีอ่ืน ๆ เป
นแหล&งสาธิตท่ีประชาชนสามารถเข4าไปศึกษาดูได4ถึงตัวอย&างแห&ง
ความสําเร็จ ดังนั้น แนวพระราชดําริของพระองค(จึงเป
นสิ่งท่ีราษฎรสามารถพิสูจน(ได4ว&าจะได4รับผลดี
ต&อชีวิตและความเป
นอยู&ของตนได4อย&างไร 
  แนวพระราชดําริทั้งหลายดังกล&าวข4างต4นนี้ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ4าอยู&หัวทรงทุ&มเทพระสติป7ญญา ตรากตรําพระวรกายเพื่อค4นคว4าหาแนวทางการพัฒนาให4พสกนิกร
ทั้งหลายได4มีความร&มเย็นเป
นสุขสถาพรยั่งยืนนานนับเป
นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ&หลวงที่ได4
พระราชทานแก&ปวงชนชาวไทย จึงกล&าวได4ว&าพระราชกรณียกิจของพระองค(น้ันสมควรอย&างยิ่งท่ี
ราษฎรจักได4เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตามที่ทรงแนะนําสั่งสอน อบรมและวางแนวทางไว4
เพื่อให4เกิดการอยู&ดีมีสุขโดยถ4วนเช&นกัน 
 นอกเหนือไปจากการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได4 ซึ่งเป
นเรื่องเศรษฐกิจในครัวเรือนอันมี
ผลต&อเศรษฐกิจมหภาคแล4ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกโครงการจะผนวกเร่ืองของการ
พัฒนาสังคมและ การส&งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเข4าไว4ด4วยเป
นสําคัญ โดยถือหลักให4
ประชาชนท่ีมีส&วนได4เสียในชุมชนนั่นเอง ได4เข4ามาร&วมมีส&วนในการตัดสินใจด4วยตนเอง (People 
Participation) ตั้งแต&เริ่มโครงการ วิธีการน้ีเป
นท่ีรู4จักกันดีในหมู&นักพัฒนาตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  เน่ืองจากทรงเรียกกระบวนการนี้ว&าเป
นการ ระเบิดจากข4างใน คือ 
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ประชาชนผู4มีส&วนได4เสียนั้นเองเป
นผู4กําหนดวิถีทางของตนเอง เพื่อเลือกแนวทางการพัฒนา และ
พร4อมที่จะรับกระแสของการพัฒนาจากข4างนอกที่จะมีเข4ามาในอนาคตหาก วิเคราะห(ถึงการ
ดําเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอย&างเจาะลึก แล4ว จะเห็นได4ชัดว&าพระองค(ทรงใช4
หลักของการประชาพิจารณ( (Public Hearing) มานานนับเป
นเวลาหลายสิบปK ก&อนจะเป
นที่รู4จักกัน
แพร&หลาย และเร่ิมกระทํากันอย&างกว4างขวางในขณะนี้ วิธีการทําประชาพิจารณ(ของพระองค(น้ัน เป
น
วิธีที่เรียบง&ายและตรงไปตรงมาโดยที่จะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงค(และผล ที่จะได4รับจากโครงการ
พัฒนากับพสกนิกรที่มาเฝPาห4อมล4อมอยู& หลังจากนั้นจะทรงถามถึงความสมัครใจและกลุ&มท่ีจะต4อง
เสียสละในขณะน้ันเลย หลังจากได4มีการตกลงใจโดยเสียงเป
นเอกฉันท(แล4ว  ก็ จะทรงเรียกผู4นํา
ท4องถ่ิน เช&น กํานัน ผู4ใหญ&บ4าน จนกระท่ังถึงนายอําเภอ และผู4ว&าราชการจังหวัด ให4มารับทราบและ
ดําเนินการในข้ันต4น เช&น การจัดการในป7ญหาเร่ืองกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ก&อนท่ีจะพระราชทานให4
หน&วยงานปฏิบัติที่เก่ียวข4องดําเนินการในเชิงบริหาร และวิชาการต&อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ  
 การเข4ามามีส&วนร&วมในทุกระดับของทุกฝbายท่ีเก่ียวข4องน้ัน จะมีทั้งในส&วนของประชาชนและ
ในภาครัฐ จะเห็นได4ชัดเจนในอีกตัวอย&างหนึ่งคือ โครงการศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซึ่งถือเสมือนเป
น " พิพิธภัณฑ(ธรรมชาติที่มีชีวิต" ซึ่งมีอยู&ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย 
ศูนย(ศึกษาการพัฒนาฯ นั้น นับได4ว&าเป
นรูปแบบใหม&ของการบริหารจัดการในระบบราชการไทย ซึ่ง
เกิดข้ึนเป
นคร้ังแรกในประวัติศาสตร(นั่นก็คือ การลดข้ันตอนของการประสานการจัดการท่ีเคยชินอยู&
กับการดําเนินงานระบบ "เอกเทศ" มาเป
นการ&วมกันทําในคราวเดียวกันในทุกสาขา เพื่อให4บริการแก&
ประชาชน ณ ท่ีแห&งเดียว เป
น "ศูนย(บริการเบ็ดเสร็จ" หรือ "one stop services" ที่ หน&วยราชการ
หลายหน&วยร&วมกันทํางาน โดยมีศูนย( เป
นศูนย(รวม ทั้งน้ีเพื่อมิให4ผู4ที่ต4องการความรู4และความ
ช&วยเหลือต4องเสียเวลามากใน การไปรับบริการในแต&ละองค(กร ซึ่งแยกย4ายกันอยู&ดังที่เป
นอยู&ใน
ป7จจุบัน สําหรับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โดยท่ัวไปแล4ว บ&อยครั้งที่เห็นได4ชัดว&าในแต&ละ
โครงการน้ันได4ผสานวัตถุประสงค(หลากหลาย เข4าไว4ด4วยกัน 
 กล&าวคือนอกจากเร่ืองทางเศรษฐกิจและการยกระดับรายได4ของพสกนิกรแล4วยังปรากฎเร่ือง 
ของการพัฒนาสังคม การสร4างความเข4มแข็งม่ันคงให4กับชุมชน  การ เสริมสร4างคุณภาพชีวิตในแง&ของ
องค(รวม ตลอดจนเร่ืองของสังคมจิตวิทยา วิถีชีวิตไทยและวัฒนธรรมอีกด4วย ในพื้นท่ีพัฒนาบริเวณวัด
มงคลชัยพัฒนา อําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนั้น นอกไปจากการนําทฤษฎีใหม&ตามท่ีได4กล&าวไว4เบื้องต4น
ไปศึกษา ทดลองเพื่อเป
นต4นแบบแล4วยังผนวกรวมถึงเรื่องการนําวิถีชีวิตไทยที่ดีงามใน อดีตรื้อฟRSน
ข้ึนมาใหม&ด4วย โดยได4พระราชทานพระราชดําริให4จัดสร4างศาลาอเนกประสงค(เพื่อให4พระสงฆ( 
ชาวบ4านและส&วนราชการได4พบปะแลกเปลี่ยนความรู4และแก4ป7ญหาของชุมชนร&วมกัน ไม&ว&าจะเป
น
ป7ญหาด4านการทํามาหากินและป7ญหาในชีวิตอ่ืนๆ ในลักษณะของสามประสาน หรือ บLวLร บ4าน วัด 
และราชการ อีกด4วย ซึ่งวิถีชีวิตไทยในลักษณะน้ีน&าจะคงและรักษาไว4ให4ดํารงอยู&ต&อไปในสังคมไทย 
แนวความคิดเหล&าน้ีได4สะท4อนให4เห็นพระวิสัยทัศน(และพระสติป7ญญาที่ลึกซึ้ง กว4างไกลยิ่งนัก 
 สรุป แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีอยู&กว4างขวางและหลากหลายครอบคลุมและเ ก่ียวพันกับ
กระบวนการพัฒนาหลายสาขา แต&ละแนวคิดและทฤษฎีท่ีได4พระราชทานไว4นั้น ได4ก&อคุณูปการอัน
ยิ่งใหญ&แก&การสงเคราะห(ช&วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรเป
นอเนกอนันต( มาโดย
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ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ แนวคิดและทฤษฎีท่ีทรงคิดค4นข้ึนเอง ด4วยพระอัจฉริยภาพ
และพระปรีชาสามารถท่ีล้ําลึกนั้น ไม&จํากัดลงเฉพาะเร่ืองของการเกษตรกรรม เช&น น้ํา ดิน อากาศ 
และการเพาะปลูกเท&า น้ัน หากแต&ยั งมี เ รื่ งของการบริหารจัดการ เ ร่ืองของการอนุ รักษ(
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ตลอดจนด4านการพัฒนาสังคมและการส&งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอีกด4วย การสงเคราะห(ช&วยเหลือพสกนิกรโดยเฉพาะผู4ยากไร4ในถ่ินทุรกันดารนั้น ได4
เสริมสร4างความมั่นคงท้ังในด4านเศรษฐกิจและสังคมแก&ประเทศชาติเป
นส&วน รวม เป
นการแบ&งเบา
ภาระ อุดช&องว&าง และเสริมงานด4านการพัฒนาประเทศของรัฐบาลอย&างประสานสอดคล4องกัน 
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวทรงงานหนักตรากตรํามาจนถึงบัดนี้ นับเป
น 50 ปK จวบจนกระทั่งเวลา
ถึงพระราชพิธีกาญจนาภิเษก อันเป
นที่ปลื้มปnติแก&พสกนิกรท้ังปวง ดังนั้น เพื่อจดบันทึกไว4เป
นเอกสาร
ประวัติศาสตร( แนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระองค( จึงสมควรท่ีจะ
ได4รับการศึกษาวิเคราะห(และรวบรวมไว4เป
นครั้งแรกด4วยความ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล4นพ4น
หาที่สุดมิได4 และเพื่อถวายเป
นพระราชสักการะเนื่องในมหาวโรกาสที่ยิ่งใหญ&นี้ จากการทรงงานอย&าง
หนักแม4ทรงพระประชวรและประทับอยู& ณ โรงพยาบาลศิริราช พระองค(ทรงได4รับรางวัลระดับโลก
ด4วยพระปรีชาสามารถของพระองค(ตลอดระยะเวลาท่ีครองราชย( ดังนี้ 
 
รางวัลระดับโลก 

รางวัลและพระเกียรติคุณระดับโลกด4วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

L พ.ศ. 2507 หลังจากวงดุริยางค( เอ็นคิวโทนคุนสเลอร( แห&งกรุงเวียนนา คัดเลือกบท
เพลงพระราชนิพนธ(ไปบรรเลง มีการถ&ายทอดสดไปทั่วประเทศออสเตรีย และได4รับความนิยมอย&าง
สูง สถาบันการดนตรี และศิลปะแห&งกรุงเวียนนา โดยรัฐบาลออสเตรียจึงทูลเกล4าฯ ถวายสมาชิก
ภาพกิตติมศักดิ์ลําดับท่ี 23 ของสถาบัน และเป
นผู4ประพันธ(เพลงชาวเอเชียคนแรกที่ได4รับเกียรติ
จารึกพระนามลงบนแผ&นหินสลักของสถาบัน 

L พ.ศ. 2514 ราชสมาคมถ&ายภาพแห&งสหราชอาณาจักร กราบบังคมทูลเชิญให4ทรงดํารง
ตําแหน&งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคม และสมาคมสหพันธ(ศิลปะการถ&ายภาพนานาชาติ (FIAP) 
ทูลเกล4าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุดเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณว&าทรงเป
นสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มีพระปรีชา
สามารถเป
นเลิศในศิลปะการถ&ายภาพ 

L พ.ศ. 2519 ประธานรัฐสภายุโรป และสมาชิกร&วมกันทูลเกล4าฯ ถวาย "เหรียญรัฐสภา
ยุโรป" 

L พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติของสมาคมอธิการบดีระหว&างประเทศ
ทูลเกล4าฯ ถวาย "รางวัลสันติภาพ" 

L พ.ศ. 2530 สถาบันเทคโนโลยีแห&งเอเชีย ทูลเกล4าฯ ถวาย "เหรียญทองเฉลิมพระ
เกียรติคุณในการนําชนบทให4พัฒนา" 

L พ.ศ. 2535 ผู4อํานวยการใหญ&โครงการส่ิงแวดล4อมแห&งสหประชาชาติ (UNEP) 
ทูลเกล4าฯ ถวาย "เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด4านสิ่งแวดล4อม" และผู4อํานวยการใหญ&องค(การ
อนามัยโลก (WHO) ทูลเกล4าฯ ถวาย "เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน" 
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L พ.ศ. 2436 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยาเชิงเคมีสากล (International Society 
of Chemical Ecology) ทูลเกล4าฯ ถวาย "เหรียญรางวัลเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ" และหัวหน4าสาขาเกษตร ฝbายวิชาการภูมิภาคเอเชียของธนาคารโลก 
ทูลเกล4าฯ ถวาย "รางวัลหญ4าแฝกชุบสําริด" สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป
นนักอนุรักษ(ดิน      
และน้ํา 

L พ.ศ. 2537 ผู4อํานวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห&งสหประชาชาติ 
ทูลเกล4าฯ ถวาย "เหรียญทองคําสดุดีพระเกียรติคุณด4านการปPองกันแก4ไขป7ญหายาเสพติด" 

L พ.ศ. 2539 องค(การอาหารและเกษตรแห&งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล4าฯ ถวาย 
"เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด4านการพัฒนาการเกษตร" 

L พ.ศ. 2549 สํานักงานโครงการพัฒนาแห&งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล4าฯ ถวาย 
"รางวัลความสําเร็จสูงสุดด4านการพัฒนามนุษย(" จากการที่ได4ทรงอุทิศกําลังพระวรกาย และทรงพระ
วิริยอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน4อยใหญ&นานัปการ เพื่อยังประโยชน( และความเจริญ
อย&างยั่งยืนมาสู&ประชาชนชาวไทยท้ังประเทศมาโดยตลอด 

 
 

  L พ.ศ. 2551 องค(การทรัพย(สินทางป7ญญาโลก (WIPO) ทูลเกล4าฯ ถวายรางวัล 
"ผู4นําโลกด4านทรัพย(สินทางป7ญญา" (WIPO Global Leaders Award) แด&พระบาทสมเด็จพระ
เจ4าอยู&หัว เน่ืองด4วยงานทรัพย(สินทางป7ญญาส&งเสริมและพัฒนาประเทศรวมถึงชีวิตความเป
นอยู&ของ
พสกนิกรชาวไทยให4ดีข้ึนอย&างโดดเด&นเป
นที่ประจักษ(แก&สายตาชาวโลก โดยทรงเป
นผู4นําประเทศ
พระองค(แรกที่ได4รับทูลเกล4าฯ ถวายรางวัลน้ี นอกจากนี้ จากการหารือกันของสหพันธ(สมาคมนัก
ประดิษฐ(ระหว&างประเทศ (International Federal Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก 84 
ประเทศทั่วโลกยังมิได4มีมติให4วันที่ 2 กุมภาพันธ(ของทุกปK ซึ่งเป
นวันที่ทรงได4รับการจดสิทธิบัตรกังหัน
น้ําชัยพัฒนา เป
นวันนักประดิษฐ(โลก 
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L พ.ศ. 2555 สหภาพวิทยาศาสตร(ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil 

SciencesLIUSS) นําโดยอดีตเลขาธิการสหภาพวิทยาศาสตร(ทางดินนานาชาติทูลเกล4าฯ ถวายรางวัล
นักวิทยาศาสตร(ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) โดยทรงเป
นผู4นําประเทศ
พระองค(แรกท่ีได4รับทูลเกล4าฯ ถวายรางวัลดังกล&าวผู4นําโลกด4านทรัพย(สินทางป7ญญา นายฟรานซิส 
เกอร(รี่ ผู4อํานวยการใหญ&องค(การทรัพย(สินทางป7ญญาโลก (WIPO) เดินทางมาเข4าเฝPาฯ ทูลเกล4าฯ 
ถวายเหรียญรางวัลผู4นําโลกด4านทรัพย(สินทางป7ญญาแด& พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ในวันที่ 14 มกราคม 2552 เป
นพระองค(แรกของโลกที่ได4รับรางวัลน้ี เพราะยังไม&มีผู4นําของ
โลกรายใดได4รับรางวัลดังกล&าว หญ4าแฝกของพ&อ…หยั่งรากในแผ&นดิน หยั่งลึกในดวงใจ สหภาพ
วิทยาศาสตร(ทางดินนานาชาติ จึงได4ทูลเกล4าฯ ถวายรางวัล “ในหลวง” เป
น “นักวิทยาศาสตร(ดิน 
เพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) พระองค(แรกของโลก โดยเชื่อม่ันว&า 
พระองค( จะทรงเป
นผู4นําในการพัฒนาและอนุรักษ(ดินของไทยและของโลกอย&างยั่งยืน เป
นแบบอย&าง
ที่ดียิ่งสําหรับประเทศอ่ืนๆ ที่จะนําไปปฏิบัติ และยังยกย&องการนํา “หญ4าแฝก” มาแก4ไขป7ญหาดินได4
สําเร็จ พร4อมนําแนวพระราชดําริไปสานต&อเพื่อพัฒนาโลกต&อไป ท้ังนี้ หลังจากท่ีองค(กรระดับโลก       
เห็นพระราชกรณียกิจท่ีพระองค(ทรงสนับสนุนการบริหารจัดการดินในประเทศไทยจนได4ผลดีเยี่ยม 
ด4วยการแนะนําหญ4าแฝกมาปลูกเพื่ออนุรักษ(ดินและน้ํา และปPองกันการพังทลายของหน4าดิน 
แก4ป7ญหาการขาดแคลนท่ีทํากินสําหรับเกษตรกร การพัฒนาและอนุรักษ(ดิน  นอกจากนี้การที่ทรง
ริเร่ิมให4ก&อตั้งศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้นตามพื้นท่ีต&างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อ
แก4ไขป7ญหาเร่ืองดินและฝsกอบรมราษฎรให4รู4จักการพัฒนาดิน  
 จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ทรงได4รับการทูลเกล4าฯ ถวายรางวัลทั้ง 10 รางวัล 
จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ(ระดับนานาชาตินี้ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพความเป
นนักประดิษฐ(และ
นักเทคโนโลยีของพระองค(  โดยหากสังเกตให4ดีแล4วจะพบว&าผลงานแต&ละชิ้นในพระองค(ล4วนแล4ว      
แต&เป
นการตอบโจทย(ป7ญหาใกล4ตัว ซึ่งเรามักมองข4ามกันทั้งสิ้น เช&น การพัฒนากังหันน้ําชัยพัฒนาเพื่อ
แก4ป7ญหาน้ําเน&าเสีย เนื่องจากการขาดออกซิเจนในน้ํา และการพัฒนาไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ํามัน
ปาล(ม เพื่อแก4ป7ญหาวิกฤตพลังงาน เป
นต4น พระองค(ทรงถือเป
นแบบอย&างแก&ผู4พบเห็น น4อมนํากระแส
พระราชดํารัสมาปรับใช4กับชีวิต 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  

พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว รัชกาลที่ 9 ทรงชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
ทุกระดับ ไม&ว&าจะในระดับครอบครัว  ชุมชน สังคม หรือรัฐ  ในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนา
ประเทศให4ดําเนินไปในทางสายกลาง  มีความพอประมาณ  ตั้งอยู&บนพื้นฐานของความไม&
ประมาท   มีเหตุผล  และสร4างระบบภูมิคุ4มกันต&อผลกระทบต&างๆ อันอาจจะเกิดข้ึนจากภายนอกและ
ภายในอย&างรอบคอบ   ในขณะเดียวกันจะต4องเสริมสร4างพื้นฐานจิตใจของคนให4มีความสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย( และความรอบรู4ที่เหมาะสม การดําเนินชีวิตควรใช4ความอดทน ความเพียร มี
สติป7ญญา พร4อมรับต&อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล4อม และวัฒนธรรมโลกภายนอกได4เป
นอย&าง
ดี  การดํารงชีวิตและปฏิบัติตนมุ&งเน4นการอยู&รอดปลอดภัย สร4างความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
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พัฒนา จึงกล&าวได4ว&าการนําปรัชญาของเศรษฐกิจเพียงพอมาปฏิบัติ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและ
ยั่งยืน  พร4อมรับต&อการเปลี่ยนแปลงในทุกด4าน  ท้ังเศรษฐกิจ สังคม  สภาพแวดล4อม ความรู4  และ
เทคโนโลยี  เป
นแนวทางในการพัฒนาให4สามารถพึ่งตนเองในระดับต&างๆ อย&างเป
นข้ันตอน  ลดความ
เสี่ยงเก่ียวกับธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงจากป7จจัยต&างๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และสร4าง
ภูมิคุ4มกันท่ีดี มีความรู4  ความเพียร และความอดทน สติ และป7ญญา การช&วยเหลือเก้ือกูล และความ
สามัคคี  โดยภูมิป7ญญาท4องถ่ินผสมผสานกับหลักวิชาการ ใช4การพิจารณาวางแผนและข้ันตอนการ
ปฏิบัติอย&างรอบคอบ  โดยตระหนักในคุณธรรม  ความซื่อสัตย(  สุจริต  ใช4สติป7ญญาและความเพียร
ในการดําเนินชีวิต  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม&ใช&เป
นเร่ืองเฉพาะของเกษตรกรในชนบทเท&าน้ัน  แต&
หมายรวมไปถึงทุกคน ทุกอาชีพ รวมทั้งรัฐบาล  สามารถนําเอาแนวพระราชดํารัสไปประยุกต(ใช4ได4
ทั้งสิ้น กล&าวได4 ว&า...คําว&า “พอเพียง” เป
นได4ท้ัง จุดหมาย (End) คือ ความสมดุล ยั่งยืน พร4อมรับการ
เปลี่ยนแปลงได4 และเป
นทั้ง วิถี (Mean) ที่มีความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ4มกันที่ดี 
โดยคําว&า พอเพียง คือ พอดี แต�ไม�ใช�พอแล�ว 

การพัฒนาที่ย่ังยืน  
เป
นการพัฒนาท่ีบูรณาให4เกิดองค(รวม คือ องค(ประกอบท้ังหลายที่เก่ียวข4องมาประสานกัน

ครบองค( และมีลักษณะอีกย&างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ กล&าวคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมกับ
เศรษฐกิจจะต4องบูรณาการเข4าด4วยกัน  จะทําให4เกิดสภาพท่ีเรียกว&า เป
นภาวะยั่งยืนทั้งในทาง
เศรษฐกิจ สังคม และในทางสภาพแวดล4อม การคุ4มครองสภาพแวดล4อมควบคู&ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยใช4มนุษย(เป
นแกนกลางการพัฒนาเพื่อสร4างให4เกิดความสมดุลระหว&างคน 
ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อให4อยู&ร&วมกันด4วยความเก้ือกูลกัน ทุกสิ่งในโลกก็จะอยู&ร&วมกันอย&างสงบสุข 
ส&งผลต&อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย&างแท4จริง 
                การพัฒนาท่ีผ&านมาเป
นการพัฒนาในด4านความเจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป
น
สําคัญ  และป7จจัยท่ีทําให4เศรษฐกิจเจริญเติบโต มองกันที่อุตสาหกรรม เน4นความเจริญทางวัตถุ  จน
เกิดผลร4ายต&อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม เป
นการพัฒนาที่ไม&สมดุล ทําให4ธรรมชาติร&อยหรอ
และเกิดป7ญหาตามมามากมาย เช&น ป7ญหาสภาพแวดล4อม ป7ญหาสังคมและป7ญหาสภาพจิตใจ  จึง
เป
นการพัฒนาที่ผิดพลาด เพราะเป
นการพัฒนาที่เสียสมดุล ทําให4โลกไม&เหมาะสมแก&การอยู&อาศัย 
และอาจจะอยู&อาศัยไม& ได4   ถือเป
นการพัฒนาที่ ไม&ยั่ งยืน  จึงเ กิดแนวคิดที่จะ เปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาใหม&  โดยเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใช4 “คน” เป
นศูนย(กลางของการพัฒนา ในการ
พัฒนาของประเทศไทย จะเห็นได4จากแผนการพัฒนาฉบับท่ี  8 และ 9 ท่ีให4สําคัญต&อการพัฒนาคน
และกระบวนการพัฒนาที่บูรณาการการเช่ือมโยงกันทุกด4าน โดยมีเศรษฐกิจเป
นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาคน และสิ่งแวดล4อมเพื่อความอยู&ดีมีสุขของคนไทยอย&างยั่งยืนตลอดไป 
            ปNจจัยที่ทําให�ประเทศไทยไม$สามารถที่จะไปสู$การพัฒนาที่ย่ังยืนได� สรุปได4ดังนี้ 
             1) ความต4องการการบริโภคสินค4า และบริการที่ไม&สมเหตุสมผล ฟุbมเฟRอยเป
นเหตุให4เกิด
การนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช4ในการผลิตและบริการท่ีเกินความต4องการของการดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง ทําให4มีของเหลือทั้งเป
นมลพิษสู&สิ่งแวดล4อมมาก และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล4อมเสื่อมโทรม แม4จะส&งผลให4เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม 
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             2) การท่ีชุมชนไม&เข4มแข็ง มีความฟุbมเฟRอย วัตถุนิยม และบริโภคนิยม ท้ังยังละท้ิง
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ทําให4สังคมเปลี่ยนเป
นสังคมบริโภค กอบโกย สะสม เกิดการลงทุน
ทางธุ ร กิจ ท่ีสูญ เปล& า  ทํ า ให4 เ กิดผลเสี ยทาง เศรษฐ กิจ เ กิดความ ขัดแย4 งทางสั งคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมถูกทําลายอย&างรุ&นแรง 
             3) การเคลื่อนย4ายทุนจากต&างประเทศ ส&งผลท้ังทางบวกและทางลบต&อระบบเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล4อม ข้ึนอยู&กับความสามารถในการแข&งขันและเครือข&ายทางธุรกิจของประเทศ วิกฤตการณ(
ทางเศรษฐกิจปลายปK 2540 เป
นบทเรียนท่ีชัดเจนที่แสดงให4เห็นว&า การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีพึ่งพิงอยู&กับ
ทุนต&างประเทศ โดยขาดรากฐานท่ีมั่นคงภายใน ทําให4เกิดการล&มสลายของระบบอย&างไม&เคยเกิด
ข้ึนมาก&อน นอกจากนั้นการเปnดรับการลงทุนโดยไม&มีกลไกหรือมาตรการที่เข4มแข็งในการตรวจสอบ
ผลกระทบของอุตสาหกรรมเหล&านี้ ทําให4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมเสื่อมโทรมาอย&างรวดเร็ว 
              4) นโยบายการเร&งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐในอดีต ทําให4มีการลงทุนโครงสร4างพื้นฐาน
และโครงการขนาดใหญ&จํานวนมาก โดยขาดการวิเคราะห(ผลกระทบสิ่งแวดล4อม มีการใช4ทรัพยากร
เป
นฐานการผลิตอย&างฟุbมเฟRอย เกินอัตราการฟRSนตัวของระบบธรรมชาติ ส&งผลกระทบต&อสิ่งแวดล4อม
และความยั่งยืนของระบบนิเวศ 
           รัฐบาลจึงต4องตระหนักและปรับปรุงนโยบายของรัฐให4เกิดการใช4ทรัพยากรธรรมชาติอย&างมี
ประสิทธิภาพ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล4อมให4ได4มาตรฐานสากล อันจะนํามาซ่ึงความอุดมสมบูรณ(
ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการลดมลพิษและของเสียที่เกิดจากภาคการ
ผลิต ซึ่งจะเป
นการเสริมสร4างความเข4มแข็งของสังคมและเศรษฐกิจของประเทศระยะยาว  และรักษา
ต4นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมไว4ได4อย&างยั่งยืนสําหรับคนรุ&นต&อไป  ดังนั้นการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่เน4นให4มนุษย(คํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และให4มีการ
ดําเนินการพัฒนาควบคู&ไปกับการอนุรักษ(และฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม โดยให4เป
น
การพัฒนาที่ตอบสนองความต4องการของคนทั้งในยุคป7จจุบัน และยุคต&อๆ ไปอย&างเท&าเทียมกัน 

หลักการสําคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การสร4างสมดุลระหว&าง 3 มิติของการพัฒนา อัน
ได4แก&  

1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ซึ่งเป
นการพัฒนาเศรษฐกิจให4เจริญเติบโตอย&างมี
คุณภาพ กระจายรายได4ให4เอ้ือประโยชน(ต&อคนส&วนใหญ&ในสังคม โดยเฉพาะคนท่ีมีรายได4ต่ํา  

2) มิติการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน ซึ่งเป
นการพัฒนาคนให4มีความรู4มีสมรรถนะและมี
ผลิตภาพสูงข้ึน ส&งเสริมให4เกิดสังคมที่มีคุณภาพและเป
นสังคมแห&งการเรียนรู4  

3) มิติการพัฒนาสิ่งแวดล4อมท่ียั่งยืน ซึ่งเป
นการใช4ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณท่ี
ระบบนิเวศสามารถฟRSนตัวกลับสู&สภาพเดิมได4 การปล&อยมลพิษออกสู&สิ่งแวดล4อมในระดับที่ระบบนิเวศ
สามารถดูดซับและทําลายมลพิษนั้นได4 โดยให4สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทท่ีใช4แล4วหมด
ไปได4  

ทั้งนี้การพัฒนาท่ียั่งยืนจะต4องทําให4ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีระบบสังคมที่เป
นสังคม
ธรรมรัฐมีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงไม&จําเป
นต4องพึ่งพาความช&วยเหลือจากภายนอก มี
คุณภาพสิ่งแวดล4อมที่ดีประชาชนรู4จักใช4ทรัพยากรธรรมชาติอย&างรู4 คุณค&า โดยเฉพาะการใช4
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ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป
นฐานในการผลิตเพื่อนําไปสู&การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Brundtland 
Commission, 1987) 

 
การพัฒนาที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนาที่ย่ังยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคนเปOนศูนย'กลางการ
พัฒนา “คน” เป
นป7จจัยแรกและป7จจัยที่สําคัญท่ีสุดในการที่จะทําให4 เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน “คน” เป
นผู4พัฒนาสร4างสรรค( และเป
นผู4ก&อให4เกิดป7ญหาทั้งหลายทั้งปวงให4เกิดข้ึน  ดังน้ันการ
พัฒนา “คน” ให4มีมโนสํานึกที่ดี มีความรักความโอบอ4อมอารี  เอ้ือเฟRSอเผื่อแผ& มีเหตุผล สามารถ
แยกแยะสิ่งดีถูกผิด  รู4ว&าสิ่งไหนควรทําหรือไม&ควรทํา เมื่อมนุษย(ได4รับการพัฒนาจิตใจให4ดีงามแล4ว 
มนุษย(ก็จะเกิดป7ญญา ลดความอยากได4ใคร&มี อยากมีอํานาจ อยากยิ่งใหญ& ยึดม่ันถือมั่นในอุดมการณ( 
คนก็จะกลายเป
นผู4ให4ผู4เก้ือหนุน ผู4จรรโลงโลก ให4เกิดความสงบสุข โดยสร4างดุลภาพให4เกิดข้ึนระหว&าง
คน ส่ิงแวดล4อม สังคม และเทคโนโลยี ทุกที่จะอยู&อย&างเ ก้ือกูลกันและกัน สิ่ งแวดล4อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะให4ประโยชน(ในการดํารงชีพของคน  คนจะใช4เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสร4างสรรค(
ให4เกิดสภาพแวดล4อมท่ีดี ในท่ีสุดสังคมก็จะเป
นสังคมแห&งความสงบสุข มีความเก้ือกูลต&อกัน โดยใช4
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป
นเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน หมายความว&า อุ4มชูตัวเองได4 ให4มีความ
พอเพียงกับตัวเอง อยู&ได4อย&างไม&ต4องเดือนร4อน สามารถยืนอยู&บนขาตัวเอง โดยที่ไม&ต4องพึ่งพาคน
อ่ืน  น่ันคือ ฐานชีวิตท่ีมั่นคง  เศรษฐกิจพอเพียงไม&ได4หมายความว&า ไม&คบค4าสมาคมไม&ค4าขายกับ
ผู4อ่ืน  เมื่อเรายืนด4วยตัวเองอย&างมั่นคง เราก็สามารถเอาสิ่งท่ีเราเหลือกินเหลือใช4ไปทําการค4ากับ
ผู4 อ่ืน  นําเงินเข4ามาเพื่อเป
นเงินออม หรือเงินท่ีจะลงทุนต&อไปในอนาคต  เปรียบเสมือนบ4านที่มี
รากฐานที่แข็งแรง  เมื่อเกิดความแข็งแรงแม4ลมพายุท่ีพัดโหมกระหน่ํา ก็ไม&สามารถทําให4บ4านพังทลาย
ได4  เปรียบเสมือนภูมิคุ4มกันภัยอย&างดี   ท้ังน้ีจะต4องอาศัยความรอบรู4 ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังในการทําเอาวิชาการต&างๆ มาใช4ในการวางแผนในทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันจะต4อง
เสริมสร4างพื้นฐานจิตใจให4คนดํารงอยู&ด4วยคุณธรรม และความซื่อสัตย(สุจริต น้ันเป
นเคร่ืองแสดงอย&าง
ชัดเจนแล4วว&า เป
นหนทางท่ีจะนําสู&การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ฐานความคิดการพัฒนาเพ่ือความพอเพียง ควรมีหลักการ ดังนี้ 
1) แนวพระราชดําริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามข้ันตอน “ทฤษฎีใหม&” 
2) สร4าง “พลังงานทางสังคม” โดยการประสานพลังสร4างสรรค(ของทุกฝbายใน

ลักษณะพหุภาคี อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค(กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาค
ประชาสังคม เป
นต4น เพื่อใช4ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

3) ยึดพื้นท่ีเป
นหลักและใช4องค(กรชุมชนเป
นศูนย(กลางการพัฒนา ส&วนภาคีอ่ืนๆ ทํา
หน4าท่ีช&วยกระตุ4นอํานวยความสะดวกส&งเสริมสนับสนุน 

4) ใช4กิจกรรมของชุมชนเป
นเครื่องมือสร4างการเรียนรู4และการจัดการร&วมกัน พร4อม
ทั้งพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเป
นทางเลือกของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต&างท้ังด4านเพศ วัย 
การศึกษา ความถนัด และฐานะเศรษฐกิจ  
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5) ส&งเสริมการรวมกลุ&มและการสร4างเครือข&ายองค(กรชุมชนเพื่อสร4างคุณธรรม
จริยธรรม และการเรียนรู4ที่มีคุณภาพอย&างรอบด4าน อาทิ การศึกษา สาธารณสุข การฟRSนฟูวัฒนธรรม 
การจัดการส่ิงแวดล4อม เป
นต4น 

6) วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร (ผลิต–แปรรูป–ขาย–บริโภค) โดยให4
ความสําคัญต&อ การมีส&วนร&วมของคนในชุมชน และฐานทรัพยากรของท4องถ่ิน ควรเร่ิมพัฒนาจาก
วงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับท4องถ่ิน ไปสู&วงจรธุรกิจท่ีใหญ&ขึ้นระดับประเทศ และระดับต&างประเทศ 

7) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงของแต&ละเครือข&าย ให4เป
นศูนย(การเรียนรู4
ธุรกิจชุมชนที่มีข4อมูลข&าวสารธุรกิจน้ันๆ อย&างครบวงจร พร4อมทั้งใช4เป
นสถานที่สําหรับศึกษาดูงาน
และฝsกอบรม 

 ปNจจัยสําคัญเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 มีป7จจัยสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) การพัฒนาความรู4และค&านิยมของคนในชาติ โดยพัฒนาระบบการศึกษาให4
นักเรียน นักศึกษา หรือบัณฑิต เป
นผู4ใฝbเรียนรู4 มีการขวนขวายหาความรู4ใหม&ๆ และหาประสบการณ(
จากการทํางาน เรียนรู4อย&างไม&มีที่สิ้นสุด ความขยันขันแข็ง ความอดทน ความเพียร ความซื่อสัตย( 
และความพอเพียง การมีระบบภูมิคุ4มกันจากความไม&แน&นอนต&างๆ และความสามารถในการพึ่งตนเอง
ตามสมควร ความสร4างสรรค( ความสามัคคี ความเมตตา และความปรารถนาดีต&อผู4อ่ืน  

2) การรวมกลุ&มเพื่อเป
นพลังที่สร4างสรรค( และเพื่อช&วยเหลือซึ่งกันและกัน เช&น กลุ&ม
ออมทรัพย( กลุ&มอาชีพต&างๆ การช&วยผู4ด4อยโอกาสหรือผู4ประสบทุกข(ยาก เช&น มูลนิธิ โครงการร&วมด4วย
ช&วยกัน ฯลฯ การแก4ป7ญหาและวางแผนอนาคตร&วมกัน เช&น สมาคมอุตสาหกรรมไทย สมาคม 
ธนาคารไทย หอการค4าไทย ฯลฯ และการลด/ปPองกันแรงกระแทกจากผลกระทบทางลบจากภายนอก 
เช&น เพลิงไหม4 อุทกภัย ฯลฯ รวมทั้งการชี้นําพฤติกรรมสมาชิกของกลุ&ม เช&น ชุมชนในหมู&บ4าน ฯลฯ 

3) นโยบายและมาตรการของรัฐ โดยรัฐต4องออกกฎหมายควบคุมไม&ให4คนหรือ
องค(กรทําลายสิ่งที่ทําให4เกิดความยั่งยืน เช&น ทําลายนํ้า ดิน อากาศ ปbาไม4 ฯลฯ และทําลายคน (ยา
เสพติด สิ่งมอมเมาต&างๆ) ดําเนินการให4กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ มีการกําหนดนโยบาย กลยุทธ(และ
มาตรการที่ส&งเสริมความยั่งยืน เช&น การยกเว4น หรือลดภาษี เพื่อส&งเสริมการค4นคว4า วิจัยใน
อุตสาหกรรม การยกเว4น หรือลดภาษี สําหรับการบริจาคเพื่อช&วยเหลือสังคม การเก็บภาษีสําหรับ
กิจกรรมที่ทําลายระบบนิเวศวิทยา ฯลฯ เช&น การประกันสุขภาพ ฯลฯ และการสร4างโครงข&ายการ
คุ4มครองทางสังคม (Social Safety Net) 
 
การประยุกต'ใช�ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย$างย่ังยืน 

“การพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับคนไทยและสังคมไทย” 
ดังพระบรมราโชวาท เรื่อง เสาเข็ม ปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียงเป
นรากฐานท่ีสําคัญ เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ที่ว&า.... 
“เศรษฐกิจพอเพียงเป�นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ�นดิน 

เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ�านเรือนตัวอาคารไว�นั้นเอง สิ่งก�อสร�างจะอยู�ม่ันคงได�ก็อยู�ท่ี
เสาเข็ม แต�คนส�วนมากมองไม�เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด�วยซ้ําไป” 



120 

 การประยุกต(ใช4ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสู&ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได4 สามารถอยู&ในสังคมอย&างมีความสุขตามอัตภาพ โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเองเป
น
หลัก ทําอะไรอย&างเป
นข้ันเป
นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร 
การสร4างสามัคคีให4เกิดข้ึน บนพื้นฐานของความสมดุลในแต&ละสัดส&วนแต&ละระดับครอบคลุมทั้ง
ทางด4านจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม รวมถึงเศรษฐกิจ การจะทําตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย&างยั่ งยืน มีจุดมุ& งหมายตามปรัชญาการครองตน การ
ประกอบการงานอาชีพ การจัดการครอบครัว การบริหารจัดการชุมชน เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล4อม รวมทั้งการวางแผนและนโยบายในการพัฒนาประเทศและประชาคมโลกร&วมกัน ซึ่ง
สามารถนํามาประยุกต(ใช4 ดังนี้ 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตนเองและครอบครัว 
การตัดสินใจประยุกต(ใช4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง สามารถ

พิจารณาตามกรอบ ดังนี้   
1) พิจารณาจากความสามารถในการพึ่งตนเองเป
นหลัก ท่ีเน4นความสมดุลทั้ง 3 

คุณลักษณะ คือ พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ4มกัน มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต&างๆ เป
น
ข้ันเป
นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร และพร4อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่มีองค(ประกอบครอบคลุม ทั้ง ๕ ประการ คือ  

1.1) ด4านจิตใจ มีจิตใจเข4มแข็ง ฝsกตนเองได4 มีจิตสํานึกท่ีดี เอ้ืออาทร 
ประนีประนอม และนึกถึงประโยชน(ส&วนรวม เป
นหลัก  

1.2) ด4านสังคม มีความช&วยเหลือเก้ือกูลกัน รู4รักสามัคคี สร4างความเข4มแข็ง
ให4ครอบครัวและชุมชน รู4จักผนึกกําลัง มีกระบวนการเรียนรู4ที่เกิดจากรากฐานท่ีมั่นคงแข็งแรง  

1.3) ด4านเศรษฐกิจ ดํารงชีวิตอยู&อย&างพอดี พอมี พอกิน สมควรตาม
อัตภาพ และฐานะของตนประกอบอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ) ด4วยความขยันหมั่นเพียร อดทน ใช4
ชีวิตเรียบง&าย โดยไม&เบียดเบียนตนเองและผู4อ่ืน มีรายได4สมดุลกับรายจ&าย รู4จักการใช4จ&ายของตนเอง
และครอบครัวอย&างมีเหตุผลเท&าท่ีจําเป
น ประหยัด รู4จักการเก็บออมเงินและแบ&งป7นผู4อ่ืน  

1.4) ด4านเทคโนโลยี รู4จักใช4เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล4องกับความ
ต4องการและภูมินิเวศ พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิป7ญญาท4องถ่ินมาใช4ให4เกิดประโยชน(ต&อตนเองและ
สังคม  

1.5) ด4านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม รู4จักใช4และจัดการอย&างฉลาด
และรอบคอบ สามารถเลือกใช4ทรัพยากรที่มีอยู&ให4เกิดความยั่งยืนสูงสุด  

2) พิจารณาความรู4คู&คุณธรรม มีการศึกษาเรียนรู4และพัฒนาตนเองอย&างต&อเนื่อง 
(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ในวิชาการต&างๆ ที่เก่ียวข4องกับการดํารงชีวิต ใช4สติป7ญญาในการ
ตัดสินใจอย&างรอบรู4 รอบคอบ และมีเหตุผลที่จะนําความรู4เหล&านั้นมาปรับใช4อย&างมีข้ันตอนและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย(สุจริต มีความเพียรความอดทน 
และใช4สติป7ญญาอย&างชาญฉลาดในการดําเนินชีวิตในทางสายกลาง คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา
และน4อมนํามาปฏิบัติมี 4ประการ คือ  
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2.1 การรักษาความสัตย( ความจริงใจต&อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต&สิ่งท่ี
เป
นประโยชน(และเป
นธรรม  

2.2 การรู4จักข&มใจตนเอง ฝsกใจตนเองให4ประพฤติปฏิบัติอยู&ในสัจจะความดี 
นั้น  

2.3 ความอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะไม&ประพฤติล&วงความสัตย(สุจริต
ไม&ว&าด4วยเหตุประการใด  

2.4 การรู4จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู4จักสละประโยชน(ส&วนน4อย
ของตนเพื่อประโยชน(ส&วนใหญ& ของบ4านเมือง  

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ4าแต&ละคนพยายามปลูกฝ7งและบํารุงให4เจริญงอกงามข้ึนโดย
ทั่วกันแล4ว จะช&วยให4ประเทศชาติ บังเกิดความสุข ความร&มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให4
มั่นคงก4าวหน4าต&อไปได4ดังประสงค( 

วิธีการพัฒนาชีวิตโดยเศรษฐกิจพอเพียง คนแต&ละคนมีชีวิตแตกต&างกันไปตามแบบ
แผนของสังคมท่ีสลับซับซ4อน มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา แต&ทุกคนก็ยังมีความต4องการท่ี
ประสบความสําเร็จในชีวิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวฯ ท่ีทรงชี้แนะและมอบแนวทางในการ
ดํารงชีวิตในทางสายกลางที่สมดุล คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ4มกัน ภายใต4เงื่อนไขของ
ความรู4 และคุณธรรม ท่ีเรียกว&า เศรษฐกิจพอเพียง โดยทั่วไปชีวิตความเป
นอยู&ของคนจะเก่ียวข4องทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และอ่ืนๆ โดยเฉพาะด4านเศรษฐกิจ ซึ่งเป
นความจําเป
น
พื้นฐานที่แต&ละคนมีระดับความต4องการไม&เท&ากัน เพราะแต&ละคนย&อมมีโอกาสของการพัฒนาการท่ี
แตกต&างออกไป เช&น ความรู4 ความสามารถ ประสบการณ( การสร4างรายได4 การใช4ประโยชน(จาก
ทรัพยากร เป
นต4น ในขณะเดียวกันด4านสังคม เริ่มต4นจากการดํารงชีวิตจะมองถึงความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ความร&วมมือของคนในครอบครัวและคนรอบข4าง สมาชิกในสังคมยอมรับ มีความมั่นคงใน
การดํารงชีวิต เป
นต4น ดังนั้น การพัฒนาชีวิตควรดําเนินการ ดังนี้ 

1) ค4นหาความต4องการของตนเองให4พบว&า มีความต4องการอะไร มีเปPาหมายในการ
ดําเนินชีวิตอย&างไร เช&น ต4องการมีชีวิตที่มีอนาคตก4าวหน4า มีความเป
นอิสระ มีเวลาเพื่อครอบครัวและ
สังคม มีทรัพย(สินเพียงพอ มีความสุข หลุดพ4นจากความยากลําบาก  

2) วิเคราะห(ข4อมูลของตนเองและครอบครัว ซึ่งจะทําให4รู4สถานภาพ รู4สาเหตุของ
ป7ญหา รู4ป7จจัยต&างๆ ที่เก่ียวข4อง รู4ผลกระทบต&างๆ ที่เกิดข้ึน ท้ังทางด4านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม  

2.1) ศักยภาพของตนเอง เช&น ความรู4 ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ) 
ชื่อเสียง ประสบการณ( ความมั่นคง ความก4าวหน4า สภาพทางการเงิน การสร4างรายได4การใช4จ&าย การ
ออม คุณธรรมและศีลธรรม  

2.2) ศักยภาพของครอบครัว เช&น วิถีการดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ความเชื่อ ทัศนคติ ค&านิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะ
ทางสังคม ฐานะทางการเงิน ที่เป
นทรัพย(สินและหนี้สินของครัวเรือน รายได4 รายจ&ายของครัวเรือน  

3) วางแผนการดําเนินชีวิต  
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3.1) พัฒนาตนเอง ให4มีการเรียนรู4ต&อเนื่อง (ใฝbเรียนรู4) สร4างวินัยกับตนเอง 
โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน  

3.2) สร4างนิสัยที่มีความคิดก4าวหน4ามุ&งม่ันในเปPาหมายชีวิต หมั่นพิจารณา
ความคิด ตัดสินใจแก4ป7ญหาเป
นระบบ โดยใช4ความรู4 (ท่ีรอบรู4 รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความ
รับผิดชอบต&อตนเอง สังคม และครอบครัว  

3.3) หมั่นบริหารจิตใจให4มีความซื่อสัตย( สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี 
เที่ยงธรรม ศีลธรรม  

3.4) ควบคุมจิตใจให4ตนเอง ประพฤติในส่ิงท่ีดีงาม สร4างสรรค( ความ
เจริญรุ&งเรือง  

3.5) พัฒนาจิตใจ ให4ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ          
ความหลง  

3.6) เสริมสร4างและฟRSนฟูความรู4และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช&น 
เข4ารับการฝsกอบรม ฝsกทักษะในวิชาการต&างๆ หรือวิชาชีพ หม่ันตรวจสอบและแก4ไขข4อบกพร&องอย&าง
สม่ําเสมอ  

3.7) ปรับทัศนคติในเชิงบวกและมีความเป
นไปได4  
4) จดบันทึกและทําบัญชีรับ–จ&าย  
5) สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก  

5.1) ร&างกายมีสุขภาพ สมบูรณ( แข็งแรง  
5.2) อารมณ(ต4องไม&เครียด มีเหตุมีผล มีความเชื่อมั่น มีระบบคิดเป
นระบบ

เป
นข้ันเป
นตอน มีแรงจูงใจ กล4าคิดกล4าทํา ไม&ท4อถอย หรือหมดกําลังใจเมื่อประสบป7ญหาในชีวิต  
5.3) สิ่ง เหล&านี้ ได4ลด ละ เลิก ได4แก& รถปPายแดง เงินพลาสติก 

โทรศัพท(มือถือ สถานเริงรมย( เหล4า บุหร่ี การพนัน 
 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต(ใช4ในการพัฒนาสังคม เป
นแนวคิดที่ยึด
ทางสายกลางหรือความพอดี ในการพึ่งพาตนเอง คือ ความสามารถของชุมชน สังคม ประเทศในการ
ผลิตและบริการ เพื่อให4สังคมอยู&รอดอยู&ได4โดยการพึ่งตนเอง และก&อให4เกิดประโยชน( ดังนี้ 

1) เกิดความสามัคคีในชุมชนโดยทุกคนร&วมมือกันแก4ป7ญหาต&างๆ ในชุมชนของ
ตนเองได4 

2) เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญเข4มแข็งข้ึน เพราะประชาชนในชุมชนมีอาชีพ มี
รายได4พึ่งตนเองได4 

3) ประชาชนในสังคมดําเนินชีวิตอย&างมีความสุข เพราะทุกคนมีพออยู&พอกิน เพิ่ม
รายได4 ลดรายจ&าย ไม&เบียดเบียนผู4อ่ืน ซึ่งทําให4สังคมสงบสุข 
  การพัฒนาสังคมด4วยการยึดแนวพระราชดําริในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ข้ันตอน ทฤษฎีใหม& เพื่อสร4างพลังงานทางสังคม โดยการประสานพลังสร4างสรรค(ของทุกฝbายใน
ลักษณะพหุภาคี  อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค(กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาค
ประชาสังคม เพื่อใช4ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน เป
นการทํางานโดยยึดพื้นที่เป
นหลัก 
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และใช4องค(กรชุมชนเป
นศูนย(กลางการพัฒนา ส&วนภาคีอ่ืนๆ ทําหน4าท่ีช&วยกระตุ4นอํานวยความสะดวก 
ส&งเสริม สนับสนุนใช4กิจกรรมของชุมชนเป
น เคร่ืองมือสร4างการเรียนรู4 และการจัดการร&วมกัน พร4อม
ทั้งพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเป
นทางเลือกของคนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต&างท้ังด4านเพศ วัย 
การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ เป
นต4น ส&งเสริมการรวมกลุ&ม และการสร4างเครือข&ายองค(กร
ชุมชน เพื่อสร4างคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู4ที่มี คุณภาพอย&างรอบด4าน อาทิ การศึกษา 
สาธารณสุข การฟRSนฟูวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล4อม ฯลฯ วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร 
(ผลิต–แปรรูป–ขาย–บริโภค) โดยให4ความสําคัญต&อการมีส&วนร&วมของคนในชุมชน และฐานทรัพยากร
ของท4องถ่ิน ควรเริ่มพัฒนาจากวงจรธุรกิจขนาดเล็กในระดับท4องถ่ิน ไปสู&วงจรธุรกิจท่ีใหญ&ข้ึน
ระดับประเทศ และระดับต&างประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพสูงของแต&ละเครือข&าย ให4
เป
นศูนย(การเรียนรู4ธุรกิจชุมชน ท่ีมีข4อมูลข&าวสารธุรกิจนั้นๆ อย&างครบวงจร พร4อมท้ังใช4เป
นสถานท่ี
สําหรับศึกษา ดูงาน และฝsกอบรม 

