
 

 

 

โครงการปิดทองหลังพระ 

 

                                                                          

 

ปี 2555 

จังหวัดเชียงใหม่ 



สารบัญ 
หน้า       

 โครงการปิดทองหลังพระ  
 แนวทางการด าเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดเชียงใหม่ 1 

 ขั้นตอน กระบวนการเชื่อมโยงความต้องการของชาวบ้านกับแผนงาน 
 ของหน่วยงานราชการตามแนวทางปิดทองหลังพระ (ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่) 2-3 

 วิธีลงไปพัฒนาในพ้ืนที่  (อ.ณรงค์ อภิชัย) 4-8 
 
 ภาคผนวก 

 ภาคผนวก 1  การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ 10-35 
  ประยุกต์พระราชด าริ (การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะ 3 เดือน  
  มกราคม-มีนาคม 2555) 

 ภาคผนวก 2  แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์พระราชด าริ ระดับจังหวัด 36-52  
  ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 ภาคผนวก 3  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 53-58 
  ขยายผลพ้ืนที่ตามโครงการปิดทองหลังสืบสานแนวพระราชด าริ 
  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ภาคผนวก 4  มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ   59-66 
 ภาคผนวก 5  องค์ความรู้  6  มิติ   67-80 
 ภาคผนวก 6  พ้ืนที่ขยายผลปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 81-84 
 ภาคผนวก 7  แบบส ารวจสภาพเศรษฐกิจ- สังคม 85-94 

  (บ้านปาง ม.8 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่) 
 ภาคผนวก 8  แบบส ารวจสภาพเศรษฐกิจ- สังคม 95-104 

  (บ้านอมแรด ม.8 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่) 
 ภาคผนวก 9  แบบส ารวจสภาพเศรษฐกิจ- สังคม 105-118 

  (บ้านพญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย) 
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แนวทางการด าเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการปิดทองหลังพระ 
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 ั น อน กระ วนการเชื อมโยงความ  องการ
 องชาว  าน กั แ นงาน องหน่วยงาน
ราชการ  ามแนวทางปิดทองหลังพระ

                      

 
 

  ารวจและวิเคราะห   อมูล
 องพื นที ในทุกมิ ิ

วิเคราะห ป  หาและความ  องการ
 องชาว  าน

ค ะท างานระดั อ าเภอและจังหวัด 
ปรึก าหารือกัน และท าเมนูโครงการ

พั นาให ชาว  านเลือก

1

2

3
 

 

อ พ  และค ะท างานระดั อ าเภอ 
ชวนชาว  านคุยเพื อปรั วิ ีคิด    

ให อยู่แ  พึ งพา นเอง

 เลือกครัวเรือน  นแ  
เพื อท าแ นชีวิ ชุมชน 

ที มาจากความ  องการ องชาว  าน

 อ พ  ค ะท างานอ าเภอ
 ู น าชุมชน ลงไปท าแ นชีวิ 

 องชุมชน รายกลุ่ม 
  ายน  า ป๊อก  าน  นน แปลงนา 

4

5

6
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จัดท าเป นแ นชีวิ  องชุมชน 
ที มีป ิทินการ ลิ ทั งป  และปริมา 

การ ลิ   นทุน และมูลค่า
น าแ นงาน โครงการ ที หน่วยงาน

ราชการคิดไว มาปรั ให  อดคล องกั 
แ นชีวิ  องชุมชน

จัดท าเป นแ นป ิ ั ิการที เป น
 องชาว  านและหน่วยงาน ที ระ ุ

 ู รั  ิดชอ  เพื อให ได  ล
 ามป ิทินการ ลิ 

7

8

9
 

 

ท ากิจกรรมที  ร าง รัท า 
 Quick win  ท าแล วเห น ล

 ่งเ ริมให เกิดกิจกรรม
ที เป นความร่วมมือ องชุมชน

 ิด ามให เป นไป ามแ นงานโดย
 ่วนราชการมีการรายงานทุกเดือน 

ปิดทอง   ิด ามทุก ามเดือน

10

11

12
 

 

 ิด ามประเมิน ล
กระ วนการและ
 ลการด าเนินงาน

โดย  า ันอุดม ึก า

 ่งมอ 
กระ วนการพั นา
หลังจากด าเนินการ

13

14
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สรุปจ านวนกิจกรรม งบประมาณ  และระยะเวลาที่พร้อมด าเนินการ  

แผนระยะเร่งด่วน (Quick win) ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 

บ้านปาง  หมู่ที่ 8  ต าบลหนองบัว  อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
ล าดับ มติ ิ/  

ความต้องการ 

ของชุมชน 

กิจกรรมส าคัญ 

ที่จะด าเนินการ 

จ านวน

กิจกรรม

ทั้งหมด 

ระยะเวลา 

ที่พร้อม

ด าเนินการ 

งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

(บาท) 

1 น้้า - ขุดสระเกบ็น้้าใหม่ จ้านวน 2 แห่ง และวางระบบท่อเชื่อมต่อระหว่างสระ 

     ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

สระเก็บน้้า พื้นที่ 12 ไร่ ลึก 4ม. ความจุ 76,000 ลบ.ม. พร้อมอาคาร

บังคับน้า้ 1แห่ง / สระเก็บน้้าพื้นที่ 3ไร่ ลึก4 ม.ความจุ 19,000ลบ.ม.

พร้อมอาคารบังคับน้า้ 1แห่ง / สระเก็บน้้าราษฎรอุทิศพื้นที่ 2ไร่ วางระบบ

ท่อส่งน้้า ขนาด 4 นิว้ ยาว 2,100ม. 

3 ม.ค.2555 3,259,428 

2 เกษตร - การส่งเสรมิการเลี้ยงหมูเหมยซาน การอบรมการเลี้ยงไก่ประดู่หางด้า  

การขุดนาขั้นบันได และการส่งเสรมิการปลูกพืช/ ขยายพันธุ์พชื 

     ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

เลี้ยงหมูเหมยซาน 33 ตัว (พ่อพันธ์3 ตัว แม่พันธ์ 30 ตัว) /เลี้ยงไก่ประดู่

หางด้า120 ครัวเรือน / ท้านาขั้นบันได้ 39 ไร่ /ปลูกพืชผัก 40 ครัวเรือน.  

