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บทที่  6 
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
 

 

6.1  ประวัติความเปนมา 
 นับแตการเถลิงถวัลราชสมบัติ เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เปนตนมาจนกระทั่ง
ปจจุบันเปนเวลากวา 50 ป  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียน
ราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาค เพ่ือทรงรับรูทุกขสุขราษฎร ซึ่งสวนใหญเปนเกษตร  
ปญหาเกษตรกรไทยที่สําคัญคือ การขาดแคลนแหลงน้ําซ่ึงมีสาเหตุมาจากการทําลายทรัพยากร
ปาไมการสูญเสียทรัพยากรที่ดินอันอุดมสมบรูณ ปญหาการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง 
การถูกกดราคาผลผลิต เกษตรกรขาดการรวมกลุมเพ่ือสรางอํานาจตอรองกับผูรับซื้อผลผลิต 
และขาดการสงเสริมการแปรรูปผลิตผลเพ่ือเพ่ิมมูลคา  ฯลฯ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดําริในการแกปญหาและการ
พัฒนาการเกษตรในเรื่องตางๆ  ไดแก  การปาไม  การเกษตร  อุตสาหกรรมและสหกรณ  
นอกจากนี้ยังไดประกอบพระราชกรณียกิจในดานโครงการพัฒนาการเกษตร  ซึ่งมีลักษณะ
บูรณาการหลายโครงการ อาทิ โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โครงการหลวง ศูนย
การศึกษาการพัฒนาในภูมิภาคตางๆ  จํานวน  6  ศูนย  เพ่ือใหเปนแมแบบในการแกปญหา
และพัฒนาการเกษตรตามลักษณะที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ  ทั้งยังไดพระราชทานแนว
พระราชดําริเร่ือง  “ทฤษฎีใหม” ซึ่งเปนการสรางแหลงน้ําประจําไรนาและเปนการใชที่ดินใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจากการทําไรนาแบบผสมผสาน  ซึ่งแนวพระราชดํารินี้ไดรับการขยายผล
อยางกวางขวางมากในปจจุบัน 
 แนวพระราชดําริในการแกไขปญหาในดานการเกษตร เนนหลักของความสามัคคี  
ความเสียสละสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม  การแบงปนในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางยั่งยืน  สงผลใหเกษตรกรที่ยากไรจํานวนมากสามารถยืนหยัดพ่ึงตนเองได  อันเปน
พ้ืนฐานม่ันคงในการพัฒนาประเทศชาติ 
 พระราชกรณียกิจในการพัฒนาการเกษตรที่ไดทางปฏิบัติมาตลอดจนถึงป  พ.ศ. 
2542  ซึ่งเปนปแหงการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ครบ  72  
พรรษานั้น  ไดแสดง “ราชธรรม” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงยึดถึงและทรงปฏิบัติเพ่ือ
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 จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ระบบเศรษฐกิจที่กาวกระโดดไปสู
การพึ่งพิงระบบการคาโลก ทําใหเกษตรกรไทยสวนใหญซึ่งดอยทั้งทุนทรัพย ดอยทั้งการศึกษา
ไมสามารถยืนหยัดพ่ึงตนเองได เกษตรกรจํานวนมากไมนอยตองอพยพโยกยายไปขายแรงงาน
ตามเมืองใหญ  ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงรับรู และทรงหาแนวทางที่จะชวย     
แกไขมิใหเกษตรเหลาน้ันละทิ้งแผนดิน  เนนใหมีความ  “พออยู  พอกิน”  เปนเบื้องตนโครงการ
พัฒนาตางๆ  จึงเกิดขึ้นทั้งโครงการใหญนอยนับกวาสองพันโครงการทั่วทั้งแผนดิน พระราชดําริ
ของพระองคเปรียบเสมือนดังเชื้อไฟท่ีชวยจุดโครงการตางๆ ใหเปลงประกายท่ัวแผนดินไทย  
และยังผลใหเกิดประโยชนสุขแกพสกนิกรโดยทั่วหนามาตลอดรัชสมัยแหงการครองราชยของ
พระองค  ซึ่งแนวพระราชดําริในการพัฒนาการเกษตรพอสังเขป  ดังน้ี 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใหความหมายของการพัฒนากับคณะเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี  เม่ือวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2513  วา 
 “...พัฒนา  หมายถึง  ทําใหม่ันคง  ทําใหกาวหนา  การพัฒนาประเทศก็ทําให
บานเมืองม่ันคงมีความเจริญ  ความหมายของการพัฒนาประเทศน้ีก็เทากับตั้งใจที่จะทํา
ใหชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัย  มีความเจริญ  มีความสุข...” 
 ความหมายของคําวา  “ความเจริญ”  เปนอยางไร  มีลักษณะและองคประกอบ
อยางไร  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  พระราชทานคําอธิบายไวในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  เม่ือวันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2520  วา 
 “...ความเจริญน้ันมักจําแนกกันเปน  2  อยางคือ  ความเจริญทางดานวัตถุ
อยางหนึ่งและความเจริญทางดานจิตใจอีกอยางหน่ึง  ยิ่งกวาน้ันยังเห็นกันวาความ
เจริญอยางแรกอาศัยวิชาการทางดานวิทยาศาสตรเปนปจจัยสรางสรรคความเจริญ
อยางหลังอาศัยศิลปะ  ศีลธรรม  จรรยา  เปนปจจัยแทจริงแลวความเจริญทางวัตถุกับ
ความเจริญทางจิตใจก็ดี  หรือความรูทางดานวิทยาศาสตรกับทางดานศิลปะ  ศีลธรรม  
จรรยา  ก็ดี  มิใชสิ่งที่จะแยกออกจากกันใหเด็ดขาดได  ทั้งน้ีเพราะสิ่งที่เราพยายามจะ
แยกออกจากกันน้ันมีมูลฐานที่เกิดอันเดียวกันคือ ความสุขความพอใจของทุกคน  
ดังน้ันทานทั้งปวงที่กําลังจะนําวิชาการออกไปสรางความเจริญแกตน  แกชาติ  ควรจะ
ไดทราบตระหนักในขอน้ี  และควรจะถือวาความเจริญทั้งสองฝายน้ีมีความสําคัญอยู
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6.2  จุดมุงหมายในการพัฒนา 
 1.  สรางพ้ืนฐานใหม่ันคง  โดยใหประชาชนพอมี  พอกิน  พอใช  สามารถพ่ึงตนเอง
กอน  จึงคอยสรางความเจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้นไปดังพระราชดํารัส เม่ือวันที่  18  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2517  วา 
      “...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามข้ันตอน  ตองสรางพื้นฐานความ
พอมี พอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน  โดยใชวิธีการและอุปกรณ 
ที่ประหยัด  แตถูกตามหลักวิชา  เม่ือไดพื้นฐานที่ม่ันพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว
จึงคอยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจชั้นที่สูงข้ึนไป  ลําดับตอไป...” 
 2. สรางชุมชนใหเขมแข็งพ่ึงตนเองได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเนนการ
พัฒนาที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของชุมชนทรงนิยมใชศัพทวา “ระเบิดจาก 
ขางใน”  ชุมชนเขมแข็งพรอมที่จะรับความเจริญจากโลกภายนอกแลว  มิใชการยัดเยียดนํา
ความเจริญจากภายนอกเขาไปในชุมชน โดยที่ประชาชนยังไมพรอมที่จะรับหรือพรอมที่จะคิดวา
เหมาะสมกับชุมชนของตนหรือไม 
 3. ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเพ่ือประโยชนของสวนรวม พระองคเนนการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่เปนหลักสําคัญในการพัฒนาโดยทรงยึดหลักการปรับปรุงหรือ
ดัดแปลงทรัพยากรธรรมชาตินั้นๆ  ใหเกิดประโยชนแกคนสวนใหญไดมากที่สุด  ขณะเดียวกัน
การทําเพ่ือสวนรวมก็อาจสงผลกระทบตอคนสวนนอยได  ดังนั้น  ในการพัฒนาจึงตองเตรียม
วิธีการแกไขไวดวยเชนกัน 
 4.  เปนตัวอยางแกเกษตรกรเพื่อนําผลไปทดลองปฏิบัติในพ้ืนที่อ่ืน งานพัฒนาดาน
การเกษตรตามแนวพระราชดําริทุกงานทุกโครงการ  ลวนมีจุดหมายและพันธกิจรวมกันอยู
ประการหน่ึง  คือ  เปนตนแบบเพ่ือการเรียนรูแกหนวยชุมชนพ้ืนที่อ่ืน  โดยเฉพาะศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  นับตั้งขึ้นมาเพ่ือเปนแบบ  เพ่ือขยายผลและเรียนรูสิ่งผิด
สิ่งถูก 
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6.3  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 ดวยความหวงใยในทุกขสุขของประชาราษฎร ชาวไทยเราจึงพบวานับแต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จ  เถลิงถวัลราชสมบัติ  เปนตนมา  พระองคไดเสด็จพระราช
ดําเนิน  ไปเย่ียมเยียนประชาชนตามพื้นที่ตางๆ  ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน  
หางไกลและทุรกันดาร 
 ในแตละป  พระองคจึงประทับอยูภูมิภาคตางๆ  มาก  กวาประทับ  อยูในพระราชวัง
ที่กรุงเทพฯ  เพื่อทรงคนหาขอมูลที่แทจริงจากประชาชน  เจาหนาที่ของรัฐประจําพ้ืนที่และทรง
สังเกตการณสํารวจสภาพภูมิศาสตรไปพรอมๆ  กันดวย  ทั้งน้ีเพ่ือทรงรวบรวมขอมูลไวเปน
แนวทางที่จะพระราชทานพระราชดําริใหดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตอไป 
 พระมหากรุณาธิคุณที่บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทานแก
ปวงราษฎรไทยทั้งหลายในระยะตนแหงการเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น  เปนพระราชดําริ
ดานการแพทยและงานสังคมสงเคราะหเปนสวนใหญ  เพราะในระยะเวลาดังกลาว  กิจการดาน
การแพทยของไทยยังไมเจริญกาวหนาเทาที่ควร  และการบริการสาธารณสุขในชนบทยังมิได
แพรหลาย  โดยพระราชกรณียกิจชวงแรกเริ่มตั้งแตป  พ.ศ. 2493 – 2505  จะเปนการ
ชวยเหลือบรรเทาเฉพาะหนาไมเปนลักษณะโครงการเต็มรูปแบบอยางปจจุบัน  พระราชดําริ
เร่ิมแรกอันเปนโครงการชวยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นตั้งแตป  พ.ศ. 2494  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหกรมประมงนําพันธุปลาหมอเทศจากปนัง  ซึ่งไดรับจากผูเชี่ยวชาญดาน
การประมงขององคการอาหาร  และการเกษตรแหงสหประชาชาติ  เขาไปเลี้ยงในสระน้ําพระที่
นั่งอัมพรสถาน  และเม่ือวันที่  7  พฤศจิกายน  พ.ศ.2496 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด
กระหมอมพระราชทานพันธุปลาหมอเทศน้ีแกกํานัน  ผูใหญบานทั่วประเทศ นําไปเลี้ยงเผยแพร
ขยายพันธุแกราษฎรในหมูบานของตน เพ่ือจักไดมีอาหารโปรตีนเพ่ิมขึ้น  โครงการพระราชดําริ
ที่นับไดวาเปนโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก  เกิดขึ้นในป  พ.ศ. 2495 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานรถบูลโด
เซอรใหหนวยงานตํารวจตระเวนชายแดนคายนเรศวร  ไปสรางถนนเขาไปยังบานหวยมงคล  
ตําบลหินเหล็กไฟ  อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เพ่ือใหราษฎรสามารถสัญจรไปมา  
และนําผลผลิตออกมาจําหนายยังชุมชน 
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6.4  หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     
ในการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ใหเปนไปตามแนว