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาความเข4มแข็งของชุมชนและภาคประชาสังคม 
(Civil society) อันมีนัยของอํานาจท่ีมีอิสระในการตอบสนองและแก4ป7ญหาต&างๆ ด4วยตนเอง รวมทั้ง
ศักยภาพ ในการจัดการป7ญหาต&างๆ ร&วมกันของชุมชน รวมไปถึงมโนทัศน(อ่ืนๆ ที่ทําให4คนและสังคม
สามารถพึ่งตนเองได4 สามารถดําเนินชีวิตได4อย&างมีศักดิ์ศรี ภายใต4อํานาจและความมีอิสระในการ
กําหนดแนวทางในการดําเนินชีวิต อย&างมั่นคงและยั่งยืน อันจะนําไปสู&สังคมที่เข4มแข็งและพึงประสงค( 
คือ 
   1) สังคมที่มีคุณภาพ  ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สร4างทุกคนเป
นคนดี คนเก&ง 
และมีคุณธรรม 

2) สังคมแห&งภูมิป7ญญาและการเรียนรู4 ให4คิดเป
นทําเป
น แก4ป7ญหาเป
น มีเหตุผล 
และสร4างสรรค( 

3) สังคมท่ีผู4คนมีความสมานฉันท(และเอ้ืออาทรต&อกัน รู4รักสามัคคี และสร4างความ
ปรองดองในสังคม 

4) สังคมที่มีความสมดุลท้ังในส&วนของคน ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมท้ังความ
สมดุลต&อเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม  
               แนวคิดดังกล&าว แสดงความเชื่อมโยงระหว&างระบบความสัมพันธ(ทางเศรษฐกิจ ระบบ
คุณค&าและโลกทัศน(กับความสัมพันธ(ทางสังคมต&างๆ ว&า การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู&ความทันสมัย
ตามแบบทุนนิยมที่เน4นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพร4อมๆ กับการจัดระเบียบสังคมใหม& เพื่อให4
เอ้ือต&อความทันสมัยนั้น แม4ว&าผลที่เกิดข้ึน คือ ความทันสมัย ทําให4คุณภาพชีวิตส&วนหนึ่งของคนดีข้ึน 
แต&ในขณะเดียวกัน ในอีกด4านหน่ึงกลับพบว&า การพัฒนาด4านวัตถุและการจัดระเบียบความสัมพันธ(
ทางสังคมแบบใหม&น้ี ได4ทําลายสายสัมพันธ(ทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งเป
นรากฐานของ
ความสุข ความมั่นคงและความเข4มแข็งของชุมชนลง ผลกระทบสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ศักยภาพ
ในการรักษาอํานาจเพื่อตอบสนองความต4องการของตนเองรวมท้ังการรักษาสมดุลยภาพระหว&าง
มนุษย(กับธรรมชาติ มนุษย(กับมนุษย( และกายกับจิตของมนุษย( อันเป
นพื้นฐานของความสัมพันธ(ท่ีจะ
ทําให4เกิดความพอเพียงต4องถูกกระทบกระเทือน จึงมีผลทําให4แต&ละชุมชนปรับตัวเพื่อให4สามารถดํารง
อยู&ได4แต&ด4วยความแตกต&างกัน ตามลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิศาสตร(    ทรัพยากรของแต&ละ
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ชุมชน ทําให4เกิดการแสวงหาทางออกเพื่อรักษาความพอเพียง ซึ่งเป
นทางรอดของแต&ละชุมชน มี
ระดับลักษณะและรูปแบบท่ีแตกต&างกันออกไป เช&น บางชุมชนรักษาความพอเพียงไว4ด4วยการสร4าง
ระบบความสัมพันธ(ที่ไม&พยายามพึ่งพิงผู4อ่ืน โดยทําการผลิตเพื่อผู4บริโภคของตนเองและใช4ทรัพยากรท่ี
มีอยู&ให4มากที่สุด ไม&เน4นการผลิตแบบการค4าหรือสร4างระบบการจัดการท่ีเอ้ือให4เกิดการบูรณาการ
แลกเปลี่ยนสินค4า รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ให4ดํารงอยู&ในบริบทเดียวกัน หรือในบางชุมชนก็
เลือกวิธีการอยู&รอดโดยการผนวกตนเองเข4าไปกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมการค4า ด4วยการสร4าง
กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมใหม&ท่ีเอ้ือให4เกิดความเป
นประชาสังคม (Civil  society) เพื่อรักษา
ความเป
นศักยภาพแห&งความพอเพียงและอํานาจต&อรองกับเศรษฐกิจภายนอกไว4 ไม&ว&าจะเป
นการ
สร4างความสัมพันธ(ทางสังคมท่ีอยู&บนพื้นฐานของความเอ้ือเฟRSอเผื่อแผ&มีความรับผิดชอบต&อส&วนรวม
หรือการพึ่งพาอาศัยกันอย&างเท&าเทียมบนพื้นฐานของความไว4วางใจต&อกัน (Social  trust) ซึ่งถือว&า
เป
นทุนทางสังคม (Social  capital) ที่สําคัญสามารถช&วยให4ชุมชนสามารถรวมกลุ&มกันเพื่อการจัดการ
ป7ญหาต&างๆ รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาของตนเองอันเป
นเง่ือนไขสําคัญของการดํารงอยู&ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความไว4วางใจทางสังคมน้ีเกิดข้ึนได4โดยเงื่อนไขสําคัญ 2 ประการ คือ  
 1)  ด4วยการสร4างบรรทัดฐานแบบพึ่งพาอาศัยกันที่ต้ังอยู&บนพื้นฐานและกฎเกณฑ(กติกาของ
ความสัมพันธ(แบบเท&าเทียมกันข้ึนมา พร4อมทั้งพัฒนากระบวนการบังคับและการขัดเกลาทางสังคม 
เพื่อให4บรรทัดฐานดังกล&าวเป
นที่ยอมรับอย&างกว4างขวางและยั่งยืน  
 2) การสร4างเครือข&ายท่ีทําให4บุคคลมาสัมพันธ(กันในเรื่องเก่ียวกับชุมชน เช&น การพัฒนา
ความสัมพันธ(แบบวิสาสะ (Association) และความสัมพันธ(แบบแนวราบ เพื่อให4สมาชิกได4สร4างนิสัย
ของความร&วมมือกัน (Cooperation) ทําให4สามารถผลึกกําลังกันดําเนินกิจกรรมต&างๆได4 รวมทั้ง
ปลูกฝ7งให4เกิดจิตสํานึกสาธารณะและความไว4วางใจกันจนในที่สุดสามารถพัฒนาไปสู&ความเป
นชุมชน
แบบประชาสังคม (Civic community) ซึ่งมีศักยภาพตอบสนองความต4องการของตนเองได4เป
นอย&าง
ดีและทําให4สามารถสร4างระบบการจัดการในการรักษาความพอเพียงของตนเองไว4ได4 เง่ือนไขสําคัญ
ของการดํารงอยู&ภายใต4บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู&ความทันสมัยและความสัมพันธ(ทางการผลิตแบบทุน
นิยม คือ ศักยภาพของชุมชนในการจัดระเบียบทางสังคมท่ีมีผลต&อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน( และ
บรรทัดฐานที่ทําให4ชุมชนสามารถสร4างศักยภาพในการปรับตัว มีอํานาจต&อรองและดํารงความสามารถ
ในการตอบสนองความต4องการของตนเองไว4ได4ท&ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1) การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช4ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สืบเนื่องจากในช&วง พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได4ประสบป7ญหาวิกฤตการณ(ทาง

เศรษฐกิจ  เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย&างรุนแรง ประชาชนท่ัวไปได4รับความเดือดร4อน ไม&ว&าจะเป
นผู4
ที่ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ผู4ประกอบการหลายแห&งได4ปnดกิจการลง ทําให4
ประชาชนตกงานเป
นจํานวนมาก ก&อให4เกิดป7ญหาการว&างงานอย&างรุนแรงและต&อเนื่อง ธุรกิจ
ล4มละลาย และป7ญหาหน้ีสินจากต&างประเทศ  จนนําไปสู&การขอรับความช&วยเหลือทางวิชาการและ
การเงินจากกองทุนการเงินระหว&างประเทศ (IMF) จากวิกฤติการณ(ครั้งนี้ ประเทศไทยจึงได4ปรับ
วัตถุประสงค(และแนวทางการพัฒนาเพื่อแก4ไขป7ญหาและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวมาประยุกต(ใช4 เพื่อเป
น
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แนวทางใหม&ที่จะช&วยแก4ไขป7ญหา โดยนําหลักการและวิธีการท่ีใช4ในภาคเกษตรกรรมมาประยุกต(ใช4ใน
การบริหารจัดการและดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย ให4รู4จักการดําเนินชีวิตอยู&อย&างพอประมาณ 
เดินทางสายกลาง มีความพอดี และพอเพียงกับตนเอง ดํารงชีวิตแบบพออยู&พอกินและสามารถ
พึ่งตนเองได4 โดยได4นํามาบรรจุไว4ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห&งชาติ ตั้งแต&ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 
2545L2549) จนถึงฉบับที่ 12 (2560L2564) สาระสําคัญ มีดังน้ี  

1.1)  เน4นพัฒนาคนหรือเน4นคนเป
นศูนย(กลางของการพัฒนา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพความสามารถในด4านต&างๆ เป
นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให4มั่นคงและสามารถ
แข&งขันกับประเทศต&างๆ ในโลกได4อย&างต&อเน่ืองพัฒนาความสามารถสติป7ญญาและจิตใจให4พร4อม
สําหรับการพัฒนาประเทศสู&สังคมฐานความรู4 

1.2) เน4นการพัฒนาที่ทําให4เ กิดความสมดุลระหว&างการพัฒนาด4าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม   

1.3) ฟRSนฟูเศรษฐกิจของประเทศให4มีประสิทธิภาพ ท้ังภาคการเงินและการ
คลัง ให4มีความเข4มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได4  

1.4) วางรากฐานการพัฒนาประเทศให4เข4มแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง
ได4 และรู4เท&ากันโลก โดยพัฒนาคุณภาพคน ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสุขภาพ สร4างเสริมความเข4มแข็ง
ของชุมชน มีการจัดการด4านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมควบคู&กับการพัฒนาวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยี 

1.5) แก4ไขป7ญหาความยากจน โดยเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยใน
การพึ่งพาตนเอง ให4ได4รับโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ การมีรายได4 และยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย&างทั่วถึงและเป
นธรรม 

1.6) การพัฒนาสังคมให4อยู&ร&วมกันอย&างมีความสุขด4วยความเสมอภาคเป
น
ธรรมและมีภูมิคุ4มกันต&อการเปลี่ยนแปลง โดยเร&งสร4างความสงบสุขให4สังคมให4อยู&ร&วมกันอย&างสงบ 
สุข ส&งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให4เป
นหลักปฏิบัติร&วมกันทั้งสังคม 

1.7) พัฒนาประเทศให4มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป
นประเทศพัฒนาแล4ว 
ด4วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู&การพัฒนาให4คนไทยมีความสุข และตอบ
สนองตอบต&อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน(แห&งชาติ 

2) การประยุกต(ใช4ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมการค4าและการ
บริการ  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปประยุกต(ใช4กับธุรกิจเอกชน ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมการค4าและการบริการ  ดังนี้  

2.1)  ความพอประมาณผู4ประกอบการควรยึดแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  
2.1.1)  พอประมาณในการผลิต   ไม&ผลิตสินค4ามากเกินความ

ต4องการของผู4บริโภคจนเหลือล4นตลาด ถือเป
นการช&วยประหยัดพลังงาน และทรัพยากรในการผลิต  
2.1.2)  พอประมาณในผลกําไร ไม&ค4ากําไรเกินควรจนผู4บริโภค

เดือดร4อน ไม&กดราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร มีการแบ&งป7นผลกําไรส&วนหนึ่งไปพัฒนาคุณภาพ
ฝKมือแรงงานและองค(กรของตน รวมทั้งคืนกําไรสู&สังคม โดยตอบแทนช&วยเหลือสังคมในรูปแบบต&าง ๆ  
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2.2)  ความมีเหตุผลแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
2.2.1)  มีเหตุผลในการพัฒนาองค(กร โดยให4ความสําคัญต&อการ

พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรในองค(กร ท้ังพนักงาน ลูกจ4าง และผู4ใช4แรงงาน ตัดทอน
รายจ&ายที่ไม&จําเป
น รวมท้ังพัฒนาคุณภาพสินค4า และเพิ่มปริมาณผลผลิต เป
นต4น  

2.2.2)  มีเหตุผลในการจัดสวัสดิการให4พนักงาน ลูกจ4าง และผู4ใช4
แรงงาน  

2.3)  การมีภูมิคุ4มกันที่ดีผู4ประกอบการควรให4ความสําคัญและนําไป
ปฏิบัติ ดังนี้  

2.3.1)  ติดตามข&าวสาร และสถานการณ(ต&างๆ ท้ังภายในและ
ต&างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต&อการดําเนินธุรกิจของตน เช&น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟPาอากาศและภัยธรรมชาติ เป
นต4น เพื่อให4สามารถตัดสินใจ
บริหารองค(กรธุรกิจของตนได4อย&างถูกต4องเหมาะสมและลดความเสี่ยงให4เหลือน4อยที่สุด  

2.3.2)  การกู4เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดําเนินธุรกิจหรือขยาย
กิจการ ต4องดูตามกําลัง ฐานะของตน ไม&ทํา อะไรเกินตัว มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายได4  

2.3.3)  มีเงินออมหรือเงินเก็บเพื่อใช4เป
นทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดเล็กซึ่งต4องพึ่งตนเองให4มากที่สุด ควรจัดสรรผลกําไรส&วนหนึ่งเป
นเงินออมเพื่อให4มีใช4จ&าย
เป
นทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ  

2.4)  เงื่อนไขความรู4คู&คุณธรรมมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  
2.4.1)  ดําเนินธุรกิจภายใต4คุณธรรม เช&น ซ่ือสัตย(ต&อผู4บริโภค รัก

การให4บริการแก&ลูกค4า และเอาใจใส&พนักงาน โดยจัดอบรมด4านคุณธรรมเป
นระยะ ๆ  
2.4.2)  มีความรับผิดชอบต&อสังคมและเอาใจใส&ต&อสิ่งแวดล4อม ไม&

ทําให4 เ กิดป7ญหามลพิษในแหล&งน้ํา  ดิน อากาศ ฯลฯ และมีส&วนร&วมกับชุมชนในการรักษา
สิ่งแวดล4อม เช&น สนับสนุนกิจกรรมลดภาวะโลกร4อนกับโรงเรียนในชุมชน 

 นอกจากน้ีการสร4างภูมิคุ4มกันต&อการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกในทุก
ระดับ สามารถนํามาเป
นแนวทางการดําเนินงานและกรอบการตัดสินใจสําหรับภาคธุรกิจ ทั้ง
ผู4ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนขนาดใหญ&ได4 ซึ่งสามารถส&งเสริมการบรรลุเปPาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได4 เช&น หลักความพอประมาณ คือการผลิตตามศักยภาพ ตามเปPาหมายลูกค4า และขยาย
กิจการอย&างค&อยเป
นค&อยไป หลักความมีเหตุผล ความเข4าใจในธุรกิจของตน รู4ตน รู4ลูกค4า รู4ตลาด รู4
คู&แข&ง หลักการมีภูมิคุ4มกัน เช&น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย( เงื่อนไขความรู4 เช&น การทําในสิ่งท่ีตน
ถนัดบนพื้นฐานของความเช่ียวชาญ มีทําการศึกษาและวิจัย เง่ือนไขคุณธรรม คือ ความจริงใจและการ
ดูแลผู4มีส&วนได4ส&วนเสียของธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได4ว&า สามารถส&งเสริมการบรรลุเปPาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได4หลายข4อ โดยบริษัทชั้นนําของไทยหลายบริษัทได4นําไปใช4และประสบผลสําเร็จ เช&นนี้ SEP จึง
ไม&ขัดกับหลักการแสวงกําไรของภาคธุรกิจ และไม&ปฏิเสธการเป
นหน้ีหรือการกู4ยืมของภาคธุรกิจ 
เพียงแต&จะต4องบริหารจัดการความเสี่ยงได4 โดยการนําหลัก SEP ไปใช4ในภาคธุรกิจจะช&วยสร4าง
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วัฒนธรรมองค(กรท่ีมีความความยั่งยืน แข็งแกร&ง และสร4างมูลค&าเพิ่มให4กับบริษัทได4 อีกท้ังยังเป
นการ
เปลี่ยนผ&านจาก CSR สู&แนวคิดการสร4างคุณค&าร&วมกัน (Corporate Shared Value: CSV) โดยบูรณา
การทัศนคติด4านความยั่งยืนเข4าไปสู&การวางแผนของบริษัทตั้งแต&ต4นน้ําสู&ปลายน้ํา บนพื้นฐานของ
ความสมดุล พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ4มกัน และคํานึงถึงผลกระทบต&อสิ่งแวดล4อม ความเสมอภาค 
ส&งเสริมสภาวะความเป
นอยู&ท่ีดี และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยคํานึงถึงผู4มีส&วนได4ส&วนเสียทั้งหมดโดย
ภายใต4วิสัยทัศน( “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” รัฐบาลได4นําหลัก SEP มาใช4ในการปฏิรูประบบโครงสร4างทาง
เศรษฐกิจสู&โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อให4หลุดพ4นจาก “กับดักรายได4ปานกลาง”  โดยใช4พลัง
ความเข4มแข็งจากภายใน และความร&วมมือระหว&างภาครัฐ ประชาชน เอกชน นอกจากนี้ ไทยยังมุ&งมั่น
ปรับเปลี่ยนโครงสร4างเศรษฐกิจไปสู&เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด4วยนวัตกรรม ความรู4 เทคโนโลยี และ
ความคิดสร4างสรรค( โดยใช4พื้นฐานหลักความมีเหตุผลของ SEP โดยในตอนท4าย นายกรัฐมนตรีย้ําว&า 
การบรรลุเปPาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุกประเทศต4องร&วมมือกัน โดยไม&ทิ้งใครไว4ข4างหลัง และจะต4อง
ก4าวเดินไปพร4อมกัน 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
ประเทศไทยได4ดําเนินการเร่ืองการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยได4น4อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวภูมิพลอดุลยเดช มาบรรจุไว4ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห&งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545L2549) ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550L2554)และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555L
2559) ซึ่งเป
นแผนพัฒนาของประเทศไทย โดยมีเปPาหมายหลักที่จะสร4างสังคมที่เป
นสุข มีการพัฒนา
และการเติบโตอย&างต&อเนื่องและยั่งยืน โดยมุ&งที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม การขจัดป7ญหา      
ความยากจน (Balanced growth) นอกจากน้ียังมุ&งเน4นการส&งเสริมแบบแผนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน และเป
นมิตรต&อสิ่งแวดล4อม โดยมุ&งเน4นการปรับโครงสร4างเศรษฐกิจสู& “เศรษฐกิจสีเขียว”         
ซึ่งสอดคล4องกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของ ประชาคมโลกที่ปรากฏในเอกสารผลลัพธ(การประชุม 
รีโอ+20 ท่ีประเทศไทยได4ร&วมให4คํามั่นไว4  