4 ม.ค.2555 595,506 

3 ดิน - การอบรมสาธิตการตรวจวิเคราะหด์ินอย่างง่าย และการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์

ปรมิาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง 

     ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ชาวบ้าน 300 ครัวเรือน.. มีความรู้ดา้นปรับปรุงดิน/ท้าปุ๋ยอนิทรีย์  

3 ม.ค.2555 740,000 

 

4 ป่า - การส้ารวจพื้นที่สร้างฝายผสมผสาน พืน้ที่ปลูกป่าต้นน้้า และพืน้ที่ท้า

แนวกันไฟ 

     ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

มีฝายอนุรักษ์แบบผสมผสาน 100 ฝาย  และแนวกนัไฟป่า ระยะทาง       

20 กม. 

3 ม.ค.2555 280,000 

5 การสรา้ง 

ความเขม้แข็งใน

ชุมชนและการลด

รายจ่ายใน

ครัวเรือน 

- การบรหิารจัดการหมู่บ้านแบบ   "คุ้มบ้าน" 7 คุม้บ้าน และกิจกรรม

สรา้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการปิดทองหลงัพระสืบสาน

แนวพระราชด้าริ 

     ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ชาวบ้านเข้าร่วม 150 ครัวเรือน./ จัดตั้งฐานการเรียนรู้ 4 ด้าน / 

ครอบครัวพัฒนาต้นแบบ / จัดท้าแผนที่ชวีิต / ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น /

มีการออมทรัพย์ฯ  

2 ม.ค.2555 100,000 

6 การฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่

อาสาสมัครปิด

ทอง 

หลังพระ (อสพ.) 

- การฝึกอบรมและสง่เสรมิ  องคค์วามรู้ตามแนวทางพระราชด้าริและที่

เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศกัยภาพเจ้าหน้าทีอ่าสาสมัครปิดทองหลังพระ (อสพ.) 

1 ก.พ.2555 50,700 

รวม 16  5,025,634 
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สรุปจ านวนกิจกรรม งบประมาณ  และระยะเวลาที่พร้อมด าเนินการ  

แผนระยะเร่งด่วน (Quick win) ภายใต้แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 

บ้านอมแรด  หมู่ที่ 8  ต าบลบ้านทับ  อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  
ล าดับ มติ ิ/  

ความต้องการ 

ของชุมชน 

กิจกรรมส าคัญ 

ที่จะด าเนินการ 

จ านวน

กิจกรรม

ทั้งหมด 

ระยะเวลา 

ที่พร้อม

ด าเนินการ 

งบประมาณ

ทั้งสิ้น 

(บาท) 

1 น้้า - ขุดสระเกบ็น้้า (บ่อพวงสันเขาคลุมด้วยผ้าพลาสติก)  จ้านวน 1 

แห่ง และสร้างอาคารบงัคับน้้าและระบบท่อส่งน้้า  

       ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 

สระเก็บน้้า (บ่อพวงคลุมพลาสติก) ขนาด20x30ม. ลึก 3 ม. 1 

แห่ง / สระเกบ็น้้า  ขนาด 5x10ม. ลึก 2.50 ม. 1 แหง่ /อาคาร

บังคับน้า้ 1 แห่ง / ระบบท่อสง่น้้าขนาดศเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว้ 

ยาว 300 ม. 

2 ม.ค.2555 310,000 

2 เกษตร - การฝึกอบรมให้ความรู้และสาธติการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช      

การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พชืผัก 

สวนครัว 

       ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เลี้ยงหมูเหมยซาน  เลี้ยงไก่ประดู่หางด้า  สรา้งคอกหมู เล้าไก่ ท้า

แปลงผักสวนครัว. 

2 ม.ค.2555 29,100 

3 ดิน - การวิเคราะหค์ุณภาพดินและจุลินทรย์ีในดิน และการอบรมให้

ความรู้และสาธิตการปรับปรุงคุณภาพดิน 

       ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ชาวบ้าน 100 ครัวเรือน. มีความรู้ดา้นปรับปรุงดิน/ท้าปุ๋ยอนิทรีย์ 

2 ม.ค.2555 301,000 

 

4 ป่า - การส้ารวจพื้นที่ท้าแนวกันไฟ  และการสรา้งฝายผสมผสาน  

จ้านวน 100 แหง่  

       ผลที่เกิดจากการด้าเนินโครงการ/กิจกรรม 

มีฝายอนุรักษ์แบบผสมผสาน 100 ฝาย  และแนวกนัไฟป่า 

ระยะทาง  20 กม. 

2 ม.ค.2555 275,000 

5 การพัฒนา 

ด้านสุขภาพและ

สุขอนามัย 

- การจัดหน่วยบรกิารสาธารณสุขเคลื่อนที่ การเฝ้าระวังทาง

โภชนการในเด็ก การตรวจหาไข่พยาธิในประชาชน  การให้ความรู้

แก่ อสม.และแกนน้าสขุภาพ และการจัดหา  ถังกรองน้้าประจ้า

ครัวเรือน จ้านวน 15 แหง่ เป็นต้น 

7 ม.ค.2555 20,000 

รวม 15  935,100 
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ภาค นวก 2 
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ภาคผนวก 3 

 



๕๔ 

 



๕๕ 

 



๕๖ 

 



๕๗ 

 



๕๘ 

 

 



๕๙ 

 

ภาค นวก 4 
มูลนิ ิปิดทองหลังพระ  ื  านแนวพระราชด าริ 

 
 “ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้า จะเกิดมีขึ้นได ้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจรญิ มั่นคงเป็นปกติสขุ. 

ความเจรญิมั่นคงทั้งนั้น จะส าเรจ็ผลเป็นจริงไปได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝาุยในชาติ มุ่งท่ีจะปฏิบัตหิน้าท่ีของตนให้เต็มก าลัง 
ด้วยสตริู้ตัว ด้วยปัญญารู้คดิ และด้วยความสุจรติจริงใจ 

โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอ่ืน...” 
 