พระราชดําริ  และบรรลุวัตถุประสงค  ควรจะไดดําเนินการ  โดยมีหลักการสําคัญๆ  คือ 
1) การแกปญหาเฉพาะหนา 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนอยูเสมอวา โครงการของพระองคนั้นเปน

โครงการที่มุงชวยเหลือแกไขปญหาเฉพาะหนาที่ราษฎรกําลังประสบอยู พระองคทรงมีพระราช
ดํารัสถึงความจําเปนนี้วา   

“..ถาปวดหัวก็คิดอะไรไมออก...เปนอยางน้ันตองแกไข  การปวดหัวน้ีกอน  
แตปวดหัว  ใชยาแกปวด..หรือยาอะไรก็ตามแกปวดหัว  มันไมไดแกอาการจริง  แตตอง    
แกปวดหัวกอน  เพื่อที่จะใหอยูในสภาพที่  จะคิดไดแลวอีกอยางก็คือ แบบ  Macro  น้ี  
เขาจะทําแบบร้ือทั้งหมด  ฉันไมเห็นดวย.. อยาง  บานคน  อยูเราบอกบานน้ีมันผุตรง
โนน  ผุตรงน้ี  ไมคุมที่จะไปซอม... เอา  ตกลงรื้อบานน้ี  ระเบิดเลย  เราจะไปอยูที่ไหน 
ไมมีที่อยู ก็ตองคํ้าเสียกอน  แลวคอยๆ  ดูตรงน้ียังพออยูได..  ไปรื้อตรงหองโนนแลวก็
คอยๆ  สรางแลว  มารื้อตรงหองน้ี..วิธีทําจะตองคอยๆ  ทําจะไประเบิดหมดไมได...” 

ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่เนนหลักมุงแกไขปญหาเฉพาะหนา  
ซึ่งตองการแกไขอยางรีบดวน  เชน  กรณีเขตพนที่อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย  ซึ่งเปน
เขตติดตอกับประเทศกัมพูชาและเปนพ้ืนที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผูกอการรายคอมมิวนิสต  
ที่ขบวนการพัฒนาของรัฐยังเขาไปไมถึง  ในชวงระยะเวลานั้น  ภายหลังจากมีโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  เขาไปดําเนินการแลว  ปญหาความม่ันคงที่เคยมีอยูก็ลดนอยถอยลง  
และหมดสิ้นไปในที่สุด  แมกระทั่งปจจุบัน โครงการที่แกปญหาเฉพาะหนา  และจะมีผลระยะ
ยาวตอไปคือ  การแกไขปญหาจราจรและการปองกันนํ้าทวมในเขตกรุงเทพมหานคร  เปนตน 

2) การพัฒนาตองเปนไปตามข้ันตอน 
    ตามลําดับความจําเปนประหยัด  ทั้งนี้  เพ่ือใหมีรากฐานที่ม่ันคงกอนแลวจึง

ดําเนินการเพื่อความเจริญกาวหนาในลําดับตอๆ  ไป  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงเนน
พัฒนาที่ มุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน  ในลักษณะการพ่ึงตนเอง  ทรงใชคําวา “ระเบิดจาก
ขางใน”  นั่นคือ  ทําใหชุมชน  หมูบาน  มีความเขมแข็งกอนแลว  จึงคอยออกมาสูสังคม
ภายนอก  มิใช  การเอาความเจริญหรือบุคคล  จากสังคมภายนอก  เขาไปหากับชุมชนหมูบาน  
ที่ยังไมทันไดมีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว  พระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะชวยเหลือราษฎร
ตามความจําเปน  และความเหมาะสมกับสถานภาพ  เพ่ือที่ราษฎรเหลาน้ันจะไดสามารถ
พ่ึงตนเองได  และออกมาสูสังคมภายนอกไดอยางไมลําบาก  ดังแนวพระราชดํารัสตอไปน้ี 
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“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ันตองสรางพื้นฐานคือ ความ
พอมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและอุปกรณที่
ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ  เม่ือไดพื้นฐานที่ม่ันคงพรองพอสมควร  และ
ปฏิบัติไดแลวจึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ  และฐานะเศรษฐกิจข้ันที่สูงข้ึนโดย
ลําดับตอไปน้ี  หากมุงแตจะทุมเทสราง  ความเจริญ  ยกเศรษฐกิจข้ันที่สูงข้ึนโดยลําดับ
ตอไป  หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ  ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว  
โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดย
สอดคลองดวยก็จะเกิดความ   สมดุลในเร่ืองตางๆ ข้ึน ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยาก
ลมเหลวไดในที่สุด ดังเห็นไดที่อารยะประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจอยางรุนแรงอยูในเวลานี้..การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบ
อาชีพและตั้งตัวใหมีความพอกิน พอใชกอนอ่ืน  เปนพื้นฐานน้ัน  เปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่งยวด  เพราะผูมีอาชีพ  และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความ
เจริญกาวหนาในระดับที่สูงตอไปโดยแนนอน  สวนการถือหลักที่จะสงเสริมความเจริญ
ใหคอยเปนไปตามลําดับ ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดน้ัน  ก็เพื่อปองกัน
ความผิดพลาด  ลมเหลวและเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...” 