นอกจากนี้รัฐบาลยังได4จัดทํายุทธศาสตร(ประเทศ (Country strategy) เพื่อให4คนไทย มี
ความกินดีอยู&ดีมีความเสมอภาคและเป
นธรรมในสังคม ประกอบกับประเทศไทยมีขีดความสามารถ ใน
การแข&งขันกับประชาคมโลกได4 ซึ่งหลักการของยุทธศาสตร(คือ “ต&อยอดรายได4จากฐานเดิม สร4าง
รายได4จากโอกาสใหม& เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย&างยั่งยืน” ยุทธศาสตร(ประเทศ ประกอบด4วย 
4 ยุทธศาสตร(หลัก (สํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย, 2556) ดังน้ี  

ยุทธศาสตร'ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข&งขันของประเทศเพื่อหลุดพ4นจาก 
ประเทศรายได4ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด4วย 9 ประเด็นหลัก ได4แก& ด4าน
การเกษตรด4านอุตสาหกรรม ด4านการท&องเท่ียวและบริการ ด4านโครงสร4างพื้นฐาน ด4านพลังงาน ด4าน
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ด4านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข&งขัน ด4านการวิจัยและ
พัฒนา ด4านการพัฒนาพื้นที่เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน  

ยุทธศาสตร'ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive growth) ประกอบด4วย 8 ประเด็นหลัก 
ได4แก& การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานบริการสาธารณสุข      
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การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแลผู4สูงอายุเด็กสตรีและผู4ด4อยโอกาสการสร4างโอกาสและรายได4แก&
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย&อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน แรงงาน ระบบยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ํา การต&อต4านการคอร(รัปชัน สร4างธรรมาภิบาลและความโปร&งใส และการสร4างองค(ความรู4
เรื่องอาเซียน  

ยุทธศาสตร'ที่ 3 : การเติบโตท่ีเป
นมิตรกับสิ่งแวดล4อม (Green growth) ประกอบด4วย 4 
ประเด็นหลัก ได4แก& การส&งเสริมการผลิตและการบริการท่ีเป
นมิตรต&อสิ่งแวดล4อม การส&งเสริมการลด
ก�าซเรือนกระจกและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม การสร4างสังคมที่เป
นมิตรกับสิ่งแวดล4อม ซึ่งสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมได4ดําเนินการยกร&างยุทธศาสตร(การเติบโตที่เป
นมิตรกับ
สิ่งแวดล4อม  

ยุทธศาสตร'ที่ 4 : การสร4างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 
process) ประกอบด4วย 8 ประเด็นหลัก ได4แก& กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย การปรับ
โครงสร4างระบบราชการการพัฒนากําลังคนภาครัฐ การปรับโครงสร4างภาษี การจัดสรรงบประมาณ 
การพัฒนาสินทรัพย(ราชการที่ไม&ได4ใช4งานให4เกิดประโยชน(สูงสุด การแก4ป7ญหาความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต4 และเสริมสร4างความม่ันคงในอาเซียน และการปฏิรูปการเมือง  

จากที่กล&าวมาแล4วจะเห็นว&า ประเทศไทยมีการดําเนินงานด4านการพัฒนาท่ียั่งยืนมานานกว&า 
30ปK ท้ังในรูปของการดําเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศตาม พระราชดําริ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ซึ่งเป
นแนวคิด การพัฒนาบน
รากฐานของวัฒนธรรมไทยดังจะเห็นได4จากการกําหนดนโยบายและแผนการบริหาร จัดการใน
ระดับประเทศ จนถึงการปฏิบัติในระดับท4องถ่ินและชุมชน นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังได4ร&วมมือกับ
สหประชาชาติในการปฏิบัติตามคํามั่นที่ประเทศไทยได4ให4ไว4ในเวทีการประชุม สหประชาชาติท่ี
เก่ียวข4องกับการพัฒนาอย&างยั่งยืน โดยเฉพาะอย&างยิ่งการพัฒนาในมิติด4าน สิ่งแวดล4อม รวมถึงการ
เข4าร&วมเป
นภาคีข4อตกลงพหุภาคีด4านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ฉบับต&างๆ ท้ังน้ีเพื่อ
ประโยชน(สูงสุดของประชาชนชาวไทยทั้งรุ&นป7จจุบันและอนาคต 

แนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อให4ประเทศรอดพ4น
วิกฤตและนําไปสู&การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนต&อไป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550L2554)  ซึ่งเป
นแผนการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการที่มุ&งให4เกิด “สังคมอยู&เย็นเป
นสุข
ร&วมกัน” (Green and Happiness society) ภายใต4แนวปฏิบัติของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีคนเป
นศูนย(กลางการพัฒนา (Human Centered Development) (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห&งชาติฉบับที่ 10, 2549)  

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555L2559) มีเปPาหมายหลักท่ีจะสร4าง
สังคมท่ีเป
นสุขมีการพัฒนาและการเติบโตอย&างต&อเน่ืองและยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เช&นเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ผ&านมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
การขจัดป7ญหาความยากจน และมุ&งส&งเสริมแบบแผน การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน เป
นมิตรต&อ
สิ่งแวดล4อมและปรับโครงสร4างเศรษฐกิจให4มีลักษณะเป
น “เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy)” 
อาทิ  
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• การปรับตัวของอุตสาหกรรมสู&การผลิตแบบเป
นมิตรกับสิ่งแวดล4อม  
• การใช4พลังงานทดแทน  
• การบริการที่เป
นมิตรกับสิ่งแวดล4อมและการบริการด4านสุขภาพ  
• การฟRSนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อมท่ีเสื่อมโทรม  
• การใช4ประโยชน(จากมาตรการสร4างรายได4จากการอนุรักษ( เช&น การลดการปล&อย ก�าซเรอืน

กระจกจากการทําลายปbาและความเสื่อมโทรมของปbาในประเทศกําลังพัฒนาการจ&ายเงิน ค&าตอบแทน
การให4บริการของระบบนิเวศ เป
นต4น  

• การปรับโครงสร4างภาคเกษตรไปสู&การผลิตท่ียั่งยืน  
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานและขนส&งไปสู&การใช4พลังงานสะอาด และเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการใช4พลังงาน  
• การพัฒนาตลาดคาร(บอนเครดิต  
• การใช4ประโยชน(จากกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  
 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย$างย่ังยืนในระดับสากล 
จากการที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ได4ถูกผลักดัน

ให4นํามาเป
นแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย&างจริงจังมาตั้งแต&หลังวิกฤติ
เศรษฐกิจปK 2540 ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงผ&านโครงการต&างๆ และผ&าน
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว ที่ทรงช&วยแก4ป7ญหาความเป
นอยู&ให4ประชาชนอย&างเป
น
ข้ันตอน ทําให4สามารถอยู&กับธรรมชาติได4อย&างสมดุล และมีความเป
นอยู&ที่ดีขึ้นตามลําดับ เลขาธิการยู
เอ็นและประธานสมัชชาสหประชาชาติท่ีนายบัน คี มุน ได4กล&าวในที่ประชุมเวทีต&างๆ เก่ียวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนว&า พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวทรงมีบทบาทในการส&งเสริมการพัฒนาประเทศอย&าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป
นท่ีประจักษ(ชัดในสายตาประชาคมโลกมาตลอด
ระยะเวลาอันยาวนาน และจากการที่เลขาธิการสหประชาชาติ (นายโคฟK อันนัน) ได4เชิดชูเป
นอย&างสูง 
โดยทูลเกล4าฯ ถวายรางวัลความสําเร็จสูงสุดด4านการพัฒนามนุษย(ของโครงการพัฒนาแห&ง
สหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด&
พระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัวในปK 2549 และได4มีปาฐกถาถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว&า เป
น
ปรัชญาที่มีประโยชน(ต&อประเทศไทยและนานาประเทศ และสามารถเริ่มได4จากการสร4างภูมิคุ4มกันใน
ตนเอง สู&หมู&บ4าน และสู&เศรษฐกิจในวงกว4างข้ึนในท่ีสุด 

โครงการเครือข&ายเศรษฐกิจพอเพียงระหว&างประเทศนี้ เป
นการต&อยอดจากนโยบายของ
โครงการพัฒนาแห&งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี ) ที่ก&อนหน4าน้ีการเผยแพร&หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
เป
นเพียงการนําเสนอหลักการ ในเชิงหลักปรัชญาท่ีอาจจะยังไม&ได4ระบุหลักปฏิบัติให4เห็นเป
นรูปธรรม 
โดยยูเอ็นดีพีเน4นความยั่งยืนของการพัฒนา (sustainability) ระดับนานาชาติ หลังพบว&า ระบบทุน
นิยมเป
นระบบเศรษฐกิจที่ไม&ยั่งยืน เป
นจุดเร่ิมต4นนํามาซึ่งความล&มสลายในเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ต4องการการอธิบาย สร4างความเข4าใจ 
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หลังจากนิตยสาร The Economist ได4บิดเบือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดความเสียหาย ซึ่ง
จําเป
นต4องทําความเข4าใจกับนักวิชาการในต&างประเทศต&างชาติหันเน4นความพอเพียง “ทางทีมงาน
ทราบว&าต&างประเทศมีการใช4เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เพียงแต&เรียกกันในชื่ออ่ืน เช&น ประเทศ
มาเลเซีย มีแนวคิด Islamic economy หรือประเทศอังกฤษมีระบบเศรษฐศาสตร(มนุษยนิยม 
(humanistic economy) และ economics of happiness ประเทศแถบละตินอเมริกา เช&น 
อาร(เจนตินา บราซิล มีระบบเศรษฐกิจสมานฉันท( (solidarity economics) หรือบังกลาเทศก็มีระบบ
ธนาคารคนจน ซึ่งต&างมีจุดมุ&งหมายเดียวกันคือเป
นระบบเศรษฐกิจท่ีเน4นความสมดุลและยั่งยืน”  

1) พอเพียงสู$ความเปOนสากล และการพัฒนาแบบย่ังยืนอย$างเปOนขั้นตอน 
  ตามที่ทราบกันแล4วว&า เศรษฐกิจพอเพียง มีหลายระดับโดยเริ่มตั้งแต&แบบพอเพียง

ระดับพื้นฐาน ได4แก& ระดับบุคคล ซึ่งเป
นระดับครัวเรือน และนําไปสู&ข้ันท่ีสอง ซึ่งเป
นเศรษฐกิจแบบ
ร&วมมือร&วมกัน มีการจัดการทรัยพยากร ในรูปส&วนร&วม หรือในรูปสหกรณ( โดยเน4นในข้ันแรก ต4องอยู&
บนพื้นฐานของป7จจัย 4 ที่เน4นความเพียงพอต&อการดํารงชีวิต หลังจากน้ันค&อยนําไปสู&ความพอเพียง
ข้ันที่ 2  เศรษฐกิจพอเพียงจึงไม&ได4หมายความแค& เมื่อมีพอเพียงแค&มีอยู& มีกิน แค&น้ัน หรือไม&ได4
หมายถึงความมักน4อย หรือการเกียจคร4านอย&างท่ีคนไม&เข4าใจหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย&างแท4จริง ศาสตราจารย( เกย'เล$อ ซี อะเวอรี่ (Prof. Gayle C. Avery) ศาสตราจารย(ด4านการ
จัดการจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย กล&าวว&า “ความพอเพียงไม$ใช$การที่เรา
ต�องลําบากหรือขาดแคลน แต$คือการดํารงชีวิตอยู$ได�ตามอัตภาพของตน” (Sufficiency is not 
deprivation. It is living within your means.) ดังนั้นนอกจากภาคเกษตรกรรม ป7จจุบัน
ประเทศไทยได4มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช4ในภาค ส&วนอ่ืนๆ ของสังคมด4วย 
ไม&ว&าจะเป
นภาครัฐหรือภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการปรับใช4กับผู4ต4องขังในเรือนจํา เพื่อเตรียมความ
พร4อมให4ผู4ต4องขังสามารถกลับมาดํารงชีวิตในสังคมได4  

2) การขับเคลื่อน SEP สู$เวทีโลก 
Sufficiency Economy Philosophy: SEP เป
นเปPาหมายอันดับแรกๆ ระบุถึงการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล4องกับหลักคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยจะ
สามารถเป
นแนวทางหน่ึงท่ีสนับสนุนการบรรลุเปPาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ตัวอย&างเช&น การพัฒนา
ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม&สามารถสนับสนุนการบรรลุเปPาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข4อท่ี 1 และ 2 
เรื่องการขจัดความยากจนและความหิวโหย และสร4างความมั่นคงทางอาหาร การประยุกต(ใช4หลักสูตร
การเรียนรู4ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ซึ่งส&งเสริมสภาพแวดล4อมให4เป
นสังคม
แห&งการเรียนรู4 สนับสนุนการบรรลุเปPาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข4อที่ 4 ในการสร4างหลักประกันให4
การศึกษามีคุณภาพและส&งเสริมการเรียนรู4ตลอดชีวิต 

ในภาคธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(โดยการสร4างภูมิคุ4มกัน พัฒนาและพิทักษ(สิทธิ
ประโยชน(ของพนักงาน การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การลงทุนขยายกิจการที่รอบคอบไม&เกินตัว 
และทําในสิ่งที่ตนถนัด คือการส&งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและครอบคลุม สนับสนุน
การบรรลุเปPาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข4อ 8 คือการส&งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและ
ครอบคลุม ส&วนในระดับป7จเจกบุคคล ผู4ประกอบการรายเล็กและรายใหญ&สามารถนําหลักความ
พอประมาณ พอดี มีเหตุผล ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช4ในการดําเนินธุรกิจหรือดําเนิน
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ชีวิต จะเป
นการสนับสนุนการบรรลุเปPาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนข4อท่ี 12 ในเรื่องการผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน 

การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต(ใช4เพื่อพัฒนาประเทศในต&างประเทศนั้น 
ประเทศไทยได4เป
นศูนย(กลางการแลกเปลี่ยน ผ&านทางสํานักงานความร&วมมือเพื่อการพัฒนาระหว&าง
ประเทศ โดยมีหน4าท่ีคอยประสานงานรับความช&วยเหลือทางวิชาการด4านต&างๆ จากต&างประเทศมาสู&
ภาครัฐ แล4วถ&ายทอดต&อไปยังภาคประชาชน และยังส&งผ&านความรู4ท่ีมีไปยังประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ 
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน สํานักงานความร&วมมือเพื่อการพัฒนาระหว&างประเทศได4
ถ&ายทอดมาหลายปK โดยประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต&างชาติก็สนใจเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพิสูจน(แล4วว&าเป
นสิ่งที่ดีและมีประโยชน( ซึ่งแต&ละประเทศมีความต4องการ
ประยุกต(ใช4ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม&เหมือนกัน ข้ึนอยู&กับวิถีชีวิต สภาพภูมิศาสตร(ของแต&ละ
ประเทศ โดยได4ให4ผู4แทนจากประเทศเหล&าน้ีได4มาดูงานในหลายระดับ ท้ังเจ4าหน4าที่ปฏิบัติงาน 
เจ4าหน4าท่ีฝbายนโยบาย จนถึงระดับปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีประจํากระทรวงต&างๆ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ว&าด4วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต&างประเทศ ได4ดําเนินการ
โดยกระทรวงต&างประเทศ ด4วยการถ&ายทอดและเผยแพร&หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได4มีการ
จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อ “โครงการบัวแก4วสัมพันธ(” โดย
เริ่มจากประเทศเพื่อนบ4านเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ต&อมาในปK พ.ศ. ๒๕๔๗ เพิ่มประเทศจีนเข4ามาในสามปK
แรกเป
นเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสําคัญคือ การศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติจริง 
เพื่อให4พบกับคนที่นําไปใช4และประสบความสําเร็จจริง และในปK พ.ศ. ๒๕๕๐ เราได4เพิ่มเรื่องของการ
สร4างความเข4มแข็งให4ชุมชนว&าทําอย&างไรให4ชุมชนมีความเข4มแข็ง เพื่อชีให4เห็นว&า หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใช4ได4ในหลายๆ เรื่อง แล4วก็ขยายจากประเทศไปให4ท่ัวภูมิภาค พอประเทศเพื่อน
บ4านเร่ิมทําหลายๆ ประเทศทราบ เลยร4องขอให4กระทรวงฯ ไปเผยแพร&บ4าง ในปK พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ิมลง
พื้นที่ในประเทศแถบลาตินอเมริกา ตอนแรกเน4นในเร่ือง OTOP และขยายไปยังเอเชียใต4 ตะวันออก
กลาง และแอฟริกา จากเรื่องการเกษตร ก็นําไปปรับเป
นเร่ืองการท&องเท่ียว แต&เป
นการท&องเท่ียวเชิง
อนุรักษ( ซึ่งใช4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของ Universal Health Coverage ซึ่งได4พาไป
ศึกษาดูงานในโรงพยาบาลว&า สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข4าไปปรับใช4กับงานภายใน
โรงพยาบาลได4 นอกจากการจัดดูงานแล4ว ทางกระทรวงได4กําหนดให4มีการจัดหลักสูตรฝsกอบรม
ประจําปK ตั้งแต& พ.ศ. 2553 มีหัวข4อในการฝsกอบรม 4 หัวข4อ คือ  