 



๖๐ 

 

 
 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๒ ย่อมประจักษ์แก่ใจ
คนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วว่า เป็นสัจจะเที่ยงแท้ ด้วยพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ ที่ทรงอุทิศทุ่มเท
พระวรกายพระสติปัญญา พระวิริยอุตสาหะ ทรงงานหนักมาตลอด เพ่ือให้บ้านเมืองและประชาชนของพระองค์ 
มีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข  

ด้วยความรักอันสุจริตมั่นคงที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เห็นแก่ความสุขของราษฎรก่อนความสุขของพระองค์เองเสมอมา ไม่ว่าหนทางจะทุรกันดารห่างไกลยากล าบาก
เพียงใด ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะอยู่ ณ แห่งหนใด จะเสด็จพระราชด าเนินไปจนถึง เพ่ือทรงทราบถึงปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และจะทรงคิดค้น ค้นคว้า ทดลอง พิสูจน์ จนกว่าจะได้ค าตอบของการแก้ไขปัญหาที่ดี
ที่สุด แล้วจึงพระราชทานแนวทางนั้นมาแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป สืบเนื่องเช่นนี้มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

ที่มา : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าร ิสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าร ิ
 



๖๑ 

 

พระอัจฉริยภาพและสายพระ
เนตรอันยาวไกล คือ การก่อเกิดปรัชญาในการ
ด ารงชีวิต ทฤษฎีในการปฏิบัติตน และโครงการ
พระราชด าริมากกว่า ๓,๗๐๐ โครงการ ทุก
ภูมิภาคของประเทศ เพ่ือเปูาหมายในที่สุด คือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และการอยู่ร่วมกันของ
ทุกสรรพชีวิตด้วยความสงบสุขในสังคมแห่งความ
เอ้ืออาทร 

ความส าเร็จของการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามแนวทางพระราชด ารินั้น เกิดขึ้นจาก
หลักและวิธีการทรงงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นปฏิบัติตลอดมา คือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรก าลังต้องการการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนก่อน พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ตามล าดับความจ าเป็น เพ่ือให้มีรากฐานที่มั่นคง
ก่อนด าเนินการเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในล าดับ
ต่อไป เน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ พัฒนาให้สอดคล้องกับ 
“ภูมิ ังคม” ในท้องถิ่นนั้น ๆ ใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาด้วยธรรมชาติ เรียบง่าย และประหยัด 
ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขปัญหา
โดยไม่ต้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก 
สร้างเสริม “ ัวอย่าง องความ  าเร จ” ให้
ราษฎรรู้เห็นตัวอย่างของความส าเร็จ สามารถ
น าไปปฏิบัติได้เอง แล้วกระจายไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เกิดการพัฒนา ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นปุาไม้ ที่ดิน 
แหล่งน้ า ให้อยู่ในสภาพที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากท่ีสุด  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพิสูจน์ให้คนไทยได้ประจักษ์แล้วว่า การพัฒนาตามแนวทาง
สายกลางอย่างมีความสมดุล คือมีขั้นตอน พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ 
รวมทั้งการมีสติ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเพียรไม่ย่อท้อต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตาม
แนวทางพระราชด าริ คือ แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาประเทศไทยให้ด ารงอยู่ได้ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่
ถาโถมไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรง 

 

๓ หลักการที ยึดมั น 
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ มุ่งม่ันด าเนินการโดยยึด ๓ หลักการ ในการ

ปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท คือ  



๖๒ 

 

1. หลักการองค ความรู  ๖ มิ  ิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ องค์ความรู้ด้าน
น้ า ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ปุา และสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเท่านั้น หากแต่
ยังเป็นความห่วงใยของประชาชนทั่วโลกทุกวันนี้อีกด้วย 

 

 
 
มิติท่ี ๑ น ้ำ 

การป้องกันและแก ไ ป  หา ั งแ ่  นน  า
ไปจน ึงปลายน  า 
 การพัฒนาแหล่งน ้า  
 การเก็บน ้าให้อยู่ในประเทศไทยให้

นานท่ีสุด  
 การใช้น ้าทุกหยดให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
 
 

มิติท่ี ๒ ดิน 

การป้องกันและแก ไ ป  หาในเรื อง อง
 ภาพดิน ซึ งเป นป จจัย  าคั ในการท า
การเก  ร 

 การปรับปรุงดิน  
 การปลูกหญ้าแฝก 

 
 
 
 
มิติท่ี ๔ พลงังำนทดแทน 

การปร ัใช พลังงานให เหมาะ มกั 
ท อง ิ นโดยการคิดค นและพั นา
พลังงานทางเลือกที ชุมชน ามาร 
พึ งพา นเองได  
 โอดีเซล  
 เชื้อเพลิงสีเขียว 
 
 
 

 

 

มิติท่ี ๓ เกษตร 

การน าเก  รทฤ ฎีใหม่มาใช ให เกิด
ประโยชน  ูง ุดในแ ่ละพื นที  

 เก  รทฤ ฎีใหม่ 
 
 
 
 
มิติท่ี ๕ ป่ำ 

การลดการ ัดไม ท าลายป่าและ ง่เ ริม
ให มีการปลกูป่าในรูปแ   ่าง ๆโดย

การปลกูฝ งจิ   านึกให ชุมชนเห น
ความ  าคั  องป่า 
 การอนุรักษ ์ดูแลรักษาและใช้

ประโยชน์จากปาุได้อย่างถูกวิธี 
เพื่อให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 

 
 
มิติท่ี ๖ สิ่งแวดลอ้ม 

การน าแนวทางการก าจัด ยะและ
  า ัดน  าเ ียมาใช ให เกิดประ ิท ิภาพ 
เป นการด ารงชีวิ อยู่อย่างเป นมิ ร ่อ 

 ก าจัดขยะ 
 บ าบัดน ้าเสีย 

 