3) การพ่ึงตนเอง 
     การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ  เพ่ือการแกไขปญหาในเบื้องตน  ดวยการ

แกปญหาเฉพาะหนา  เพ่ือใหมีความแข็งแรงที่จะมีแนวคิดในการดํารงชีวิตตอไปแลว  ขั้นตอไป
การพัฒนาใหประชาชนสามารถอยูในสังคมไดตามสภาพและสามารถ  “พ่ึงตนเองได”  ในที่สุด  
ดังพระราชดําริตอนหนึ่ง ความวา 

“...การเขาใจถึงสถานการณของผูที่เราชวยเหลือน้ัน เปนส่ิงสําคัญที่สุด การ    
ชวยเหลือใหเขาไดรับสิ่งที่เขาควรจะไดรับ ตามความจําเปนอยางเหมาะสม จะเปนการ
ชวยเหลือที่ไดผลดี  ที่สุด  เพราะฉะน้ันในการชวยเหลือแตละครั้ง  แตกรณีน้ี  จําเปนที่
เราจะพิจารณาถึงความตองการและความจําเปนกอนและตองทําความเขาใจกับผูที่เรา
จะชวยใหเขาใจดวยวาเขาอยูในฐานะอยางไร สมควรที่จะไดรับความชวยเหลืออยางไร  
เพียงใด  อีกประการหนึ่งในการชวยเหลือน้ัน ควรยึดหลักสําคัญวาเราจะชวยเขาเพื่อให
เขาสามารถชวยตนเองไดตอไป...” 
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ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เนนหลัก  “การพ่ึงตนเอง”  เพ่ือ
พัฒนาแกไขปญหาความยากจนของราษฎร  เชน  โครงการธนาคารโค – กระบือ  และโครงการ
พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค  “หุบกระพง”  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งดําเนินการ
เพ่ือใหประชาชนมีที่อยูอาศัยทํากิน  และรวมตัวกันในรูปของกลุมสหกรณ  เพ่ือแกปญหาของ
ชุมชน  และการทํามาหากินรวมกัน  เปนตน  นอกจากนั้น  โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  ในระยะหลังก็ลวนแตเพ่ือใหประชาชนสามารถชวยตนเองได  เพราะเปนโครงการ
ที่สนับสนุนใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพใหไดผล  และมีประสิทธิภาพ  เชน  การพัฒนา
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  การใหการ อบรมความรูสาขาตางๆ  ทั้งดานการเกษตร  และศิลปาชีพ
พิเศษ  เปนตน 

4) การสงเสริมความรู  และเทคนิควิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเห็นวา  ควรที่จะสรางเสริม

สิ่งที่   ชาวบานชนบทขาดแคลน  และเปนความตองการของชาวบาน  ซึ่งก็คือความรูในการทํา
มาหากิน  การทําการเกษตร  โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  พระองคทรงเนนถึงความจําเปนที่
จะตองมี  “ตัวอยางของความสําเร็จ” มีพระราชประสงคที่จะใหราษฎรในชนบทมีโอกาสไดรูได
เห็นถึงตัวอยางของความสําเร็จน้ี และนําไปปฏิบัติไดเอง พระองคจึงพระราชทานพระราชดําริให
จัดตั้ง“ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ  เพ่ือ
เปนสถานที่ศึกษา  ทดลอง  วิจัย  และแสวงหาความรูเทคนิควิชาการ  สมัยใหมที่ราษฎร  “รับ
ได”  นําไป  “ดําเนินการเอง”  และเปนวิธีการที่ “ประหยัด” เหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม  และการประกอบอาชีพของราษฎรท่ีอยูอาศัยอยูในภูมิประเทศนั้นๆ  เม่ือไดผล
จากการศึกษาแลวจึงนําไปสงเสริมใหเกษตรกร  ไดใชในการประกอบอาชีพตอไป  พระองคทรง
ปรารถนาที่จะใหตัวอยางของความสําเร็จทั้งหลายไดกระจายไปสูทองถิ่นตางๆ  ทั่วประเทศ  
และสามารถนําไปปฏิบัติไดผลอยางจริงจัง 

5) การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
    พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเปนอยางยิ่ง  ทั้งน้ี  เน่ืองจากในการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผานมานั้น
ได เ น นการ เจริญ เติบ โตทาง เศรษฐกิ จ เป นสํ าคัญ   ทํ า ให มี การ ใชประ โยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติกันอยางฟุมเฟอย  โดยมิไดมีการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายให
กลับคืนสูสภาพเดิม  จนในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติไดเสื่อมโทรมลงอยางเห็นไดชัด  พระองค
ทรงเห็นวาการพัฒนาเพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  จะมีผลโดยตรงตอการพัฒนาการเกษตร  
จึงทรงมุงที่จะใหมีการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเปนรากฐานของการพัฒนา
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6) การสงเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 
    ชวงแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  6  (ป 2530 – 

2534)  ปรากฏวาเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงและรวดเร็ว  โครงสรางทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยไดเปลี่ยนไป  สูการผลิตที่มีภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนหลักมีผลทําให
สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนจากสังคมชนบทสูความเปนสังคมเมืองมากขึ้น  ความเจริญสวนใหญก็
มักจะอยูในเมืองหลักๆ  ในภูมิภาคตางๆ  และรอบกรุงเทพมหานคร  ในขณะเดียวกันได
กอใหเกิดปญหาทางดานความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ทรงมีพระราชดําริที่จะแกปญหา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องของการกําจัดนํ้าเสียใน
กรุงเทพมหานคร  และในเมืองหลัก  ในตางจังหวัดดวยวิธีการตางๆ  เชน  การใชผักตบชวา
ชวยกรองความสกปรกในนํ้าเสีย  การใชน้ําดีขับไลน้ําเสีย  การใชกังหันน้ําชัยพัฒนาเพื่อบําบัด
น้ําเสีย  รวมทั้งการกําจัดขยะอยางถูกตอง  และไมเปนการทําลายสภาพแวดลอม  ทั้งแหลงนํ้า
ใตดินและสภาพทางอากาศดวย  เปนตน 

 
6.5  ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  มีอยูมากมายหลายสาขาหลายประเภท
มีชื่อเรียกแตกตางกันไป  ดังน้ีคือ    

6.5.1  โครงการตามพระราชประสงค  หมายถึง  โครงการซ่ึงทรงศึกษาทดลอง
ปฏิบัติเปนสวนพระองค  ทรงศึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญในวงงาน  ทรงแสวงหาวิธีทดลอง
ปฏิบัติ  ทรงพัฒนาและสงเสริมแกไขดัดแปลง  วิธีการเปนระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือดูแลผลผลิตทั้งใน
พระราชฐานและนอกพระราชฐาน  ซึ่งตองทรงใชพระราชทรัพยสวนพระองคในการดําเนินงาน  
ทดลองจนกวาจะเกิดผลดี  ตอมาเม่ือทรงแนพระหฤทัยวาโครงการนั้นๆ  ไดผลดี  เปน
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6.5.2  โครงการหลวง   พระองคทรงเจาะจงดําเนินการพัฒนา  และบํารุงรักษาตน
น้ําลําธารในบริเวณปาเขา  ในภาคเหนือ  เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในที่ลุมขางลาง  ดวยเหตุที่พ้ืนที่
เหลาน้ีเปนเขตแดนชาวไทยภูเขา  จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขา  ชาวดอย  ใหอยูดี  กินดี  ให
เลิกการปลูกฝน  ดวยเปนการผิดกฎหมาย  เลิกการตัดไมทําลายปาทําไรเลื่อนลอย  และเลิก
การคาไมเถื่อน  ของเถื่อน  อาวุธยุทโธปกรณนอกกฎหมาย  ทรงพัฒนาชวยเหลือใหปลูกพืช
หมุนเวียนที่มีคุณคาสูง  ขนสงงาย  ปลูกขาวไร  และเลี้ยงสัตยไวเพ่ือบริโภค  รวมคุณคา  
ผลผลิต  แลวใหไดคุมคาแทนการปลูกฝน  ทั้งๆ  ที่งานของโครงการนี้จะกินเวลายาวนานกวาจะ
เกิดผลก็เปนเวลานานนับสิบป  การดําเนินงานจะยากลําบากสักเพียงใดก็มิไดทรงทอถอย  การ
พัฒนาคอยๆ  ไดผลดีขึ้น  ชาวเขา  ชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี  เรียกพระองควา  “พอหลวง”  
และเรียกสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชีนีนาถวา  “แมหลวง”  โครงการของทั้งสองพระองค
จึงเรียกวา  “โครงการหลวง” 