1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2) การสาธารณสุข  
3) ภาวะโลกร4อน  
4) ความปลอดภัยทางด4านอาหาร  
โดยให4สถาบันต&างๆ เสนอว&าจะจัดหลักสูตรอบรมอะไร ซึ่งแต&ละหลักสูตรก็มีผู4สมัครจํานวน

มาก ประเทศแรกท่ีเราเข4าไปดําเนินการคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป
นการ



132 

พัฒนาในเร่ืองการเกษตรในพื้นที่เขตนํ้าท&วมและบริเวณที่แล4งมาก ปรากฏว&าป7จจุบันน้ีได4กลายเป
น
พื้นที่เกษตรตัวอย&างอยู&ท่ีหลวงพระบาง สถานท่ีที่สองที่เราเข4าไปดําเนินการ คือ ประเทศเลโซโทซึ่ง
เป
นสถานท่ีที่สมเด็จพระราชาธิบดีได4ทรงขอให4ไปช&วยสาธิตจนกลายเป
นสถานที่สาธิตเรื่อง การเกษตร
แบบผสมผสาน สถานท่ีที่สาม คือ ประเทศติมอร(เลสเต ท่ีได4เข4าไปพัฒนาเป
นหมู&บ4านตัวอย&างซึ่ง      
ทุกวันนี้รัฐบาลติมอร(เลสเต ได4นําแบบอย&างน้ีไปใช4ในการพัฒนาหมู&บ4านภายในประเทศของตน  

นอกจากนี้ ได4สนับสนุนการพัฒนาตามแนวชายแดน โดยการพัฒนาเป
นหมู&บ4านตัวอย&าง
ระหว&างไทยLกัมพูชา ได4มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร(ในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนมา เพื่อ
เป
นการเตรียมการเฉลิมฉลอง 90 พรรษา และฉลอง 20 ปK การนําเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยได4มีการจัดทํายุทธศาสตร(ระหว&าง พ.ศ. 2557L2560 มีการบูรณาการและขับเคลื่อนองค(
ความรู4เร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประโยชน(สุขของประชาชน  ในประเด็น การส&งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท การ
ขับเคลื่อนในเร่ืองของการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนในภาคธุรกิจ
บริการ การท&องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู4ประกอบการรายย&อย การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในต&างประเทศ เพื่อการเผยแพร&การพัฒนาอย&างยั่งยืนให4กับประเทศต&างๆ 
รวมทั้งยุทธศาสตร(ความร&วมมือเพื่อการพัฒนา 4 ปK ระหว&างปK พ.ศ. 2557L2560 โดยกําหนดเป
น 
พันธกิจความร&วมมือให4ประเทศไทยเป
นแหล&งเรียนรู4และเป
นต4นแบบของการพัฒนา ซึ่งหน่ึงในนั้นคือ
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับประเทศเกาหลีใต4 โดยอันดับแรกคือการจัดฝsกอบรมในเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงไทยLเกาหลีใต4 และในเร่ืองของทุนการศึกษาแก&ประเทศเพื่อนบ4าน ได4ร&วมมือกับทาง
สถาบันการศึกษาหลายสถาบันสนับสนุนให4นักเรียนไปศึกษาต&อในระดับปริญญาโท โดยเฉพาะเร่ือง
การพัฒนาอย&างยั่งยืน โดยขอให4เน4นการทําวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ(ที่เก่ียวข4องกับเร่ืองน้ี อีกเร่ืองหนึ่ง
คือการทําเอกสารเผยแพร&ซึ่งจะมีการหารือและร&วมมือกับหน&วยงานท่ีเก่ียวข4อง  

จะเห็นว&า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม&ใช&รูปแบบการพัฒนาท่ีสําเร็จรูป แต&เป
น
การพัฒนาที่สามารถนําไปประยุกต(ใช4ได4ตามสภาพแวดล4อมของแต&ละประเทศ โดยที่ผ&านมานอกจาก
มีการประยุกต(ใช4ในภูมิภาคท่ีแตกต&างกัน ซึ่ง ศาสตราจารย( เกย'เล$อ ซี อะเวอรี่ (Prof. Gayle C. 
Avery) ศาสตราจารย(ด4านการจัดการจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย กล&าวว&า 
“ความพอเพียงไม$ใช$การที่เราต�องลําบากหรือขาดแคลน แต$คือการดํารงชีวิตอยู$ได�ตามอัตภาพ
ของตน” (Sufficiency is not deprivation. It is living within your means.) ดังนั้น
นอกจากภาคเกษตรกรรม ป7จจุบันประเทศไทยได4มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช4ในภาค ส&วนอ่ืนๆ ของสังคมด4วย ไม&ว&าจะเป
นภาครัฐหรือภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการปรับใช4กับ
ผู4ต4องขังในเรือนจํา เพื่อเตรียมความพร4อมให4ผู4ต4องขังสามารถกลับมาดํารงชีวิตในสังคมได4  

3) ข�อคิดเห็นของนักคิดระดับโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

นักคิดระดับโลกเห็นด4วยกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอบทความ บท
สัมภาษณ( เป
นการยื่นข4อเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให4แก&โลก เช&น  

3.1) ศ.ดร. วูล(ฟกัง ซัคส( นักวิชาการด4านส่ิงแวดล4อมคนสําคัญของเยอรมนี สนใจการ
ประยุกต(ใช4หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย&างมาก และมองว&าน&าจะเป
นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับทุก
ชาติในเวลานี้ ทั้งมีแนวคิดผลักดันเศรษฐกิจพอเพียงให4เป
นท่ีรู4จักในเยอรมนี 
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3.2) ดร. อมาตยา เซน ศาสตราจารย(ชาวอินเดีย เจ4าของรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร( ปK ค.ศ. 1998 มองว&า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป
นการใช4สิ่งต&างๆ ที่จําเป
นต&อการ
ดํารงชีพ และใช4โอกาสให4พอเพียงกับชีวิตท่ีดี ซึ่งไม&ได4หมายถึงความไม&ต4องการ แต&ต4องรู4จักใช4ชีวิตให4ดี
พอ อย&าให4ความสําคัญกับเรื่องของรายได4และความรํ่ารวย แต&ให4มองท่ีคุณค&าของชีวิตมนุษย(  

3.3) นายจิกมี ทินเลย( นายกรัฐมนตรีแห&งประเทศภูฏาน ให4ทรรศนะว&า หากประเทศ
ไทยกําหนดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให4เป
นวาระระดับชาติ และดําเนินตามแนวทางนี้อย&างจริงจัง "ผม
ว&าประเทศไทยสามารถสร4างโลกใบใหม&จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร4างชีวิตที่ยั่งยืน และ
สุดท4ายจะไม&หยุดเพียงแค&ในประเทศ แต&จะเป
นหลักการและแนวปฏิบัติของโลก ซึ่งหากทําได4สําเร็จ 
ไทยก็คือผู4นํา 

3.4) นาย Håkan Björkman รักษาการผู4อํานวยการสํานักงานโครงการพัฒนาแห&ง
สหประชาชาติในประเทศไทย กล&าวเชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังได4ตระหนักถึงวิสัยทัศน(
และแนวคิดในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ4าอยู&หัว [17] และองค(การสหประชาชาติยังได4
สนับสนุนให4ประเทศต&าง ๆ ที่เป
นสมาชิก 166 ประเทศให4ยึดเป
นแนวทางสู&การพัฒนาประเทศแบบ
ยั่งยืน 

สรุป 
การประยุกต(ใช4หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เป
นแนวทาง    

การดําเนินชีวิตและประกอบการงานตามหลักความสมดุลหรือทางสายกลาง สามารถปรับตัวและดํารง
อยู&ได4อย&างมั่นคงและยั่งยืนภายใต4กระแสโลกาภิวัตน(และความเปลี่ยนแปลงต&างๆ ของประชาชนใน  
ทุกระดับ ตั้งแต&ระดับครอบครัว ระดับชุมชนสังคม ระดับรัฐ จนถึงระดับสากล ซ่ึงการพัฒนาตาม  
แนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีพื้นฐานจากการพึ่งพาตนเองเป
นสําคัญ โดยการพัฒนาความรู4
ความสามารถของคน และการนําเอาทรัพยากรที่มีอยู&มาใช4ให4เกิดประโยชน(สูงสุด ซึ่งป7จจัยสําคัญใน
การพัฒนาอย&างยั่งยืนคือ ต4องมีการพัฒนาเป
นลําดับข้ันตอน โดยใช4หลักวิชาการและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม เพื่อความอยู&รอดของสังคมในอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 

คําถาม 
 

1. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมีความสําคัญ และเป
นประโยชน(ต&อพสกนิกรชาวไทย
อย&างไร จงอธิบาย 
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2. ศูนย(ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทําหน4าที่เสมือนเป
นพิพิธภัณฑ(ธรรมชาติที่มี
ชีวิตหมายความว&าอย&างไร จงอธิบาย 

3. ยุทธศาสตร( 4 ประการในการพัฒนามีอะไรบ4าง จงอธิบาย 
4. รางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได4รับมีรางวัลใดบ4าง ยกตัวอย&าง

มา 3 รางวัล 
5. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป
นแนวทางพัฒนาอย&างยั่งยืนในด4านใดบ4าง จงอธิบาย 
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บทที่ 5 
 

การประยุกต�แนวทางการพัฒนาท�องถิ่นจากการศึกษา 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กับภารกิจมหาวิทยาลัย 

 
ภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป�นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท#องถ่ิน รับผิดชอบ
โครงการ 111 หมู+บ#าน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดบึงกาฬโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได#จัดการพัฒนาศักยภาพอาจารย2เพื่อการพัฒนาชุมชนท#องถ่ิน รุ+นท่ี 1 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 ทําให#ได#มีโอกาสเดินทางไปท่ีศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร (Puparn Royal Development Study Centre) ศึกษาในด#านพืช
สมุนไพร ด#านเกษตรผสมผสาน ด#านการผลิตประมง ด#านการผลิตข#าว ด#านการผลิดปศุสัตว2 ด#านการ
ผลิตหม+อนไหม ด#านการผลิตปุNยอินทรีย2 และเกษตรกรตัวอย+างคือคุณบังอร ไชยเสนา คุณลุงละมัย 
เพ็งแพงสุ ด#านการประกอบอาชีพประมง และด#านการประกอบอาชีพเกษตรผสมผสาน ศูนย2กสิกรรม
ธรรมชาตินาเรียง ตําบลตาดทอง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยคุณลุงแสวง ศรีธรรมบุตร  
 