ภมิูสงัคม 
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เชื อมโยงไป ู่การแก ป  หาและพั นา โดยปรั น  าหนักแ ่ละเรื องให  อดคล อง เหมาะ ม 
กั  ภาพภูมิ ังคมและ ภาพป  หาในแ ่ละพื นที  เพื อให 

เกิดการพั นาอย่างยั งยืนในที  ุด 

2. หลักการพั นา ามแนว
พระราชด าร ิคือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได ๓ 
ขั้นสู่ความส าเร็จ 

การพั นา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพ่ีเลี้ยง การออกแบบ
หลักสูตรและเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชนรวมทั้งการให้ทีมพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล 
 

การเ  า ึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมโดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ และความ
มั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
มากที่สุด 
 

การเ  าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของ
ชุมชน ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการพระราชด าริทั่วประเทศ 

 

 ันไดทั ง ๓  ั นนี  จะท าให ชุมชนมีความเป นเจ า อง 
และน าไป ู่ความยั งยืน องการพั นาในที  ุด 

 

3. หลักการทรงงานและหลักการโครงการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ มุ่งม่ันด าเนินการโดยน้อมน าหลักการทรงงานและหลักการโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยน าไปปรับใช้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ปิดทองหลังพระเลือกเป็นพ้ืนที่ต้นแบบการบูรณาการ
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ เช่นที่จังหวัดน่าน  

หลักการทรงงาน 
 ึก า  อมูลอย่างเป นระ   ทั้งข้อมูลเบื้องต้น เอกสาร แผนที่ จากการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของประชาชน 
มององค รวม มีวิธีคิดอย่างองค์รวมหรือมองอย่างครบวงจร มองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ

แนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
ไม่ยึด ิด  ารา ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่

ที่แท้จริงของคนไทย 
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ท าให ง่าย คิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริ
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าสิ่งยากให้กลายเป็นง่าย ท าสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 

เน นการมี ่วนร่วม เปิดโอกาสให้สาธารณชนทุกระดับร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องที่ต้อง
ค านึงถึงความคิดเห็นหรือความต้องการของสาธารณชน แล้วเก็บมาประมวลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 

คิด ึงประโยชน  ่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์ ตัวของเราเองก็ได้รับประโยชน์ด้วย  
 าดทุนคือก าไร หลักการคือ “การให ” และ “การเ ีย ละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร 

คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
ความเพียร ในการท าโครงการต่าง ๆ แม้ระยะแรกจะไม่มีความ พร้อมมากนัก แต่ก็ต้องไม่ท้อ

และมีความมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาบ้านเมือง 
เ ร ฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งหรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน 

ซ่ึงจะสามารถท าให้อยู่ได้อย่างสมดุล ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  
ใช  รรมชา ิช่วย รรมชา ิ การเข้าใจถึงธรรมชาติ และต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ เพราะปัญหาของธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติแก้ไข ช่วยเหลือ  
ปลูกป่าในใจคน การที่จะฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา จะต้องปลูกจิตส านึกให้คนรัก

ปุาเสียก่อน 
ท างานอย่างมีความ ุ  เป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการท าประโยชน์ ให้กับผู้อื่น 
รู -รัก- ามัคค ีรู  คือ การที่จะลงมือท าสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา 

และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา รัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องเห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้า
ไปลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้น ๆ  ามัคคี เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องค านึงเสมอว่าเราท าคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือ
ร่วมใจกัน สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี  

ประหยัด เรีย ง่าย ได ประโยชน  ูง ุด ใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่น ประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้อง
ลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก  

หลักการโครงการ  
ระเ ิดจาก  างใน คือ การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา

เสียก่อน มิใช่การน าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้าน ที่ยังไม่ทันมีโอกาสเตรียม
ตัว  

แก ป  หาที จุดเล ก มองปัญหาในภาพรวมก่อน แต่เริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ คือ การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า ที่คนมักจะมองข้าม  

ท า ามล าดั  ั น เริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนก่อน สร้างพ้ืนฐาน คือ ความ
พอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ก่อน จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยล าดับ
ต่อไป 

ใช อ รรมปรา อ รรม ใช้ความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติมาเป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่ส าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่
ระบบที่เป็นปกต ิ
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การพึ ง นเอง การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือให้ชุมชนแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ 
แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ “พึ ง นเองได ” ในที่สุด  

พออยู่พอกิน ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน”เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้
มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป  
ความซื อ ั ย   ุจริ  จริงใจ ่อกัน เพราะผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมท าประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
ค านึง ึงภูมิ ังคม การพัฒนาต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ สังคมวิทยาตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละ
ท้องถิ่น 

 ริการที จุดเดียว การ
บริการรวมที่จุดเดียว เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนที่จะมาใช้บริการ จะประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
มาร่วมด าเนินการและให้บริการ ณ ที่แห่ง
เดียว 

๓ แนวทางป ิ ั ิ 
แนวทางด าเนินงาน 

ของปิดทองหลังพระจะยึดหลักการบริหารเชิง
บูรณาการตั้งแต่ระดับ ต้นน้ า กลางน้ า และ 
ปลายน้ า  

  นน  า เป็นแหล่งองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ จะประกอบด้วยความรู้จากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนา โครงการส่วนพระองค์ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์  

กลางน  า จะเป็นส่วนที่ปิดทองหลังพระ มีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างต้นน้ ากับปลายน้ า 
โดยมุ่งเน้นด้านการจัดการความรู้ การส่งเสริมการพัฒนา และการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

ปลายน  า จะเป็นการบูรณาการระดับพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด เพ่ือน าองค์ความรู้จาก
โครงการพระราชด าริเชื่อมโยง และปรับใช้ในแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 
โดยมุ่งเปูาหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

แนวทางการ
 ั เคลื อนการพั นา ามแนว
พระราชด าริ ๗  ั น อน ซึ่งประยุกต์
จากหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา คือ  

๑. การสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ภาคีความร่วมมือ  
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๒. การก าหนดพ้ืนที่ โดยพิจารณาจากภูมิสังคม และสภาพปัญหาแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นเปูาหมาย
ปฏิบัติการพัฒนา 