6.5.3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห  หมายถึง  โครงการที่พระองคได
พระราชทานขอแนะนําและแนวพระราชดําริใหเอกชนไปดําเนินการดวยกําลังเงิน  กําลังปญญา
และกําลังแรงงานพรอมทั้งการติดตามผลงานใหตอเนื่องโดยภาคเอกชน  เชนโครงการพัฒนา
หมูบานสหกรณเนินดินแดง อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ซึ่งสโมสรโรตารีแหง
ประเทศไทยเปนผูจัดและดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ  โครงการพจนานุกรม  โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน  เปนตน 

6.5.4.  โครงการตามพระราชดําริ  โครงการประเภทนี้  เปนโครงการที่ทรง
วางแผนพัฒนาทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ  โดยพระองคเสด็จพระ
ราชดําเนินรวมทรงงานกับหนวยงานของรัฐบาล  ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  โครงการ
ตามพระราชดํารินี้ในปจจุบัน  เรียกวา  “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  มีกระจายอยูทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ซึ่งมีลักษณะที่เปนโครงการพัฒนาดานตางๆ  ใหดําเนินการเสร็จ
สิ้นภายในระยะสั้นและระยะยาวที่มีเวลากวา  5  ป  ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เปนงานดาน
วิชาการ  เชน  โครงการเพื่อการศึกษา  คนควาทดลอง  หรือ  โครงการที่มีลักษณะเปนงานวิจัย  
เปนตน 

 

6.6  ขั้นตอนการดําเนินการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงศึกษาขอมูลตางๆ  เปนขั้นเปนตอนอยางละเอียด
กอนทุกคร้ังในการจัดวางแผนโครงการใดโครงการหนึ่ง กอนจะมีพระราชดํารินั้น  ขั้นตอนตางๆ  
พอจะกลาวไดดังตอไปน้ี 
 1. การศึกษาขอมูล  กอนจะเสด็จพระราชดําเนินยังพ้ืนที่ใดๆ  นั้นจะทรงศึกษา
ขอมูลจากเอกสารและแผนที่ตางๆ  ที่มีอยูเพื่อใหทราบถึงสภาพในทองถิ่นนั้นๆ อยางละเอียด
กอนเสมอ 
 2. การหาขอมูลในพื้นที่  เ ม่ือเสด็จฯ   ถึง พ้ืนที่นั้นๆ   ก็จะทรงหาขอมูล  
รายละเอียด  เพ่ิมเติมอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือใหไดขอเท็จจริงและขอมูลลาสุดอาทิเชน 
 2.1  ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมูบาน ภูมิประเทศ  
ดินฟาอากาศและทางนํ้า  เปนตน 
 2.2 ทรงสํารวจพ้ืนที่เสด็จฯ ทอดพระเนตรพ้ืนที่จริงที่คาดวาควรจะดําเนินการ
พัฒนาได   
 2.3 ทรงสอบถามเจาหนาที่  เม่ือทรงศึกษาขอมูลจากเอกสารและทรงได ขอมูล
จากพ้ืนที่จริงแลว  ก็จะทรงปรึกษากับเจาหนาที่ฝายตางๆ  ถึงความเหมาะสมความเปนไปไดอีก
คร้ังหนึ่ง  พรอมทั้งทรงคํานวณวิเคราะหทันทีดวยวาเม่ือดําเนินการแลว  จะไดประโยชนอยางไร
และคุมคากับการลงทุนหรือไม เพียงใด อยางไร แลวจึงพระราชทานพระราชดําริใหเจาหนาที่ที่
เก่ียวของไปพิจารณาในขั้นรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป 
 3. การศึกษาขอมูลและการจัดทําโครงการเม่ือเจาหนาที่ผูเก่ียวของไดรับ
พระราชทานพระดําริแลวก็จะไปศึกษาขอมูลรายละเอียดตางๆ  อีกคร้ังหน่ึง  เพ่ือประกอบการ
จัดโครงการใหเปนไปตามแนวพระราชดําริที่ไดพระราชทานไว อยางไรก็ตาม  พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  ไดมีพระราชดํารัสอยูเสมอวา พระราชดําริของพระองคเปนเพียงขอเสนอแนะ
เทาน้ัน เม่ือรัฐบาลไดทราบแลว ก็ควรไปพิจารณาวิเคราะหกลั่นกรองตามหลักวิชาการกอน  
เม่ือมีความเปนไปได  และมีประโยชนคุมคาและเห็นสมควรทําก็เปนเรื่องที่ตองพิจารณาแลว
เห็นวาไมเหมาะสมก็ลมเลิกได 
 4.  การดําเนินงานตามโครงการ เม่ือจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอย และผานการ
พิจารณาจากหนวยเหนือตามลําดับ ขั้นตอน  จนถึงการอนุมัติโครงการ  และงบประมาณแลว
หนวยงานที่เก่ียวของก็จะดําเนินการปฏิบัติงานในทันที โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสาน-งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงานและประสานแผนตางๆ  ใหแตละหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนสอดคลองกัน  



 5. การติดตามผลงาน  ในการติดตามผลงานการดําเนินงานนั้น  แตละหนวยงาน
รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจะได
มีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆ แตที่สําคัญ  คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จฯ 
กลับไปยังโครงการน้ันๆ ดวยทุกครั้งเม่ือมีโอกาส  เพ่ือทอดพระเนตรความกาวหนา  และ
ติดตามผลงานตางๆ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ในกรณีที่เกิดมีปญหา  อุปสรรคตางๆ  ก็
ทรงชี้แนะแนวทางแกไขปญหาน้ันๆ  ใหสําเร็จลุลวงได 
 

6.7  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานตางๆ 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงวางแผนพัฒนา  ทรงเสนอแนะใหรัฐบาลรวมดําเนินการตามพระราชดําริ  โดยพระองคเสด็จ
พระราชดําเนิน  รวมทรงงานกับหนวยงานของรัฐบาล  ซึ่งมีทั้งฝายพลเรือน  ตํารวจ  ทหารและ
ประชาชนไทยทั่งประเทศ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่อยูในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจกพระราชดําริ (สํานักงาน  
กปร.)  ตั้งแตปงบประมาณ 2525–2546  มีจํานวน  3,298  โครงการ  แยกออกเปนประเภท
ตางๆ  ได 8 ประเภท  คือ 
 1.  การเกษตร 
 2.  สิ่งแวดลอม 
 3.  สาธารณสุข 
 4.  สงเสริมอาชีพ 
 5.  พัฒนาแหลงน้ํา 
 6.  คมนาคมส่ือสาร 
 7.  สวัสดิการสังคม 
 8.  อ่ืน ๆ 
 

ตัวอยางทฤษฏีใหม : การบริหารการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรตามราชดําริ 
ในทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