ประวัติความเป+นมาศูนย�ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป�นภาคท่ีมีพื้นที่กว#างใหญ+มากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นท่ีถึง 
106.4 ล#านไร+ หรือ 170,218 ตารางกิโลเมตร คิดเป�นร#อยละ 33.1 ของพื้นท่ีทั้งประเทศ ซึ่งประสบ
กับปZญหาหลักๆ 3 ประการ คือ ปZญหาเก่ียวกับดิน เนื่องจากความสมบูรร2ของทรัพยากรป\าไม# ดิน น้ํา 
แร+ธาตุต+างๆ ดินมีคุณภาพต่ําไม+สามารถอุ#มน้ําได#และมีความเค็ม ปZญหาด#านแหล+งนํ้าและป\าไม# แหล+ง
น้ําธรรมชาติมีไม+เพียงพอ ทําให#ดินขาดความชุ+มชื้น ส+งผลต+อการเพาะปลูกพืช มีการแผ#วถางป\าเพื่อ
การประกอบอาชีพจนทําให#แหล+งต#นนํ้าลําธารและระบบนิเวศวิทยาถูกทําลาย ปZญหาด#านวิทยากร 
นอกจากปZญหาปZจจัยการผลิตการเกษตรข#างต#นที่ไม+พร#อมแล#ว ผลจากการขาดความรู#พื้นฐานท่ี
จําเป�นต+อการดํารงชีวิต โดยเฉพาะเทคนิควิชาการเกษตรที่ถูกต#อง การปรับปรุงบํารุงรักษาคุณภาพ
ของปZจจัยการผลิตอย+างมีหลักวิชา เช+น เร่ืองป\าไม# การใช#ประโยชน2จากท่ีดิน การแปรรูปผลผลิตและ
เรื่องการตลาด  
     จากสภาพภูมิประเทศ และทรัพยากร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต+างไปจาก
ภาคอ่ืน จึงมีการศึกษาถึงปZญหาสภาพท#องถ่ิน หรือวิถีชีวิตของราษฎรเพื่อจัดหารูปแบบการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับภาคอีสาน ดังน้ัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงคัดเลือกพื้นท่ี
จัดต้ังศูนย2ฯ ด#วยตนเอง เพื่อเป�นพื้นที่ตัวแทนของภาคอีสานทั้งหมด ด#วยพื้นที่นี้มีลักษณะสภาพ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล#อม และวงจรทางชีวภาพท่ีคล#ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอีสาน            
ศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงถือกําเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2525 เพื่อเป�นแบบจําลองของภาคอีสานและเป�นพื้นที่ส+วนย+อที่มีความเหมาะสมสอดคล#องกับการ
แก#ไขปZญหา ด#วยวิธีการต+างๆ เพื่อพัฒนาให#ภูมิภาคนี้เกิดความอุดมสมบูรณ2ยิ่งข้ึน ศูนย2ศึกษาการ
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พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู+ท่ีบ#านนานกเค#า ตําบลห#วยยาง อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ห+างอําเภอเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่ดําเนินการท้ังหมด 
13,300 ไร+ 
 การดําเนินงานแบ+งเป�นพื้นท่ีพัฒนาการเกษตรประมาณ 2,300 ไร+ พื้นที่เขตปริมณฑล             
เพื่อการพัฒนาป\าไม#ประมาณ 11,000 ไร+ อยู+ในเขตป\าสงวนแห+งชาติท่ีมีชื่อว+า ป\าภูล#อมข#าวและ        
ป\าภูเพ็ก พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได#พระราชทาน
พระราชดําริ ให#พิจารณาจัดหานํ้าสนับสนุนโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพาน โดยมีวัตถุประสงค2
เพื่อการศึกษา และทดลองงานพัฒนาการเกษตรต+างๆ ตามความเหมาะสมสําหรับเป�นตัวอย+างให#
ราษฎรนําไปใช#ปฏิบัติต+อไป ต+อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู+หัวได#
พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพาน  เพื่อเป�นการดําเนินงานใน
ลักษณะย+อส+วนภูมิประเทศให#เล็กลง เพื่อที่จะมีการดําเนินงานในทุกๆ ด#านมาอยู+ในศูนย2ฯ โดยจะมี
การศึกษา ทดลอง เผยแพร+ การพัฒนาและเป�นตัวอย+างให#แก+ผู#เช่ียวชาญ ข#าราชการและประชาชน 
สามารถมาดูงาน ศึกษาและพัฒนาไปใช#ปฏิบัติได# มีลักษณะเป�นพิพิธภัณฑ2ธรรมชาติท่ีมีชีวิตโดยจะมี
การศึกษาและพัฒนาตั้งแต+เร่ิมต#นการเพาะกล#า การปลูก การใช#ที่ดินให#เหมาะสม ตลอดจนการ     
แปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรเป�นสินค#าเกษตรอุตสาหกรรม โดยเพิ่มศึกษาค#นคว#าวิจัยทดลองงาน
พัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก+ท#องถ่ิน และนําออกเผยแพร+เป�นตัวอย+างให#ราษฎรนําไปปฏิบัติ         
เพื่อพัฒนาอาชีพ ฟdeนฟู และพัฒนาป\าไม# การปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให#ผลเพิ่มรายได#แก+เกษตรกร         
เดิมเป�นป\าโปร+ง คนไปตัดไม#สําหรับเป�นฟdนและใช#พื้นที่สําหรับทําการเกษตร ป\าไม#ที่อยู+เหนือพื้นที่ถูก
ทําลายไปมากจึงไม+มีนํ้าในหน#าแล#ง น้ําไหลแรงในหน#าฝน ทําให#มีการซะล#าง (erosion) ผิวดิน        
(top soil) บางลงและเกลืออยู+ข#างใต# จะข้ึนเป�นหย+อมๆ การดําเนินงานของศูนย2ศึกษาการพัฒนา     
ภูพาน นี้ มีหน+วยราชการและหน+วยงานท่ีเก่ียวข#องหลายหน+วยร+วมรับผิดชอบ เช+น กรมชลประทาน 
กรมป\าไม# กรมประมง กรมปศุสัตว2 กรมส+งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
เป�นต#น 
 กิจกรรมของศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ครอบคลุมทุกด#านที่มีผลต+อการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมอันเหมาะสมแก+สภาพพื้นท่ี และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ได#แก+ 
 งานชลประทาน สร#างแหล+งเก็บกักน้ํา เช+น อ+างเก็บน้ําห#วยตาดไฮใหญ+ อ+างเก็บนํ้าห#วยเดียก 
ฝายกักเก็บน้ําจากต#นน้ําลําธาร แนะนําการจัดระบบส+งนํ้าและการใช#นํ้าแก+เกษตรกร 
 งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศึกษาทดลองวิธีการที่ได#ผลในการเพิ่มผลผลิตและรายได# 
เ ช+ น  ศึ กษาทดสอบ เลื อกสายพั นธุ2 ข# า ว  พื ช  และ ไม# ผลที่ เ หมาะสมแก+ สภาพพื้ นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช+น ข#าว พืช และไม#ผลที่เหมาะสมแก+สภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช+น 
ข#าว พืชไร+ พืชสวน เป�นต#นว+า เงาะ ลําไย ทุเรียน น#อยหน+า หม+อนไหม ยางพารา เห็ด การจัดระบบ
การทําฟาร2ม การศึกษาวิธีแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
 งานศึกษาและพัฒนาป.าไม� อนุรักษ2ทรัพยากรป\าไม#ท่ีทรุดโทรม ปลูกและบํารุงป\าธรรมชาติ 
ส+งเสริมการปลูกป\าทดแทน ส+งเสริมการปลูกหวายดง ไม#ไผ+ชนิดต+าง ๆ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงครั่ง 
ควบคุมและปjองกันไฟป\า 
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 งานส1งเสริมและพัฒนาแหล1งนํ้าเพ่ือการประมง ศึกษาทดลองและพัฒนาการประมงนํ้าจืด 
ส+งเสริมการเลี้ยงปลาบ+อ และในกระชังในอ+างเก็บน้ํา 
 งานศึกษาและพัฒนาด�านปศุสัตว� ปรับปรุงทุ+งหญ#าเลี้ยงสัตว2 ศึกษาและทดลองการเลี้ยง
สัตว2 การผลิตอาหารสัตว2 เช+น ส+งเสริมการปลูกกระถินเป�นร้ัวบ#าน ผลิตเมล็ดพันธุ2ถ่ัวฮามาด#า การ
จัดการด#านการเลี้ยงสัตว2 และวิธีแก#ปZญหา เช+น การปjองกันและกําจัดโรคของสัตว2 
 งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน อนุรักษ2ดินและน้ําวิจัยทดสอบ ถ+ายทอดความรู#แก+
ราษฎรเพื่อให#พัฒนาที่ดินให#เกิดประโยชน2 
 งานส1งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน แนะนําฝkกอบรม ส+งเสริมความรู#ด#าน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช+น การตีเหล็ก ผลิตมีด และเครื่องมือเกษตร ฝkกอบรมย#อมสีด#าย ทอผ#า 
เพื่อให#ราษฎรทําเครื่องใช#ในครัวเรือนเป�นการประหยัด หรือเป�นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได# 
 งานส1งเสริมการเกษตร นําความรู#ด#านเกษตรที่ศึกษาทดลองได#ผลเป�นท่ีพอใจแล#ว เผยแพร+
แก+เกษตรกรให#นําไปปฏิบัติด#วยตนเอง 
 งานศึกษาและพัฒนาหมู1บ�านตัวอย1าง จัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ2
ความจําเป�นพื้นฐาน จัดตั้งและพัฒนาองค2กรประชาชนในหมู+บ#านรอบศูนย2 
 งานฝ5กอบรมและถ1ายทอดเทคโนโลยี ถ+ายทอดความรู#ด#านเกษตรกรรมแก+ราษฎรในหมู+บ#าน
รอบศูนย2 และราษฎรในจังหวัดต+าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให#นําความรู#ไปพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิต 
            พร#อมกันนี้  ได#พระราชทานข#อมูลเก่ียวกับปZญหาของดินบริเวณศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพาน
ฯ ว+า 
            "...เป�นดินทราย  ดินเค็ม  ขาดน้ํา..." 
             ต+อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525  พระราชทานพระบรมราชวโรกาส  ให#หม+อมเจ#า
จักรพันธ2เพ็ญศิริจักรพันธ2  องคมนตรี และนายสุนทร  เรืองเล็ก  อธิบดีกรมชลประทาน  พร#อมด#วย
นายเล็ก จินดาสงวนเข#าเฝjาทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมราชองครักษ2 สวนจิตรลดา ได#พระราชทาน
พระราชดําริเก่ียวกับศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป�นครั้งแรก โดยทรงให#พิจารณาวางโครงการ
จัดหา นํ้าสนับสนุนโครงการศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานตามพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร  โดยมี
วัตถุประสงค2เพื่อศึกษาทดลอง งานพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ อันได#แก+ การพัฒนาป\าไม#  การเกษตร
ต+างๆ  ตามความเหมาะสม  รวมท้ังการดําเนินงานด#านเกษตรอุตสาหกรรม  สําหรับเป�นตัวอย+างให#
ราษฎรนําไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได#  อันจะนําไปสู+ความสามารถในการพึ่งตนเองได#ต+อไป  และได#
พระราชทานพระราชดําริ  ให#กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก+อสร#างอ+างเก็บนํ้าตาดไฮใหญ+  ท่ี
พิกัด  48 QUD 961o909  แผนที่มาตราส+วน  1 : 50,000  ระวาง  5843 III  เพื่อจัดหาน้ําสนับสนุน
ศูนย2ฯ  พื้นที่โครงการประมาณ  1,800  ไร+  ให#สามารถส+งน้ําใช#ทําการศึกษาและทดลองได#ตลอดทั้งปr 
             ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2526  พระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู+หัวได#เสด็จทอดพระเนตร
ตรวจสภาพพื้นที่บริเวณ บ#านนานกเค#า และเสด็จพระราชดําเนินเข#าไปถึงพื้นท่ีบริเวณที่จะก+อสร#าง
อ+างเก็บน้ําตาดไฮใหญ+ พระองค2ให#นําน้ําจากอ+างเก็บนํ้าตาดไฮใหญ+มาสนับสนุนพื้นที่เกษตรกร บริเวณ 
บ#านนานกเค#า และทรงคัดเลือกพื้นท่ีจัดตั้งศูนย2 ณ  บริเวณบ#านนานกเค#า ตําบลห#วยยาง อําเภอ
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เมือง จังหวัดสกลนคร ด#วยพระองค2เองเพื่อเป�นพื้นที่ตัวแทนของภูมิภาคท้ังหมด  ด#วยพื้นท่ีนี้มี
ลักษณะสภาพธรรมชาติแวดล#อม และวงจรชีวภาพที่คล#ายคลึงกับภูมิภาคโดยทั่วไปของภาคอิสาน 
 
พ้ืนที่ดําเนินการ 

1. ในการดําเนินงานของศูนย2ฯ ได#มีการขยายผลการศึกษาเผยแพร+สู+ราษฎรในหมู+บ#านรอบ
ศูนย2ฯ รวม 15 หมู+บ#าน รวมท้ังกระจายการขยายผลของศูนย2ฯ สู+พื้นที่อ่ืนๆ ของภาคให#เพิ่ม
มากข้ึน โดยจัดตั้งเป�นศูนย2สาขาข้ึน 3 แห+ง คือ  

1.1  โคร งการพัฒนาพื้ น ท่ี ลุ+ มน้ํ า ห# ว ยบา งทรายตอนบน อัน เ น่ื องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการลักษณะการพัฒนา
พื้นที่แบบเบ็ดเสร็จท้ังในด#านการเกษตร การอนุรักษ2ป\าไม# การพัฒนาแหล+งน้ํา
และศิลปาชีพ  

1.2 โครงการพัฒนาลุ+มน้ํากํ่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด สกลนครoนครพนม 
ดําเนินการแก#ไขปZญหานํ้าท+วมในพื้นท่ีเพาะปลูกในฤดูฝน และการขาดแคลนน้ํา
ในการทําการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล#งให#แก+ราษฎรท่ีอาศัยอยู+บริเวณสอง
ฝZsงลําน้ํากํ่า  

1.3 โครงการขุดสระกักเก็บน้ําตามทฤษฎีใหม+อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอ 
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ2 เพื่อให#เป�นจุดศึกษา ทดลองและสาธิตให#ราษฎรได#เห็น
ผลการพัฒนาการเกษตรกรรมตามแนวพระราชดําริ "ทฤษฎีใหม+"  

2.  ศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จะเป�นแม+ข+ายให#ความช+วยเหลือด#านความรู#ทางวิชาการ
เทคโนโลยี การฝkกอบรม การสนับสนุนพันธุ2พืชและสัตว2แก+ศูนย2สาขา เพื่อให#ราษฎรในพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรูปแบบการประกอบอาชีพที่ เหมาะสมกับท#องถ่ิน เพื่อให#มีความ
เป�นอยู+อย+างพอมีพอกินและสามารถพึ่งตนเองได#อย+างยั่งยืน  

หน1วยงานที่รับผิดชอบ 
1. กรมชลประทาน  
2.  กรมวิชาการเกษตร  
3.  กรมพัฒนาชุมชน  
4.  กรมปศุสัตว2  
5.  กรมส+งเสริมการเกษตร  
6.  สาธารณสุขจังหวัด  
7.  กรมประมง  
8.  กรมส+งเสริมอุตสาหกรรม  
9.  กรมพัฒนาท่ีดิน  
10.  จังหวัดสกลนคร  
11. กรมอุทยานแห+งชาติ สัตว2ป\า และพันธุ2พืช  

 
การดําเนินงานภายในศูนย� 
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การดําเนินงานของศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ประกอบด#วย 2 งานหลักที่สําคัญ คือ  
งานศึกษา ทดลอง ค#นคว#า ศึกษาหาวิธีการและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของภาค 

เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพและผลผลิตให#สูงข้ึน โดยมีการศึกษา ทดลอง ค#นคว#า พัฒนา
เกษตรกรรม ดังน้ัน ศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จึงถือกําเนิดข้ึนเพื่อเป�น
แบบจําลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป�นพื้นที่ส+วนย+อที่สอดค#องกับการแก#ปZญหาและศึกษา
วิธีการพัฒนาของภูมิภาคน้ีได#อย+างเหมาะสม  ในปr พ.ศ. 2527  ได#ดําเนินการก+อตั้งท่ีทําการของศูนย2
ศึกษาการพัฒนาภูพาน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ณ หมู+บ#านนานกเค#า ตําบลห#วยยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  ตั้งอยู+เส#นรุ#งที่ 17.04 องศา ถึง 17.07 องศาเหนือและเส#นแวงที่ 104.00 องศา ถึง 
104.04 องศา ตะวันออกบ#านนานกเค#า   ตําบลห#วยยาง   อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 
โทร. 0o4274o7458o9 โทรสาร. 0o4274o7460 ถนนสาย สกลนคร o กาฬสินธุ2 ประกอบด#วยพื้นท่ี 
11,300 ไร+ โดยแบ+งออกเป�น 2 ส+วน  
 1. พื้นที่สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม จํานวน 2,300 ไร+  
 2. พื้นที่พัฒนาป\าไม#  จํานวน 1,1000  ไร+ พื้นที่หมู+บ#านรอบศูนย2 ฯ 22 หมู+บ#าน จํานวน 

11,000 ไร+  
 
งานขยายผลการศึกษาและพัฒนา 

        เมื่อได#ผลการศึกษาที่ดี สามารถให#ผลผลิตสมบูรณ2เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของ
ท#องถ่ินแล#ว ผลการศึกษาท่ีดีดังกล+าวก็คือ "ตัวอย+างของผลสําเร็จ" ที่ศูนย2ฯ ได#นําไปขยายผลเผยแพร+สู+
ราษฎรในพื้นที่เปjาหมาย ได#แก+ หมู+บ#านรอบศูนย2ฯ จํานวน 15 หมู+บ#าน โดยวิธีการให#ความรู#แก+ราษฎร
ในหลายวิธี ได#แก+ การจัดทําแปลงสาธิต การจัดทําหลักสูตรฝkกอบรมการพัฒนาอาชีพ ท้ังด#าน
ประกอบเกษตรกรรม ตลอดจนอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว การส+งเสริมและสนับสนุนพันธุ2พืช 
พันธุ2สัตว2 เพื่อให#เกิดการปฏิบัติจริง 

���

แนวคิดและทฤษฎีใหม1การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู1หัว 
การปลูกป.าโดยไม1ต�องปลูก       
 การปลูกป\าโดยไม+ต#องปลูก ตามหลักการฟdeนฟูสภาพป\าด#วยวัฏธรรมชาติ(Natural 
Reforestation) เป�นทฤษฎีการฟdeนฟูป\าที่มีวิธีการที่เรียบง+ายและประหยัดในการดําเนินงาน ตลอดจน 
เป�นการส+งเสริมระบบวงจรป\าไม#ตามธรรมชาติให#กลับเข#าสู+ป\ายุคด้ังเดิม โดยอาศัย ขบวนการทดแทน
ตามธรรมชาติ(Natural succession) เป�นวนวัฒนวิธีในการจัดการ ป\าไม#ซึ่งจําเป�นต#องอาศัยการ
อนุรักษ2ดินและน้ําการสร#างความชุ+มชื้นให#แก+ดิน และที่ สําคัญคือการปjองกันไฟป\า การดําเนินงาน
ของงานศึกษาและพัฒนาป\าไม#ที่เก่ียวข#องมีดังนี้ งานศึกษาและทดลองวิจัยเรื่องบทบาทของการ
ทดแทนตามธรรมชาติกับการสูญเสีย ดินและน้ําพื้นที่ศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป�นการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ บริเวณพื้นท่ีป\าเบญจพรรณ ป\าเต็งรัง และพื้นที่ไร+ร#าง หลังจากได#ทําการ
ปjองกันไฟป\าแล#วปล+อยให#มีการทดแทน ตามธรรมชาติพบว+าป\าเบญจพรรณและป\าเต็งรังมีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมพืชในรูป การทดแทนไม+เด+นชัดนัก เนื่องจากพื้นที่ป\าไม#มีการพัฒนาตัวเองมานาน 
พื้นที่ไร+ร#าง มีการเปลี่ยนแปลงสังคมพืชให#เห็นได#ชัดกว+า เร่ิมจากการมีลูกไม#เกิดข้ึนทั้งจํานวน และ
ชนิดที่มากกว+าป\าอ่ืนๆ 