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด
ความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมกลุ่มเปูาหมายก่อนกระบวนการพัฒนา  

๔. การลงมือปฏิบัติ คือ การที่ชุมชนและภาคีทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาโดยเรียนรู้จากโครงการพระราชด าริ และน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม ศักยภาพชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ  

๕. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาต่อเนื่อง เป็นขั้นตอนที่เน้นการสื่อสารและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบัติ เพ่ือสรุปบทเรียน ข้อค้นพบ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖. การให้ค าปรึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด เป็นการจัดทีมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแก่พ้ืนที่ที่
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ส่งเสริมการพัฒนา  

๗. การวัดผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานว่ามีผลส าเร็จ หรือมีสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม ่อย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 

แนวทางการ ริหารจัดการเชิงพื นที อย่าง ูร าการ เน้นการบริหารจัดการเพ่ือน า
ศักยภาพของพ้ืนที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา และให้ความส าคัญต่อการบูร
ณาการทุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนา งบประมาณ และโครงการ
พระราชด าริ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
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ภาค นวก 5 
องค ความรู   6  มิ  ิ

องค ความรู  ื  านแนวพระราชด าริ เรื อง น  า  
แนวพระราชด าริเรื อง "น  า"  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานค าจ ากัดความของน้ าคือชีวิต ดั่งพระราชด ารัสว่า “หลักส าคัญว่าต้อง
มีน้ าบริโภค น้ าใช้ น้ าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟูาคน
อยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟูาไม่มีน้ า คนอยู่ไม่ได้...”  จากการเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทรงทราบ
ถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องน้ า จ าแนกเป็น 3 ด้านคือ น้ าแล้ง น้ าท่วม และน้ าเสีย จึงน ามาซึ่ง
แนวทางพระราชด าริในการแก้ปัญหาน้ า ที่ส าคัญดังนี ้

1. การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า  
2. การแก้ปัญหาน้ าท่วม   
3. การแก้ปัญหาคุณภาพน้ า   
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากแนวพระราชด าริ เรื่องน้ า 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม ดังนี้ 

1. ช่วยให้พ้ืนที่เพาะปลูกมีน้ าอย่างอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง  หรือท าการ
เพาะปลูกครั้งที่สองได้ อันเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตและท าให้ราษฎรมีรายได้มากข้ึน 

2. บางท้องที่ที่เคยมีน้ าท่วมขังจนไม่สามารถเพาะปลูก หรือปลูกแล้วไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 
โครงการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ลุ่มอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น บริเวณขอบพรุ  ท าให้พ้ืนดินแห้งลง         
จนสามารถจัดสรรพ้ืนที่ดังกล่าว ให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองเข้าไปท ากินได้ เพ่ือไม่ให้พวกเขาเหล่านั้นไป
บุกรุกท าลายปุาเพื่อหาที่ท ากิน เป็นการช่วยรักษาปุาไม้อันเป็นทรัพยากรของชาติไว้ได้ 

3. เมื่อมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดต่างๆ ไว้ ก็มีการปล่อยพันธุ์ปลาลงไป  ท าให้ราษฎรตาม
หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงสามารถมีปลาบริโภคภายในครอบครัวหรือจับขายเพ่ือเสริมรายได้ได้ 

4. ช่วยให้ราษฎรมีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงตลอดปี ท าให้ราษฎรมีสุขภาพ
พลานามัยดีขึ้น และยังช่วยให้มีแหล่งน้ าส าหรับการเลี้ยงสัตว์ด้วย 

5. บางโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ  และ
ปริมณฑล ช่วยลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งกับภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือผลิตไฟฟูา ช่วยให้ราษฎรที่อยู่ในปุาเขาและในท้องที่ทุรกันดาร  
ได้มีไฟฟูาไว้ใช้ส าหรับแสงสว่างในครัวเรือน 

7. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการรักษาต้นน้ าล าธาร โดยการสร้างฝายเก็บกักน้ าบริเวณต้นน้ า
เป็นชั้นๆ พร้อมระบบกระจายน้ าจากฝายต่างๆ ไปสู่พ้ืนที่สองฝั่งของล าธาร ส่งผลให้พื้นดินและปุาชุ่มชื้น มีลักษณะ
เป็นปุาเปียก ซึ่งจะช่วยปูองกันไฟปุาเป็นแนวกระจายไปทั่วบริเวณต้นน้ าล าธาร ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่อไป  

 
 

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=34
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=35
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=36
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 ประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เรื่อง “น้ า”  
1. โครงการฝนหลวง  
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการผลิตไฟฟูา  
4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการรักษาต้นน้ าล าธาร  
5. โครงการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ลุ่ม  
6. โครงการปูองกันและบรรเทาอุทกภัย  
7. โครงการบรรเทาน้ าเน่าเสีย  
8. โครงการแก้มลิง  

 องค ความรู  ื  านแนวพระราชด าริ เรื อง ดนิ  
แนวพระราชด าริเรื อง "ดิน"  

 “ดิน” เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญอย่างหนึ่งเคียงคู่กับ “น้ า” ในการท าเกษตร ต่อให้มีทรัพยากร
น้ าอุดมสมบูรณ์ แต่มีดินที่เลว กล่าวคือ โครงสร้างแน่น อัดตัวเป็นก้อน ปราศจากซึ่งธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เติบโตของพืช ก็เป็นการยากต่อการปลูกพืชไม่ว่าพืชชนิดใดๆ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงเล็งเห็น
ความส าคัญของดิน โดยเฉพาะการปรับปรุงบ ารุงดินและการจัดสรรที่ดิน  ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของประเทศที่ท า
การเกษตรเป็นหลักอย่างไทยเราจึงน ามาซึ่งแนวพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาดินที่ส าคัญดังนี้ 

1. การแก ป  หา าดแคลนที ดินท ากิน องเก  รกร 
ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินของเกษตรกร เป็นปัญหาส าคัญยิ่งในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา 