ตามพื้นที่ตางๆ  ทั่วประเทศน้ัน  ไดทรงถามเกษตรกรและทอดพระเนตรพบสภาพปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพ่ือการปลูกขาวและเกิดแรงดลพระราชหฤทัย  อันเปนแนวคิดขึ้นวา 
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 1. ขาวเปนพืชที่แงแกรงมาก หากไดน้ําเพียงพอจะสามารถเพ่ิมปริมาณเม็ดขาวได 
มากขึ้น 
 2. หากเก็บนํ้าฝนที่ตกลงมาไวไดแลว  นํามาใชในการเพาะปลูกก็จะสามารถเก็บ
เก่ียวไดมากขึ้นเชนกัน 
 3. การสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญนับวันแตจะยากที่จะดําเนินการไดเนื่องจากการ
ขยายตัวของชุมชนและขอจํากัด  ของปริมาณที่ดินเปนอุปสรรคสําคัญ 
 4. หากแตละครัวเรือนมีสระประจําไรนาทุกครัวเรือนแลว เม่ือรวมปริมาณกันก็ยอม
เทากับปริมาณในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ  แตสินคาใชจายนอยและเกิดประโยชนสูงสุด  โดยตรง
มากกวา  ในเวลาตอมาไดพระราชทานพระราชดําริใหทําการทดลอง  “ทฤษฎีใหม”  เก่ียวกับ
การจัดการที่ดินและแหลงน้ํา  เพ่ือการเกษตรขึ้น  ณ  วัดมงคลชัยพัฒนา  ตําบลหวยบง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดสระบุรี  แนวทฤษฎีใหมกําหนดขึ้นดังน้ี  ใหแบงพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร  ซึ่ง
โดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรไทย  มีเน้ือที่ดินประมาณ  10-15  ไรตอครอบครัว  แบงออกเปนสัดสวน  
30-30-30-10  คือ  สวนแรก:  รอยละ  30  เน้ือที่เฉลี่ย  3  ไร  ใหทําการขุดสระกักเก็บน้ําไวใช
ในการเพาะปลูก  โดยมีความลึกประมาณ  4  เมตร  ซึ่งสามารถรับน้ําไดจุถึง  19,000  
ลูกบาศกเมตร  โดยกองรองรับจากนํ้าฝนราษฎรจะสามารถนํานํ้าน้ีไปใชในการเกษตรไดตลอดป
และยังสามารถเลี้ยงปลาและปลูกพืชนํ้า  พืชริมสระ  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหน่ึง
ดวย  สวนที่สอง  :  รอยละ  60  เน้ือที่เฉลี่ย  ประมาณ  10  ไร  เปนพ้ืนที่ทําการเกษตรปลูก
พืชผลตางๆ  โดยแบงพ้ืนที่นี้ออกเปน  2  สวน  คือ  รอยละ  30  ในสวนที่หน่ึง  :  ทํานาขาว  
ประมาณ  5  ไร  รอยละ  30  ในสวนที่สอง  :  ปลูกพืชไรหรือพืชสวนตามแตสภาพของพื้นที่
และภาวะตลาด  ประมาณ  5  ไร  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคํานวณโดยใชหลักเกณฑ
วา ในพื้นที่ทําการเกษตรน้ีตองมีน้ําใชในชวงฤดูแลง  ประมาณ  1,000  ลุกบาศกเมตรตอไร  
ถาหากแบงแตละแปลงเกษตรใหมีเน้ือที่  5  ไร  ทั้ง  2  แหงแลวความตองการน้ําจะตองใช
ปริมาณ  10,000  ลูกบาศกเมตร  ที่จะตองเปนน้ําสํารองไวใชในยามฤดูแลง  สวนที่สาม  :  รอย
ละ  10  เปนพ้ืนที่ที่เหลือ  มีเน้ือที่เฉลี่ยประมาณ  2  ไร  จัดเปนที่อยูอาศัย  ถนนหนทาง  คันคู
ดินหรือคูคลอง  ตลอดจนปลูกพืชสวนครัวและเลี้ยงสัตว 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริอันเปนหลัก
ปฏิบัติสําคัญยิ่งในการดําเนินการ  คือ  
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 1. วิธีการน้ีสามารถใชปฏิบัติไดกับเกษตรกรผูเปนเจาของที่ดิน ที่มีพ้ืนที่ดินจํานวน
นอย  แปลงเล็กๆ  ประมาณ  15  ไร  (ซึ่งเปนอัตราถือครองเนื้อที่การเกษตร  โดยเฉลี่ยของ
เกษตรกรไทย) 
 2. มุงใหเกษตรมีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองได  (Self  Sufficiency)  ในระดับ
ชีวิตที่ประหยัดกอน  โดยมุงเนนใหเห็นความสําคัญของความสามัคคีกันในทองถิ่น 
 3. กําหนดจุดมุงหมายใหสามารถผลิตขาวบริโภคไดเพียงพอทั้งป  โดยยึดหลักวา
การทํานา  5  ไร  ของครอบครัวหน่ึงน้ัน  จะมีขาวพอกินตลอดปซึ่งเปนหลักสําคัญของทฤษฎี
ใหมนี้  นอกจากนี้ยังทรงคํานึงถึงการระเหยของน้ําในสระหรืออางเก็บนํ้าลึก  4  เมตร  ของ
เกษตรกรดวยวา  ในแตละวันที่ไมมีฝนตกคาดวานํ้าระเหย  วันละ  1  ซม.  ดังน้ัน  เม่ือเฉลี่ยวา
ฝนไมตกปละ  300  วันน้ัน  ระดับน้ําในสระจะลดลง  3  เมตร  จึงควรมีการเติมนํ้าใหเพียงพอ  
เน่ืองจากนํ้าเหลือกนสระเพียง  1  เมตร  เทาน้ัน  ดังน้ัน  การมีแหลงนํ้าขนาดใหญเพ่ือคอยเติม
น้ําในสระเล็ก  จึงเปรียบเสมือนมีแทงคน้ําใหญๆ  ที่มีน้ําสํารอง  ที่จะเติมนํ้าอางเล็กใหเต็มอยู
เสมอ  จะทําใหแนวทางปฏิบัติสมบรูณขึ้น  กรณีของการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา  ทรงเสนอ
วิธีการดังน้ี  จากภาพตุม  น้ําเล็กคือสระน้ําที่ราษฎรขุดขึ้นตามทฤษฎีใหมนี้  เม่ือเกิดชวงขาด
แคลนน้ําในฤดูแลงราษฎรก็สามารถสูบน้ํามาใชประโยชนได  และหากนํ้าในสระไมเพียงพอก็
ขอรับน้ําจากอางหวยหินขาว  ซึ่งไดทําระบบสงน้ําเชื่อมตอลงมายังสระน้ําที่ไดขุดไวในแตละ
แปลงซึ่งจะชวยใหสามารถมีน้ําใชตลอกป  ในกรณีราษฎรใชน้ํากันมากอางหวยหินขาวก็มี
ปริมาณไมเพียงพอ  หากโครงการพัฒนาลุมนํ้าปาสักสมบรูณแลว  ก็ใชวิธีการสูบนํ้าจากปาสัก
มาพักในหนองนํ้าใดหนองน้ําหน่ึง  แลวสูบตอลงมาในอางเก็บนํ้าหวยหินขาวก็จะชวยใหมี
ปริมาณนํ้าใชมากพอตลอดป 
 ทฤษฎีใหมจึงเปนแนวพระราชดําริใหมที่บัดน้ีไดรับการพิสูจนและยอมรับกันอยาง
กวางขวางในหมูเกษตรไทยแลววา พระราชดําริของพระองคเกิดขึ้นดวย  พระอัจฉริภาพสูงสงที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง  ความสมบรูณพูนสุขแหงราชอาณาจักรไทย  อุบัติขึ้นใน
คร้ังนี้ดวย 
พระปรีชาสามารถอันเฉียบแหลมของพระมหากษัตริยไทยผูมิเคยทรงหยุดน่ิงที่จะระดมสรรพ
กําลังทั้งปวงเพ่ือความผาสุกของชาวไทย 

การพัฒนาชนบทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่สําคัญประการหน่ึง คือให
ประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  ซึ่งจะตองพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งกอนเพ่ือใหประชาชน
สามารถพึ่งตนเองและจะตองสอดคลองกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรส่ิงแวดลอมอยาง
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ดวยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดพระราชทานพระราชดําริ ใหจัดตั้ง     
“ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ”  ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
จํานวน  6  ศูนย  เพ่ือเปนศูนยกลางของการศึกษาคนควาทดลอง  วิจัย  และแสวงหาแนวทาง  
ตลอดจนวิธีการพัฒนาดานตางๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม และการประกอบ
อาชีพของราษฎร  พรองทั้งนําผลสําเร็จของการศึกษาออกไปพัฒนาสูพ้ืนที่เกษตร  นอกจากนี้  
ศูนยการพัฒนาฯ  ยังทําหนาที่เสมือน  “พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต”  ที่รวบรวมสรรพวิชาใน
การศึกษา  คนควาทดลอง  วิจัย  วิธีการแกปญหาดานเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปญหาเร่ืองน้ํา  
ดิน  และปาไม  ซึ่งเกษตรกร  หรือผูสนใจทั่วไป สามารถเขาไปศึกษาหาความรูและนําความรู
กลับไปประยุกตใชกับพื้นที่ของตนเอง เปนแนวปฏิบัติเพื่อการดํารงชีวิตในยามที่ประเทศประสบ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยูขณะน้ี  เปนแนวทางที่บุคคลทุกอาชีพและทุกระดับชั้นสามารถปฏิบัติ
ได  แตอาจจะปฏิบัติไดมากบางนอยบางตามแตพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของแตละคนในปจจุบัน 
แตถาพยายามปฏิบัติไดอยางนอย 1 ใน  4  ก็นาจะพอใจไดในระดับหน่ึง 
 แตสําหรับประชาชนในชนบท โดยเฉพาะการเกษตร “ทฤษฎีใหม” ในขั้นแรกนั้น  
“เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง  การพยายามพึ่งตนเอง  ชวยเหลือตัวเองใหมากท่ีสุดเทาที่จะทํา
ไดให  “พอมี  พอกิน”  โดยเฉพาะอาหารและที่อยูอาศัย  สวนที่ไมสามารถจะผลิตเองได  ก็
แลกเปลี่ยนหรือซ้ือจากภายนอกบางแตควรซื้อและใชจากของที่ผลิตไดในทองถิ่นหรือในประเทศ
ใหมากที่สุด  พยายามกอหนี้ใหนอยที่สุดและควรมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายและพอใจในสิ่งที่
รับมาโดยชอบธรรมไมฟุงเฟอฟุมเฟอย  หรือใหมีรายจายไมเกินรายรับ 
 