147 

 การปjองกันรักษาป\าและควบคุมไฟป\าอย+างมีส+วนร+วม ดําเนินการดูแลปjองกันรักษาป\าบน
พื้นที่ 11,000 ไร+ แบ+งออกเป�น 8 โซน ในการรับผิดชอบ มีราษฎรอาสาสมัครเป�นผู#ดูแล มีการปjองกัน
รักษาป\า ทําแนวกันไฟ ดายหญ#าและวัชพืชตามแนวรอยต+อแปลงบํารุงป\าธรรมชาติเพื่อให#ป\าอยู+ใน
สภาพ อุดมสมบูรณ2ตลอดไป ซึ่งราษฎรอาสาสมัครปjองกันรักษาป\าและควบคุมไฟป\ามี บทบาทหน#าท่ี
เป�นแกนนําในการประชาสัมพันธ2การปjองกันรักษาป\าและควบคุมไฟป\า เป�นยามระวังปjองกันรักษาป\า
และไฟป\า ช+วยสอดส+องดูแลและห#ามปรามผู#ท่ีตัดไม# แผ#วถางและจุดไฟเผาป\า ช+วยเสนอแนะความ
คิดเห็นหรือแนวทางในการปjองกัน รักษาป\าและควบคุมไฟป\า และเป�นแกนนําและตัวอย+างอันดีใน
การบําเพ็ญ สาธารณประโยชน2ต+อชุมชน ป\าเปrยก ทฤษฎีการพัฒนาป\าโดยการใช#ทรัพยากรนํ้าให#เกิด
ประโยชน2สูงสุดในการสร#าง แนวปjองกันไฟเปrยก (Wet Fire Break) เป�นทฤษฎีการอนุรักษ2และฟdeนฟู
ป\าไม# โดยใช#ความชุ+มชื้นเป�นหลักสําคัญ ที่จะช+วยให#ป\าเขียว เป�นการใช#ประโยชน2จากทรัพยากรนํ้าให#
เกิดประโยชน2สูงสุดต+อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม 
 ป.าเป<ยก ทฤษฎีการพัฒนาป\าโดยการใช#ทรัพยากรน้ําให#เกิดประโยชน2สูงสุดในการสร#าง แนว
ปjองกันไฟเปrยก (Wet Fire Break) เป�นทฤษฎีการอนุรักษ2และฟdeนฟูป\าไม# โดยใช#ความชุ+มชื้นเป�นหลัก
สําคัญ ที่จะช+วยให#ป\าเขียว เป�นการใช#ประโยชน2จากทรัพยากรน้ําให#เกิดประโยชน2สูงสุดต+อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม การดําเนินงานของงานศึกษาและพัฒนาป\าไม#ที่เก่ียวข#องมีดังน้ี 
การสร#างฝายต#นน้ําลําธาร (Check Dam) การดําเนินการสร#างฝายต#นนํ้าลําธาร (Check Dam) 
ดังกล+าว ได#ให#ราษฎร อาสาที่มีพื้นที่อาศัยร+วมกับพื้นที่ป\าไม# มีส+วนร+วมในการก+อสร#างฝายต#นน้ําลํา
ธารเพื่อ ให#เกิดความรับผิดชอบ ความรักและหวงแหนพื้นที่ป\า การสร#างฝายต#นน้ําลําธาร (Check 
Dam) โดยมีวัตถุประสงค2เพื่อ  
 1. ชะลอการไหลของน้ําและลดความรุนแรงของกระแสนํ้าในลําธาร ทําให#น้ําซึมลงสู+ดินได#
มากข้ึน เพิ่มความชุ+มชื้น  
 2. เพื่อลดการเกิดการชะล#างพังทลายของหน#าดิน และสามารถกักเก็บตะกอน เศษซากต+างๆ 
ที่ไหลลงมากับนํ้าในลําธาร  
 3. เพื่อกักเก็บน้ําไว#เป�นแหล+งน้ํา สําหรับใช#ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย2 และสัตว2ป\า 
ตลอดจนการเกษตรกรรม  
 4. เพื่อเป�นแหล+งเก็บกักน้ําเพื่อดับไฟป\า 9 ฝายหินทิ้ง ฝายคอกหมู ฝายหินก+อ 19 ผลสําเร็จท่ี
โดดเด+นของศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ งานศึกษาและทดลองวิจัย เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสังคมพืช หลังการสร#างฝายน้ําล#น (ฝายต#นนํ้าลําธาร) ท่ีศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
เพื่อเป�นการตรวจสอบการสร#างฝายต#นน้ําลําธาร ช+วยเพิ่มความชุ+มชื้นและการพัฒนาตัวของสังคม       
พืชซึ่งสามารถนําไปสู+การสร#างป\าเปrยก หรือภูเขาป\าได# การเปลี่ยนแปลงสังคมพืชหลังการสร#างฝาย
ต#นน้ําลําธาร จากการศึกษาพบว+า ฝายต#นน้ําลําธาร มีผลทําให#เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมพืช          
ทั้งทางด#านจํานวนต#นและชนิดพันธุ2ท่ีเพิ่มข้ึน ท้ังน้ีเป�นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ความชื้น เกิดการ
สะสมของปริมาณนํ้าเป�นระยะๆ ซึ่งการเจริญเติบโตและการพัฒนา ตัวของสังคมพืช การปลูกป\า 3 
อย+าง ประโยชน2 4 อย+าง การรู#จักใช#ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให#เกิดประโยชน2แก+ประชาชนมากที่สุด 
ยาวนานที่สุด และทั่วถึงกันที่สุด เป�นแนวคิดของการผสมผสานความต#องการในการ อนุรักษ2และฟdeนฟู
ทรัพยากรป\าไม#ควบคู+ไปกับความต#องการด#านเศรษฐกิจสังคมคือ เพื่อปjองกันมิให#เกษตรกรลักลอบเข#า
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บุกรุกทําลายป\าไม#และนําของป\าจากป\ามาใช# ประโยชน2จนเกินกําลังของป\า เพื่อให#ชุมชนอยู+ร+วมกับ
ป\าอย+างยั่งยืน 10 กล#าไม#เพื่อแจกจ+ายเกษตรกร เกษตรกรรับกล#าไม# 
 โครงการปลูกป\าสาธิต โครงการปลูกป\าสาธิตดําเนินงานโดย “ระบบวนเกษตร” ซึ่งเป�นความ
สมดุล ของการใช#ที่ดินเพื่อการเกษตรและป\าไม# ที่ให#ทั้งผลลัพธ2ด#านการผลิตและสิ่งแวดล#อม อย+าง
ยั่งยืน การเลือกองค2ประกอบของระบบวนเกษตรจะต#องยึดถือความสมดุล ท้ัง 3 ด#าน กล+าวคือ ด#าน
การผลิต ระบบวนเกษตร จะต#องให#ผลผลิตตามความ ต#องการด#านสังคม จะต#องประยุกต2ใช#ได#กับ
ชุมชน และด#านกายภาพจะต#องมีการ อนุรักษ2ดิน น้ํา และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ส+งเสริมความยั่งยืนใน
ระบบ 
 ปลูกป\าในใจคน การดําเนินงานด#านการสร#างจิตสํานึกในการอนุรักษ2ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล#อมอย+างมีส+วนร+วม โครงการอนุรักษ2พันธุกรรมพืชฯ การอนุรักษ2พันธุกรรมพืชเพื่อรักษาแหล+ง
พันธุกรรมพืชให#คงอยู+ตลอดไป เพื่อรวบรวมพันธุ2ไม#มีค+าหายาก ใกล#จะสูญพันธุ2 และเพื่อเป�นแหล+ง
ศึกษาเรียนรู#และ ดูงานของนักเรียน นักศึกษา และผู#ที่สนใจทั่วไปเก่ียวกับพรรณไม#และระบบนิเวศ 
ของป\า ทําให#มีความเข#าใจมากข้ึน และส+งผลให#ผู#ที่เข#ามาศึกษาดูงานมีความ ตระหนักต+อการอนุรักษ2
ทรัพยากรป\าไม#มากข้ึน โครงการอนุรักษ2 พันธุกรรมพืชฯ ได#ศึกษาและรวบรวมพรรณไม#ป\าภูพานทั้ง
ในพื้นที่และนอกพื้นท่ีศูนย2 ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ รัศมี 50 กิโลเมตร ประมาณ 300 กว+าชนิด 
ศึกษาเห็ดป\า ท้ังชนิดท่ีกินได#และกินไม+ได#จํานวน 185 ชนิด ศึกษาสมุนไพรป\าภูพานจํานวน 260 กว+า
ชนิด ผักกระโฉม ลิ้นมังกร 
 โครงการอนุรักษ2สัตว2ป\าและเส#นทางศึกษาธรรมชาติ จัดทําข้ึนเพื่อเป�นเส#นทางสําหรับศึกษา
เก่ียวกับสภาพแวดล#อมของธรณีสันฐาน ความสัมพันธ2ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ ทรัพยากรป\าไม# สัตว2ป\า 
ของป\าที่มีคุณค+า ความสําคัญของระบบนิเวศวิทยาที่จะส+งผลกระทบต+อการดํารงชีวิตของมนุษย2 
ตลอดจนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป�นการสร#างจิตสํานึก
ให#ผู#ที่มาเท่ียวชมได#มีความรู# ความเข#าใจ มีแนวคิด และมีส+วน เข#ามาร+วมในการอนุรักษ2
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม เส#นทางศึกษา ธรรมชาติ มีระยะทางรวม ๓ กิโลเมตร มีปjายส่ือ
ความหมายแสดงไว#แต+ละจุด 
 ป\าไม# เป�นมรดกจากธรรมชาติท่ีมีความสง+างามและหลากหลายในตัวของ มันเอง เป�นตัวแทน
ของธรรมชาติท่ีแสดงออกถึงความเจริญงอกงามเติบโตและความ หลากหลาย ผลิตผลหลักของป\าไม# 
คือ ไม# ไม#มีส+วนสําคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สมัยใหม+มากกว+าสิ่งอ่ืนใด และในอุตสาหกรรมหลัก
ทุกชนิดก็ต#องพึ่งพาผลผลิตจากป\า อย+างน#อย 1 ชนิด เพื่อใช#ในกระบวนการผลิต เราจะเห็นได#ว+า ป\า
ไม#เป�นทั้งผู#ให#และ ผู#คุ#มครอง ของป\า หมายถึงผลิตผลจากป\าทุกชนิดยกเว#นไม# ประเทศไทยได#
รวบรวม ของป\าเป�นหมวดหมู+ ตามการใช#ประโยชน2ของป\า โดยได#จาํแนกของป\าเป�น 9 กลุ+ม ดังน้ี  
 1. หวาย  
 2. แมลงอุตสาหกรรมและแมลงกินได#  
 3. ไผ+  
 4. ไม#หอม  
 5. ชันและยางไม#  
 6. เปลือกไม#  
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 7. สมุนไพรและเคร่ืองเทศ  
 8. แทนนินและสีธรรมชาติ  
 9. พืชอาหาร 
 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับภารกิจการพัฒนา 
 การพัฒนาด�านแหล1งน้ํา 
 ได#จัดตั้งกลุ+มผู#ใช#น้ําชลประทานท้ัง 15 อ+าง โดยได#มีการพัฒนาแหล+งน้ํา 2 รูปแบบคือ 

1. พื้นที่ในเขตชลประทาน คือ การใช#น้าํจากอ+างเก็บน้ํา มีอยู+ 15 อ+างท่ีศูนย2ศึกษาการ
พัฒนาภูพานฯ ดูแล 

2. พื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระทฤษฎีใหม+และการขุดบ+อประมง เจาะบาดาล
ในพื้นท่ีราษฎร เพื่อใช#ในการอุปโภค บริโภค 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 อ+างเก็บนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
ในความรับผิดชอบศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

 

�� �� ��



150 

�� �� �

�� �� �� ���

�� �� �

�� �� �

 
 
 
 
 
การพัฒนาทรัพยากรป.าไม� ในพ้ืนที่ป.าไม� 11,000 ไร1 
กลุ+มราษฎรรักษาป\า 
 ราษฎรมีส+วนร+วมดูแลรักษาป\าโดยรอบ ซึ่งแบ+งพื้นท่ีรับผิดชอบเป�น 8 โซน 8 หมู+บ#านในพื้นที่ 
11,000 ไร+ ก+อให#เกิดสํานึกในการปjองกันอนุรักษ2 ป\าไม# เป�นภูมิคุ#มกันไม+ให#เกิดการบุกรุกทําลายป\า 
ส+งผลให#ป\าฟdeนฟูสมบูรณ2ขึ้นอย+างยั่งยืน 
การอนุรักษ2ฟdeนฟูป\า 
 เพื่อเป�นการกระตุ#นให#คนทั่วไปรักและหวงแหนในทรัพยากรป\าไม# โดยเร่ิมจากการอนุรักษ2 
พื้นที่ต#นน้ําลําธาร ตลอดจนการปลูกป\าไม#ในลักษณะต+าง ๆ เช+น 
 ปลูกต#นไม#ในใจคน 
 ปลูกป\าต#นน้ําลาํธารหรือปลูกป\าธรรมชาติ 
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 ปลูกป\าทดแทนในพื้นที่เสื่อมโทรม 
 ปลูกป\า 3 อย+างได#ประโยชน2 4 อย+าง 
การอนุรักษ2พันธุ2สัตว2ป\า 
 ได#มีการจําลองเนื้อท่ีเป�นสวนสัตว2 60 ไร+ มีสัตว2ป\าที่เป�นสัตว2ป\าสงวน เช+น หมูป\า เน้ือทราย  
การพัฒนาปรับปรงุดิน  
 มุ+งเน#นใช#หลักธรรมชาติแก#ไขปZญหาปรับปรุงอนุรักษ2ดินให#เหมาะสม สําหรับการเกษตรที่
สอดคล#องกับสภาพพื้นที่ โดยวิธีการต+าง ๆ ได#แก+ การใช#ปุNยหมัก การใช#ปุNยพืชสด การปลกูพืช
หมุนเวียน การปลูกหญ#าแฝกปjองกันหน#าดิน 
การพัฒนาด�านเกษตรกรรม 

1. กิจกรรมพืชสวน ได#ทดสอบพันธุ2ไม#ผลที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช+น ลิ้นจี่  
ลําไย แห#ว ส#มโอ มังคุด เงาะ ทุเรียนเทศ สะตอปZกษ2ใต# สับปะรด อะโวคาโด# โกโก# ฯลฯ   

2. กิจกรรมพืชไร+ ใช#ระบบหมุนเวียนในการปลูกพืชไร+อย+างยั่งยืน การใช#หญ#าแฝกปjองกัน
การชะล#างพังทลายของดินในการปลูกพืชไร+บนพื้นที่ลาดเอียง การใช#สบู+ดําในการ
ทดแทนพลังงาน การปลูกมันสําปะหลังเพื่อเป�นอาหารสัตว2 การควบคุมวัชพืช 

3. กิจกรรมเพาะเห็ด ศึกษาและทดสอบหาวัสดุที่เหมาะสมในท#องถ่ินมาทําการเพาะเห็ด 
และฝkกอบรมสาธิตการทําเชื้อเพาะเห็ด การเพาะเห็ดจากฟางข#าวและข้ีเลื่อยยางพารา มี
การเพาะเห็ด 3 ชนิดได#แก+ 

  การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได#แก+ เห็ดนางฟjา เห็ดฟาง 
  การเพาะเห็ดสมุนไพร  ได#แก+ เห็ดหลินจือ เห็ดหอม 
  การเพาะเห็ดพื้นบ#าน   ได#แก+ เห็ดขอนขาว เห็ดตีนแรด เห็ดบด 

4. กิจกรรมหม+อนไหม มีการส+งเสริม 2 สายพันธุ2 คือ ไหมพันธุ2นางตุ+ย และไหมพันธุ2อีรี่ 
5. กิจกรรมยางพารา ได#ปลูกยางพาราในพื้นท่ี 17 ไร+ 3 สายพนัธุ2 ได#แก+ 

 ยางพาราพันธุ2 RRM 600 
 ยางพาราพันธุ2 GT1 
 ยางพาราพันธุ2 PR255 

งานศึกษาและพัฒนาด�านข�าว  
  ศึกษาและวิจัยการปลูกข#าวพนัธุ2สกลนครและพันธุ2อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขต

ภาคอีสาน  
 การพัฒนาด�านปศุสัตว� 
  การพัฒนาไก+ดาํภูพาน กระต+ายดําภูพาน สุกรดําภูพาน โคเน้ือภูพาน กวางรูซ+า 
 การพัฒนาด�านประมง 
  กิจกรรมประมงมีการทดลองการแปลงเพศปลานิล การสาธิตการเลี้ยงปลาในบ+อแบบต+าง ๆ

และได#ทําประมงแบบผสมผสาน เป�นต#น 
 การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
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  ให#บริการนวดตัว นวดฝ\าเท#า เพื่อสุขภาพท้ังนี้ได#มีการจัดฝkกอบรม ให#ผู#สนใจและมีผลิตภัณฑ2
จากสมุนไพร เช+น ยาหม+องนํ้ามันไพล ยาดม เทียนตะไคร#หอม ลูกประคบ เป�นต#น มีการจัดสวน
สาธิตสมุนไพร มีสมุนไพรกว+า 280 ชนิด 

 การพัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  ส+งเสริมอาชีพให#แก+เกษตรกร 22 หมู+บ#านรอบศูนย2ฯ เพื่อเป�นการสร#างรายได#เสริมให#แก+

เกษตรกร เป�นอาชีพหลักในการเลี้ยงชพีได#ด#วย 
 

การประยุกต�ใช�กับงานพัฒนาท�องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 การศึกษาความต#องการของชุมชน ท#องถ่ินเป�นการศึกษาข#อมูลเบื้องต#น แต+การแนะนําให#
ชุมชนมีอาชีพ มีการดาํรงอยู+ภายใต#เศรษฐกิจพอเพียงเป�นสิ่งสําคัญ ซึ่งผู#รับผิดชอบโครงการควรจะมี
ความรู# ความเข#าใจในเร่ืองดังกล+าว จากการดูงานท่ีศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ทําให#สามารถนํามาประยุกต2ใช#กับงานชุมชนได#เป�นอย+างดี อันได#แก+ การส+งเสริมอาชีพ 
การทําเกษตรแบบผสมผสาน ฯลฯ 
 
 
 
 
 

คําถาม 
 

1. ศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีการพัฒนาในด#านใดบ#าง จงอธิบาย 
2. คําว+าปลูกป\าในใจคน หมายความว+าอย+างไร มีวิธีดําเนินการอย+างไร 
3. การพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน มีวิธีการอย+างไรบ#าง จงอธิบาย 
4. จงอภิปรายแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช#ในการพัฒนาตนเอง

ครอบครัว ชุมชนสังคม เศรษฐกิจ ประเทศชาติ และประชาคมโลกเพื่อการสร#างความ
เข#มแข็งอย+างยั่งยืน 

5. การประยุกต2ใช#จากการดูงานท่ีศูนย2ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามารถนําแนวทางมาดําเนินการอย+างไร  
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คํานํา 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป�นหนึ่งในแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได=
พระราชทานเป�นปรัชญาในการดํารงชีวิตท่ียึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ=มกันท่ีดีในตัว 
ซ่ึงพระองค!ถือปฏิบัติ และเตือนพสกนิกรชาวไทยก7อนเกิดวิกฤตการณ!ทางการเงินในปn พ.ศ. 2540 เพ่ือให=ดํารงชีวิต
อยู7ในสังคมด=วยทางสายกลาง 

 ผู=เรียบเรียงได=สนใจศึกษาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยทําเป�นตําราและสื่อการสอนท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก7น ตั้งแต7ปn พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ยังวิจัยหัวข=อท่ีเก่ียวเนื่องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 2 เรื่อง ได=ใช=ประกอบการสอนในรายวิชาพลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอย7างมี



ความสุข และรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในป�จจุบันได=นํามาใช=กับรายวิชาปรัชญา
การศึกษา และวิชาชีพครู  ผู=เรียบเรียงดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงป�จจุบัน 

 คุณค7าของงานเรียบเรียงครั้งนี้ ขอมอบให=กับบิดา มารดา พ่ี ๆ และคณาจารย!ผู=ประสิทธิ์ประสาทวิชา
จนกระท่ังได=รับรางวัลบุคคลต=นแบบของมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยการดํารงตนภายใต=หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  

        ผู=ช7วยศาสตราจารย!วันทนา อมตาริยกุล 
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