งานจัดและพัฒนาที่ดินเป็นงานแรกๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญ  ทรงเริ่มโครงการพัฒนา
ที่ดินหุบกะพง ตามพระราชประสงค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาการไม่มีที่ดินท ากินของเกษตรกรเป็น
ส าคัญ ดังพระราชด ารัสไว้ ณ ส านักงาน กปร. ในปี พ.ศ. 2531 ว่า 

"มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดิน และถ้าไร้ที่ดินแล้วก็จะท างานเป็น
ทาสเขา ซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนเป็นทาสคนอ่ืน แต่ถ้าเราสามารถที่จะขจัดปัญหานี้  โดยเอาที่ดิน
จ าแนกจัดสรรอย่างยุติธรรม อย่างมีการจัดตั้งจะเรียกว่านิคม หรือจะเรียกว่าหมู่หรือกลุ่ม หรือสหกรณ์ก็ตาม ก็จะ
ท าให้คนที่มีชีวิตแร้นแค้นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้" 

พระราชด าริแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน คือ ทรงน าเอาวิธีการปฏิรูปที่ดินมาใช้ในการ
จัดและพัฒนาที่ดินที่เป็นปุาเสื่อมโทรม รกร้าง ว่างเปล่า น ามาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไร้ที่ท ากินได้ประกอบอาชีพใน
รูปของหมู่บ้านสหกรณ์ และโครงการจัดและพัฒนาที่ดินในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้โดยให้สิทธิท ากินชั่วลูกชั่วหลาน  แต่
ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครอง พร้อมกับจัดบริการพ้ืนฐานให้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดพ้ืนที่ท ากิน
ให้ราษฎรชาวไทยภูเขา สามารถด ารงชีพอยู่ได้เป็นหลักแหล่ง โดยไม่ต้องท าลายปุาอีกต่อไป  

ในการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีหลักการว่าต้องมีการ
วางแผนการจัดการให้ดีเสียตั้งแต่ต้น โดยใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศช่วย ไม่ควรท าแผนผังที่ท ากินเป็น
ลักษณะตารางสี่เหลี่ยมโดยไม่ค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ แต่ควรจัดสรรพ้ืนที่ท ากินแนวพ้ืนที่รับน้ าจากโครงการ
ชลประทาน นั่นคือ จะต้องด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพ่ือการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ า 
เช่น โครงการนิคมสหกรณ์หุบกะพงในพระบรมราชูปถัมภ์   อ.ชะอ า จ. เพชรบุรี โครงการจัดพัฒนาที่ดินทุ่งลุยลาย 

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=81
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=39
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=40
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=50
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=51
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=52
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=53
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=54
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อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ และโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ    
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 1) เพ่ือน า
ทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ในด้านการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  2) เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรมีที่ดินส าหรับ
ประกอบอาชีพและอยู่อาศัย 3) เพ่ือส่งเสริมให้ราษฎรรู้จักพ่ึงตนเอง และช่วยเหลือส่วนรวม ทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม บางโครงการมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจในการบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องที่ท ากินของราษฎรที่ถูกอพยพ
ออกจากพ้ืนที่  

2. การอนุรัก  และฟื้นฟูดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยและให้ความส าคัญมากขึ้นในงานอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ดิน ที่มีสภาพธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค โดยเขียนไว้ในเอกสารพระราชทานว่า “ดินที่
เหมาะสมส าหรับการเกษตรกรรม ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ มีแร่ธาตุที่เรียกว่า ปุ๋ย ส่วนประกอบส าคัญคือ 1) N 
(nitrogen) ในรูป nitrate   2) P (phosphorus) ในรูป phosphate 3) K (potassium) และแร่ธาตุ อ่ืนๆ O H 
Mg Fe มีระดับ เปรี้ยว ด่าง ใกล้เป็นกลาง (pH 7) มีความเค็มต่ า มีจุลินทรีย์  มีความชื้นพอเหมาะ (ไม่แห้ง ไม่
แฉะ) มีความโปร่งพอเหมาะ (ไม่แข็ง)”  จึงมีพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะเรื่องมากขึ้น เช่น 
การศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดิน
พรุในภาคใต้ และที่ดินชายฝั่งทะเล รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงและฟ้ืนฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจากการชะล้างหน้า
ดิน ตลอดจนการท าแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่มีปัญหาดินเสื่อมโทรม เพ่ือให้พ้ืนที่ที่
มีปัญหาเรื่องดินจากหลายๆ สาเหตุ กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก  

ดังนั้น โครงการต่างๆ ในระยะหลัง จึงเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจาก
หลากหลายสาขา มาใช้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ  แนวคิด
และตัวอย่างการจัดการทรัพยากรดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  6 แห่ง ที่ทรงมี
พระราชด าริให้จัดตั้งขึ้นเพ่ือท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นตัวอย่างในการปูองกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน การขยายพันธุ์พืชเพ่ืออนุรักษ์ดินและบ ารุงดิน และสนับสนุนให้เกษตรกรเรียนรู้เข้าใจวิธีการ
อนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน  สามารถน าไปปฏิบัติได้เอง ทรงมีพระราชด าริว่า “การปรับปรุงที่ดินนั้น
ต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ไถ หรือลอกหน้าดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้น ที่ยังเหลืออยู่ เพ่ือที่จะรักษา
ความชุ่มชื่นของผืนดิน” 

แนวพระราชด าริในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดิน ที่ส าคัญแบ่งเป็น 4 ส่วน  คือ  1) แบบจ าลอง
การพัฒนาพ้ืนที่ที่มีสภาพขาดความสมบูรณ์ ดินปนทราย และปัญหาการชะล้างพังทลาย  2) การแก้ปัญหาดิน
เปรี้ยว โดยทฤษฎีแกล้งดิน  3) การอนุรักษ์ดินโดยหญ้าแฝก  4)  การห่มดิน 