6.8  ทฤษฎีและกรณีตัวอยางการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
 จากแนวคิด  และทฤษฎีการพ่ึงตนเองโดยมีเปาหมายสูงสุด คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
เนนหลักการพ่ึงตนเอง  ชวยตนเอง  เพ่ือการกินอ่ิม  นุงอุน พออม  และรวมพลังกันสราง
เศรษฐกิจชุมชนให เขมแข็ง  โดยตองสรางวัฒนธรรมใหมในการพัฒนาประเทศจาก  
Globalization  ใหเปน  Localization ใหไดความหมายวา  ทําอยางไรชุมชนจะสามารถกอบกู
พลังของชุมชน  โดยการพัฒนาศักยภาพของคน  ชุมชนใหมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  เนน
การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 
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 ดังความหมายที่กลาวแลวขางตน  ตลอกจนหันมาพัฒนาวัฒนธรรมที่ดีงามและ
เหมาะสมของแตละชุมชนตอไป 
 ดังน้ัน การเสนอกรณีตัวอยางการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงจึงเสนอบริบทภูมิหลัง
กิจกรรมและการดํารงชีวิตของเกษตรกรตัวอยางเปนตนแบบและแนวทางการดํารงชีวิตเพียง
ปองกันไมใหเกิดปญหาหรือวิกฤตตอสังคมหรือประเทศในโอกาสตอไป  โดยเสนอตนแบบหรือ
เกษตรกรผูดํารงชีวิตแบบพอเพียงทุกภาคของประเทศไทย  ตามหลักของทฤษฎีใหมคือ  เปน
เกษตรกรท่ีอาศัยในชนบท  ชวยตนเองและพึ่งตนเองได  ถาสังคมไทยทําความเขาใจเรื่อง
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  เราสามารถขจัดความยากจนของคนทั้งประเทศ  พรอมกับสรางฐานทาง
สังคมและธรรมชาติแวดลอมใหฟนฟูบูรณะเพิ่มพูนขึ้นเต็มประเทศ  ความเขมแข็งที่พ้ืนฐานทั้ง
ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม  จะสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับบนม่ันคงและยั่งยืน 
 เศรษฐกิจพ้ืนฐานหรือเศรษฐกิจชุมชน  หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ  ทรงมีพระราชดํารัสถึงเม่ือวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ. 2540  มีความคลายคลึงกันหรือ
เหมือนกับ เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  หมายถึง  เศรษฐกิจที่คํานึงถึงการทํานุบํารุงพื้นฐานของตนให
เขมแข็งทั้งทางสังคม  วัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจพ้ืนฐานสังคมก็คือชุมชนเพราะฉะนั้น
เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชน  ก็คืออยางเดียวกัน 
 เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  พอเพียงสําหรับทุกคน  มีธรรมชาติเพียงพอ  มีความ
รักพอเพียง  มีปญญาพอเพียง  เม่ือทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุล  จะเรียกเศรษฐกิจสมดุล
ก็ได  เม่ือสมดุลก็เปนปกติ  สบายไมเจ็บไข  ไมวิกฤต  เศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชน
ลวนมุงไปสูเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขอสําคัญ  เม่ือพูดถึงเศรษฐกิจพ้ืนฐานตองไมมองเร่ืองเศรษฐกิจแบบแยกสวน  แต
เปนเศรษฐกิจที่อยูบนความเขมแข็งของสังคมหรือชุมชน  อาศัยการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเปนเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางเปนบูรณาการ 
 ลักษณะ  5  ประการของเศรษฐกิจพื้นฐาน 
 เศรษฐกิจพ้ืนฐานมีลักษณะ  5  ประการหรือเบญจลักษณะ  ดังนี้ 
 1. เปนเศรษฐกิจสําหรับคนทั้งมวล ไมใชเศรษฐกิจสรางความร่ํารวยใหคนสวนนอย  
แตทิ้งคนสวนใหญใหยากจน  ชองวางทางเศรษฐกิจนําไปสูปญหาทางสังคม  การเมืองและสิ่ง
แวด-ลอม  อันนําไปสูความไมม่ันคง  เศรษฐกิจสําหรับคนทั้งมวลเปนการสรางทุนทางสังคม  
และเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาทุกชนิด 
 2. มีพ้ืนฐานอยูที่ความเขมแข็งของชุมชน 
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 3. มีความเปนบูรณาการ คือไมใชเปนเรื่องเศรษฐกิจโดดๆ แตเชื่อมโยงกับสังคม    
วัฒนธรรมสิ่งแวดลอมพรอมกันไป 
 4. อยูบนพ้ืนฐานความเขมแข็งของตนเอง  เชน  การเกษตร  หัตถกรรมไทย  
สมุนไพร  อุตสาหกรรมการเกษตร  อาหารไทย  การทองเที่ยว  สิ่งเหลาน้ีลวนอยูบนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมไทยเปนจุดแข็งของไทยที่คนอ่ืนไมมี 
 5. การจัดการและวัตกรรมตางๆ เพ่ือเติมความกาวหนาใหแกเรื่องพ้ืนฐานทําใหมี
พลวัตอยางไมหยุดน่ิง 
 ซึ่งการรวมตัวกันทําอาชีพตางๆ เพื่อเสริมเศรษฐกิจของชุมชนเขมแข็งไดจาก
กิจกรรม ดังนี้  เชน  การทําเกษตรกรรมผสมผสาน  ก็มีตัวอยางตนไมตนหนึ่งถารูจักทํา
ประโยชนจะทําใหไดเงินถึง  12,000  บาท  โดยในจังหวัดขอนแกนมีนายแพทยอภิสิทธิ์  ธํารง-
วรางกูล  สงเสริมกับชาวบาน  41  หมูบานมีตนไมเพ่ิมขึ้น  200,000  ตน  คิดเปนมูลคา  2,400  
ลานบาท  หรือตัวอยางครูบาสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์   เกษตรกรอําเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย  มี
ตนไมกวาแสนตนและยังไดอุทิศสวนปาของตนเปนแหลงวิชาการ  วิทยาลัยชาวบาน  ที่ตองการ
ศึกษาการจัดการอยางไมคิดคาใชจายใดๆ  ทั้งสิ้น  หรือตัวอยาง  นายผาย  สรอยสระกลาง  
อดีตผูใหญบานสระคูณ  นําชุมชนชาวบานทําเกษตรกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน  ก็เปน
ตัวอยางของเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงการแปรรูปอาหาร  ทุกตําบลจะตองมีอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารเปนโรงสี  โรงทํานํ้าผลไมฯ  และมีการบรรจุหีบหอสงตลาดดวย  brand  name  
สําเร็จรูปออกจําหนายทั่วโลก  งานหัตถกรรม  จะตองประดิษฐสินคาจากวัตถุดิบในทองถิ่น การ
จัดธุรกิจตางๆ เชน ตั้งปมนํ้ามัน ขายผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ  ตั้งศูนยการแพทยแผน
ไทย  โดยการฝกใหเกษตรกรเปนผูใหบริการ  เริ่มจากการนวดแผนไทย  ประคบดวยสมุนไพร  
จําหนายสมุนไพร  อยางนอย  3  อยางน้ี  จะทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้นทั้งชุมชนดวย  และ
ที่สําคัญมีกองทุนชุมชนซึ่งเกิดจากภาวการณออมของชาวบาน  ในรูปกลุมออมทรัพย หรือ
ธนาคารชุมชนถาสามารถรวมตัวกันทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานเชนกัน ทุกหมูบานทุก
ตําบลก็จะสามารถขจัดความอยากจนไดพรอมกันทั้งประเทศ  จะมีการเพ่ิมทุนทางสังคมเนน  
“โครงสรางทางศีลธรรม”  ไปพรอมๆ  กันคือ  ทุนทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนทาง
สิ่งแวดลอม  และทุนทางเศรษฐกิจ 
 ขอเสนอกรณีชุมชนตัวอยางเพ่ิมเติม  เชน  ที่บานดงบัว  อ. แวงใหญ  จ.ขอนแกน  
ก็เปนตัวอยางของชุมชนพอเพียง  เนื่องจากสามารถพัฒนาชุมชนโดยเนนกิจกรรมการเกษตร
ผสมผสาน  แมในอดีตหมูบานน้ีจะแหงแลงมาก  นอกจากนี้ยังมีกลุมอาชีพการทอผา  “พรรณ
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โครงการทฤษฎีใหม           
   พระราชดําริเก่ียวกับ  “ทฤษฎีใหม”  ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯภูมิพลอดุลย
เดช  รัชกาลที่  9  พระราชทานแทคณะบุคคลตางๆ  ที่เขาเฝาถวายชัยมงคล  เนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  เม่ือวันอาทิตยที่  4  
ธันวาคม  2537  เก่ียวกับเร่ืองทฤษฎีใหม  มิไดเปนการแจกจายที่ดิน  เปนที่ดินของประชาชน
เอง  เรื่องน้ีเร่ิมตนที่จังหวัดสระบุรีหลายปมาแลว  จากจินตนาการและความฝนของพระองค  
โดยไมไดดูตําราหรือคนตํารา  โดยเร่ิมตนที่วัดมงคล  ปจจุบันทรงพระราชทานนามใหมวา  “วัด
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 ฉะน้ัน  ในบริเวณนั้นจึงเกิดเปนบริเวณที่พัฒนาแบบใหม  จึงเรียกวา “ทฤษฎีใหม”  
และทรงเห็นวาดําเนินการไดผล (ปจจุบันคือหมูบานวัดใหมมงคล ซึ่งอยูหางอําเภอเมืองสระบุรี
ประมาณ  10  กิโลเมตร)  ตอมาไดขยายทฤษฎีนี้โดยความเห็นชอบและยินยอมจากชาวบานทํา
ที่อําเภอเขาวง  (คือบานแดนสามัคคี  บานกุดพอแกน  บานคุมเกา  ตําบลคุมเกา  อําเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ)  ซึ่งมีเสนทางการคมนาคมไมสะดวกและทุรกันดารมากจนเรียกวาเสนทาง        
ดิสโก 
 นอกจากนี้ปจจัยที่สําคัญคือนํ้า  การขุดสระน้ันสิ้นเปลืองมาก  ชาวบานไมสามารถ
ออกคาใชจายเอง มูลนิธิชัยพัฒนาและทางราชการ โดยกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดิน กรม
วิชาเกษตร  กรมสงเสริมเกษตรและอื่นๆ  ไดชวยกันทํา  โดยชาวบานไมตองสิ้นเปลืองมาก  
ฉะน้ัน  “ทฤษฎีใหม”  อาจขยายไปทั่วประเทศ  แตตองชาๆ  เพราะคาใชจายมาก  ตองคอยๆ  
ทําและเม่ือทําแลวก็เปนวิธีการอยางหนึ่งทีทําใหประชาชนมีกิน  แบบตามอัตภาพคือไมรวยแตก็
มีพอกิน  ไมอดอยาก  ตองทําอยางระมัดระวัง  ซึ่งมี  3  ขั้นตอนในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ข้ันที่หน่ึง  เปนการผลิตเนนการพ่ึงตนเองไดแบบคอยเปนคอยไป  (15  มีนาคม  
2537)   
 1. เปนวิธีปฏิบัติของเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดิน  จํานวนนอยแปลงเล็กประมาณ  
10 – 20  ไร  (เฉลี่ยขนาดฟารมทั้งประเทศ  25.9  ไร)  ซึ่งเปนเกษตรกรรายยอยฐานะยากจน  
มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ  5-6  คน  อยูในเขตใชน้ําฝนและตองใชน้ําอยางประหยัด  ใน
กรณีที่มีที่มากกวา  15  ไร  นั้นตองแบงพ้ืนที่สวนที่เหลือทําแบบเดิม  เพราะตองมากกวา
กําลังคนของคนในครอบครัวดวย  สวนเกษตรที่อยูในเขตทําสวนไมยืนตนหรือสวนผลไมอยูแลว
ก็ไมจําเปนตองเปลี่ยนมาทําเกษตรวิธีนี้ 
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 2. หลักสําคัญ  คือใหเกษตรกรมีความพอเพียงเลี้ยงตนเองได  (self  sufficiency)  
ในระดับชีวิตที่ประหยัด  ทั้งน้ีตองมีความสามัคคีในทองถิ่นเนนใหเกษตรกร มีอาหารพอเพียง
แกการบริโภคตลอดป  มีสิ่งแวดลอมดีสุขภาพและอนามัยดี  มีรายไดพอซ้ือเคร่ืองนุงหม  ที่อยู
อาศัย  และสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตเพียงพอเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่ควรมีความพึงพอใจในชีวิต
มีความเปนอยูที่คลายคลึงกัน  มีความสามัคคีในชุมชนและเขาใจระบบทฤษฎีใหมเหมือนๆ  กัน 
 3. มีการผลิตขาวบริโภคเพียงพอประจําป  โดยถือวา  ครอบครัวหน่ึงทํานา  5  ไร  
จะมีขาวพอกินตลอดป  ขอน้ีคือหลักสําคัญของทฤษฎี  เน่ืองจากคนไทยรับประทานขาวเปน
อาหารหลัก  (เฉลี่ยคนบริโภคขาวประมาณ  200  กิโลกรัมตอป)  หากมีสมาชิก  6  คน  จะตอง
บริโภคขาวไมต่ํากวา  ปละ  1,200  กิโลกรัม  (การทํานาปจะไดผลผลิตไมต่ํากวาปละ  5  x  
325  =  1,625  กิโลกรัม  คือผลผลิตดังกลาวเฉลี่ยจากผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ  ป  พ.ศ. 
2535/2536)  หากสามารถควบคุมนํ้าไดไมใหขาดในชวงที่ตองการและบํารุงรักษาที่ดีอาจจะได
ผลผลิตเพ่ิมกวาน้ี ซึ่งก็จําเปนสวนเหลือจําหนาย 
 4. เพ่ือการนี้จะตองใชหลักวา  ตองมีน้ํา  1,000  ลูกบาศกเมตรตอไร  ฉะนั้น  5  ไร  
ตองมี  5,000  ลูกบาศกเมตร  แตละแปลง  (15  ไร)  ทํานา  5  ไร  ทําพืชไรหรือผลไม  5  ไร  
รวม  10  ไร  จะตองมีน้ํา  10,000  ลุกบาศกเมตร  จะตองตั้งสูตรคราวๆ  โดยแตละแปลง
ประกอบดวยนา  5  ไร  พืชสวน  5  ไร  สระนํ้า  3  ไร  (ลึก  4  เมตร  จุประมาณ  19,000  
ลูกบาศกเมตร  19,200)  ที่อยูอาศัยและอ่ืนๆ  2  ไร  รวมประมาณ  15  ไร  โดยสูตรการแบง
แปลงประมาณ  5 : 5 : 3 :2 (33.3 : 33.3 : 20 :13.3  ซึ่งตอมาปรับเปน  30 : 30 : 30 : 10)  
ซึ่งสูตรนี้ โดยประมาณอาจปรับเปลี่ยนไดเล็กนอย ขึ้นอยู กับสภาพทําเลท่ีตั้งเชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดสระอาจปรับพ้ืนที่ประมาณ  30 %  แตภาคใตมีฝนตกชุก ขนาดสระ
อาจปรับลดลงเหลือ 20 %  เปนตน  ซึ่งปริมาณน้ําที่เปนการกักเก็บตามน้ําฝนในฤดูกาลเพ่ือ
สํารองไวเสริมกิจกรรมในไรนาเม่ือเกิดฝนแลงจะมีผลตอการทํากิจกรรมไดตอเน่ืองและมีปริมาณ
น้ําเพียงพอ 
 5. อุปสรรคสําคัญที่สุดคือ  อางเก็บน้ําหรือสระที่ไดรับนํ้าใหเต็มเพียงปละหนึ่งคร้ัง  
จะมีการระเหยวันละ 1 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในวันที่ฝนไมตกหมายความวาในปหนึ่งถานับวา
แหง 300  วัน  ระดับนํ้าของสระจะลดลง  3  เมตร  (ในกรณีนี้   3 / 4  ของ  19,000  ลูกบาศก
เมตร  น้ําที่ใชไดจะเหลือ  4,750  ลูกบาศกเมตร)  จึงตองมีการเติมนํ้าเพ่ือใหเพียงพอ 
 6. มีความจําเปนที่จะมีแหลงน้ําเพ่ิมเติม  สําหรับโครงการวัดมงคลชัยพัฒนาสราง
อางเก็บน้ําจุ  800,000  ลูกบาศกเมตร  สําหรับเลี้ยงพ้ืนที่  3,000  ไร 