2.1  แ  จ าลองการฟื้นฟู  ารุงดินที มี ภาพ าดความ ม ูร   ดินปนทราย และป  หาการ
ชะล างพังทลาย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้ง   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 6 แห่งทั่วประเทศ   รวมทั้งพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือเป็น
แหล่งศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ ที่มีสภาพปัญหาต่างกันตามภูมิสังคม ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดู
งานและน าความรู้ไปปรับใช้ตามสภาพปัญหาพื้นที่ โดยทรงเขียนไว้ในเอกสารพระราชทาน ดังนี้   
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1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เขาหินซ้อน      :  ดินทราย มีแร่ธาตุน้อย  
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ    :  หิน กรวด แห้งแล้ง 
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ        : ดินเปรี้ยวจัด  
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ : ดินทราย มีแร่ธาตุน้อย ดินดาน  
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ            :  ดินทราย ดินเค็ม ขาดน้ า  
6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ    :  ดินเค็ม  
7.  โครงการเขาชะงุ้ม    :   ดินแข็ง  ดิน-หินลูกรัง  
8.  โครงการวัดมงคลชัยพัฒนา    :  ขาดน้ า  
9.  โครงการปากพนัง    :  น้ าเค็ม ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด  
10. ที่ดิน ต.บ้านพริก อ.บ้านนา    :  ดินเปรี้ยว น้ าท่วม น้ าแล้ง  
11. โครงการ หนองพลับ-กลัดหลวง    :  ดินลูกรัง ดินดาน  
12. โครงการหุบกระพง-ดอนห้วยขุน    :  ดินทราย  มีแร่ธาตุน้อย ดินดาน ขาดน้ า 
13. โครงการ สหกรณ์สันก าแพง    :  ดินลูกรัง ขาดน้ า  

2.2  การแก ป  หาดินเปรี ยวด วย “ทฤ ฎีแกล งดิน” 
ดินเปรี้ยวหรือดินพรุ เป็นสภาพธรรมชาติของดินที่เกิดจากอินทรียวัตถุสะสมจ านวนมาก เป็น

เวลานานจนแปรสภาพเป็นดินอินทรีย์ที่มีความเป็นกรดก ามะถันสูง เมื่อดินแห้งกรดก ามะถันจะท าปฏิกิริยากับ
อากาศ ท าให้แปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด ท าการเกษตรได้ผลน้อยไม่คุ้มทุน พบมากในภาคตะวันออกและภาคใต้ 
และบริเวณท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเล ในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนว
พระราชด าริ “แกล้งดิน” โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ด าเนินการสนองพระราชด าริโครงการแกล้งดิน 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดิน เริ่มจากวิธีการแกล้งดินให้เปรี้ยว ด้วยการท าให้ดินแห้งและเปียก
สลับกันไปเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารไพไรต์ (Pyrite หรือ FeS2) ท าปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน (O2) ในอากาศ ปลดปล่อยกรดก ามะถัน (sulphuric Acid) ออกมา ท าให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น 
“แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด” จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดิน
ดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้    

วิ ีการแก ไ ป  หาดินเปรี ยวจัด ามแนวพระราชด าริ 
1. ควบคุมระดับน้ าใต้ดิน เพ่ือปูองกันการเกิดกรดก ามะถัน จึงต้องควบคุมน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือ

ชั้นดินเลนที่มีสารไพไรต์อยู่ เพ่ือไม่ให้สารไพไรต์ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์ (Oxidization) 
2. การปรับปรุงดินมี 2 วิธีการ ตามสภาพของดินและความเหมาะสม ได้แก่ 

 ใช้น้ าชะล้างความเป็นกรด ดินจะเปรี้ยวจัดในช่วงดินแห้งหรือในฤดูแห้ง ดังนั้นการชะล้างควร
เริ่มในฤดูฝนเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าชลประทาน การใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดต้องกระท าต่อเนื่องและต้องหวัง
ผลในระยะยาว มิใช่กระท าเพียง 1 หรือ 2 ครั้งเท่านั้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่จ าเป็นต้องมีน้ ามากพอที่จะใช้ชะ
ล้างดินควบคู่ไปกับการควบคุมระดับน้ าใต้ดิน ให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรต์มาก เมื่อดินคลายความ
เปรี้ยวลงแล้วจะมีค่า pH เพ่ิมข้ึน อีกท้ังสารละลายเหล็กและอลูมินัมที่เป็นพิษก็เจือจางลงจนท าให้พืชสามารถ 
เจริญเติบโตได้ดี ถ้าหากใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตช่วย ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดี ถ้าหากใช้ปุ๋ยในโตรเจนและ
ฟอสเฟตช่วยก็สามารถท าการเกษตรได้  

http://www.khaohinsorn.com/
http://www.hongkhrai.com/
http://www.pikunthong.com/
http://www.huaysaicenter.org/
http://royal.rid.go.th/phuphan/puparn1.html
http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/
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 ใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน  ปูนที่หาได้ง่ายในท้องที่ เช่น ใช้ปูนมาร์ล (mar) ส าหรับภาค
กลาง หรือปูนฝุุน ( lime dust ) ส าหรับภาคใต้ หว่านให้ทั่ว 1-4 ตันต่อไร่แล้วไถแปรหรือพลิกกลบคืน ข้อควรจ า
คือ ไม่มีสูตรตายตัว โดยปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในความเป็นกรดของดิน 

 การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ าชะล้างและควบคุมระดับน้ าใต้ดิน เป็นวิธีการที่สมบูรณ์ที่สุด
และใช้ได้ผลมา ในพ้ืนที่ซึ่งดินเป็นกรดจัดรุนแรงและถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน โดยเริ่มจากหว่านปูนให้ทั่วพ้ืนที่  ใช้
ปูน 1-2 ตันต่อไร่ แล้วไถกลบ จากนั้นใช้น้ าชะล้างความเป็นกรดออกจากหน้าดิน และควบคุมน้ าใต้ดินให้อยู่เหนือ
ชั้นดินเลนที่มีสารประกอบไพไรต์มากเพ่ือปูองกันไม่ให้ท าปฏิกิริยากับออกซิเจน เพราะจะท าดินกลายเป็นกรด 