                                                                                                                                        EF 

324 

134 

 7. สภาพอางเก็บน้ํา  800,000  ลูกบาศกเมตร  จะเลี้ยงพ้ืนที่ได  800  ไร  
(โครงการที่วัดมงคลชัยพัฒนา  มีพ้ืนที่  3,000  ไร  แบงเปน  200  แปลง)  อางน้ีจึงเลี้ยงได  4  
ไรตอแปลง  ลําพังสระในแปลงเลี้ยงพ้ืนที่ได  4.75  ไร  จึงเห็นไดวาอาจไมเพียงพอ (4.75 ไร +  
4.00 ไร  =  8.75  ไร)  ใน  8.75  ไรจะทําเกษตรกรรมอยางสมบูรณไดอีก  6.25  ไร  จะตอง
อาศัยน้ําฝนเลี้ยง  โดยตองคํานึงวาในระยะที่ไมมีความจําเปนที่จะใชน้ําหรือมีฝนตก  น้ําฝนที่ตก
มาจะเก็บนํ้าไดในอางและในสระสํารองไวสําหรับเม่ือตองการอางและสระจะทําหนาที่เฉลี่ยน้ําฝน  
(regulator)  และระบบน้ําน้ีจะพอใชได 
 8. ปญหาใหญอีกขอหนึ่งคือ  ราคาการลงทุนคอนขางสูง  เกษตรกรจะตองไดรับ
ความชวยเหลือจากภายนอก  (หนวยงานราชการ  เอกชน  และทางมูลนิธิ)  แตถาเปนคา
ดําเนินการน้ันไมสิ้นเปลืองสําหรับเกษตรกร  ซึ่งในกรณีที่มีแหลงน้ําอยูแลว  ก็ไมจําเปนตองขุด
สระอีก  เพียงแตปรับปรุงแหลงน้ําที่มีอยูใหเก็บกักนํ้าไดมากขึ้น  หรือเพียงพอสําหรับใชในชวง
ฤดูแลง  นอกจากนี้บริเวณขอบสระควรปลูกไมผล  เพ่ือไดรับเงาทําใหน้ําในสระระเหยชาลง 
 ข้ันที่สอง  เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมสหกรณใหพอมี  พอกิน  พอใช  เนนการ
ชวยในชุมชนและสังคมดีขึ้นพรอมๆ  กัน  ไมรวยคนเดียว  (12  กุมภาพันธ  2538)   
 เม่ือตั้งศูนยบริการที่วัดมงคลชัยพัฒนา  และแปลงตัวอยาง  “ทางดิสโก”   
(จ.กาฬสินธุ)  สําเร็จแลว  เกษตรกรก็เริ่มเขาใจวิธีการ  จึงขอใหดําเนินการในพื้นที่ของตน  เม่ือ
ไดผลก็เริ่มขั้นที่สอง  คือเกษตรกรรวมพลังในรูปกลุมหรือสหกรณรวมแรงในกิจกรรมดังนี้         
 1. การผลิต  การเตรียมดิน  พันธุพืช  ระบบน้ํา – ชลประทาน  ฯลฯ 
 2. การตลาด  ลานตากขาว  ยุง  เครื่องสีขาว  การจําหนายผลผลิต 
 3. การเปนอยู  อาหาร  เครื่องนุงหม  กะป  น้ําปลา  ฯลฯ 
 4. สวัสดิการ  เงินกู  สาธารณสุข  ฯลฯ 
 5. การศึกษา  ทุนการศึกษา  โรงเรียน  สื่อความรูและอ่ืนๆ 
 6. สังคมและศาสนา  รวมกันสงเสริมกิจกรรมดานสังคมและวัฒนธรรมดวยความ
รวมมือของหนวยราชการ  องคกรเอกชนและมูลนิธิ 
 ข้ันที่สาม   เนนการรวมมือ  เปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบท  (13  กุมภาพันธ  2538) 
 1. ติดตอรวมมือกับแหลงเงินทุน  (ธนาคาร)  กับแหลงพลังงาน  (บริษัทนํ้ามัน) 
 2. ตั้งและบริหารโรงสี 
 3. ตั้งลับริหรรานสหกรณ 
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 4. ชวยการลงทุน 
 5. ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 โดยฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัทจะไดรับประโยชนเกษตรกรขายขาวใน
ราคาสูง (ไมถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทซ้ือขาวบริโภคราคาต่ํา (ซื้อขาวเปลืองโดยตรงจาก
เกษตรกรและนํามาสีเอง)  เกษตรกรซื้อเคร่ืองอุปโภคในราคาต่ํา  (เปนรานสหกรณราคาขายสง)  
ธนาคารกันบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร 
 ขอคิดเห็นและขอเสนออื่นๆ  เก่ียวกับทฤษฎีใหม    
 1. แปลงปลูกพืช “ทฤษฎีใหม” เปนแนวคิดหรือความเห็นที่คาดการณตามหลัก
วิชาการซึ่งตองควบคูกับการปฏิบัติ  ตองการพิสูจนวาถูกตอง  โดยการทําการทดลองนํารองใน
หลายๆ พ้ืนที่เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมกับพื้นที่แตละแหง  ซึ่งมีปจจัยของ
สิ่งแวดลอมแตกตางกันทั้งดานกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจและสงัคม 
 ปจจุบันกรมวิชาการเกษตรกรไดดําเนินการทดลองและวิจัย “แปลงเกษตรกรทฤษฎี
ใหม”  ในพื้นที่ตางๆ  ทั่วประเทศ 22 แหง  เพ่ือทําการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมสะสมติดตอกัน
หลายๆปเพ่ือรวบรวมคําแนะนําและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสมแตละทองที่ตอไป 
 2. หากจะเลี้ยงปลาเปนกิจกรรมหลักอีกประเภทหน่ึง  นาจะแบงสระนํ้าออกเปน
หลายสระแยกกัน  แตพื้นที่รวมกันแลวไมเกินรอยละ  30 
 3. ควรอนุญาตใหเอกชนที่รับจางขุดสระ  นําดินไปใชประโยชนอ่ืนได 
 4. การพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม จะตองมีการปรับใชเหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศและส่ิงแวดลอม  ความพรอมของเกษตรกร ความสามัคคีในชุมชน  การสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมและเผยแพร 
“ทฤษฎีใหมเพ่ือการพัฒนา” 
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