3. การปรั  ภาพพื นที มีอยู่ 2 วิ ี ได้แก่ 
 การปรั  ิวหน าดิน โดยการท าให้ผิวหน้าดินลาดเอียงเพ่ือให้น้ าไหลออกไปสู่คลองระบายน้ า

ได้หรือ ถ้าเป็นการท านาก็จัดตกแต่งแปลงนาและคันนา ให้สามารถเก็บกักน้ าและสามารถระบายน้ าออกได้ถ้า
ต้องการ 

 การยกร่องปลูกพืช วิธีนี้ใช้ส าหรับพ้ืนที่ที่จะท าการปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น แต่
วิธีนี้จ าเป็นจะต้องมีแหล่งน้ าชลประทาน เพราะจะต้องขังน้ าไว้ในร่องเพ่ือใช้ถ่ายเทเปลี่ยน เมื่อน้ าในร่องเป็นกรด
จัด ในการขุดร่องนี้ เกษตรกรจะต้องทราบว่าในพ้ืนที่นั้นมีดินชั้นเลนซึ่งเป็นดินที่มีสารประกอบไพไรต์มากอยู่ลึกใน
ระดับใด เพราะเมื่อขุดร่องจะให้ลึกเพียงระดับดินเลนนั้น โดยทั่วไปจะลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร  

 ั น อนการปรั ปรุงดินเพื อท าการเก  รประเภท ่างๆ 
ขั้นตอนการขุดร่องสวน  
วิธีการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตร 
ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกข้าว 
ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกพืชล้มลุก 
ขั้นตอนการปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกไม้ผล 

2.3 การอนุรัก  ดินด วยห  าแฝก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝก ครั้งแรกเมื่อวันที่  22  มิถุนายน 2534   ทรงตรัสว่าหญ้าแฝกเป็นหญ้าของไทยสามารถใช้อนุรักษ์ดิน
และน้ าได้ดี ปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน ในขณะนั้นยังไม่มีใครรู้จักหญ้าแฝก สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี เป็นพระองค์แรกที่ท าการทดลองเลี้ยงและปลูกหญ้าแฝกเป็นจ านวน 1 ล้านถุงแรกที่ดอยตุง หลาย
หน่วยงานพยายามค้นหาหญ้าแฝกตามสถานที่ต่างๆ แต่ก็ล้มเหลว จนต้องเชิญ ดร.เต็ม สมิตินันท์ ปรมาจารย์
ทางด้านพฤกษศาสตร์ ท่านก็ไปช่วยหาหญ้าแฝกทั่วประเทศ ในที่สุดก็เจอหญ้าแฝกที่เพชรบุรี เป็นหญ้าแฝกที่มีกอ
ใหญ่มาก จากนั้นก็เริ่มรวบรวมหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานแรกที่ท าการรวบรวมหญ้าแฝก โดย
รวบรวมมาจากหลายจังหวัด ขณะนี้สามารถรวบรวมสายพันธุ์ของหญ้าแฝกได้กว่า 100 สายพันธุ์ ถ้าพบที่สงขลา
เรียกว่าสายพันธุ์สงขลา พบที่ก าแพงเพชรเรียกว่าสายพันธุ์ก าแพงเพชร พบที่อุดรก็เรียดว่าสายพันธุ์อุดร จากการ
ส ารวจพบว่ามีกระจายอยู่ทั่วประเทศ กรมพัฒนาที่ดินได้น าเอาหญ้าแฝกมาปูองกันการชะล้างพังทลายหน้าดินตาม
ล าคลอง อ่างเก็บน้ า หญ้าแฝกช่วยกรองท าให้น้ าใส  (ที่มา :จากการบรรยาย ดร.วีระชัย ณ นคร 27  สิงหาคม 
2553 ในการเสวนา “เกษตรยั่งยืน ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ในงาน ทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 
และงานนิทรรศการปิดทองหลังพระฯ) 

 

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=55
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=56
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=57
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=58
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=59
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ประโยชน  องห  าแฝก 

หญ้าแฝกมีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมด ดินที่แข็งมากก็ท าให้ร่วนซุยด้วยหญ้า
แฝก ภายใน 6-8 เดือน หญ้าแฝกจะหยั่งรากลึกชอนไชให้ดินเกิดรูพรุนท าให้ดินใช้ประโยชน์ได้ และสามารถฟ้ืนฟู
ดินที่เสื่อมสภาพให้ใช้ประโยชน์ได้ภายใน 1 - 2 ปี  ประโยชน์ของหญ้าแฝกมีดังนี้  

1)  ปรับปรุงฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดิน  
2)  ปูองกันการชะล้างพังทะลายของดินในพ้ืนที่เปิดใหม่ลาดชันหรือในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมาก
3)  ช่วยปูองกันการสูญเสียหน้าดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตะกอนดินที่ถูกน้ ากัดเซาะและพัดพา 

มา โดย จะถูกกอหญ้าแฝกดักไว้เมื่อเวลาผ่านไปหลาย ๆ ปีจะกลายเป็นขั้นบันไดดินตามธรรมชาติ 
4)  ช่วยลดความรุนแรงและความเร็วของน้ าไหลบ่าเมื่อน้ าไหลมาปะทะแนวกอแฝก แล้วน้ าจะ

ซึมลงสู่ดิน น้ าบางส่วนจะไหลผ่านแนวกอแฝกอย่างช้า ๆ 
5)  ช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามแนวตลิ่ง ฝายกั้นน้ า ทางระบายน้ า คลองส่งน้ า ริมถนนสูง
6)  ใช้เป็นวัสดุคลุมดินรักษาความชุ่มชื้นและควบคุมวัชพืช 
7)  สามารถน าไปท าเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี 
8)  สามารถน ารากหญ้าแฝกหอมมาสกัดเพ่ือท าน้ าหอม และเครื่องหอม ได้แก่ ใช้อบเสื้อผ้า  

ท าสบู่ผสมกับสีผึ้ง และดินสอพอง 
9)  สามารถน าไปท าเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและเครื่องปั้นดินเผา 
10)  น าใบใช้ท าตับหญ้ามุงหลังคา ใช้ท าเครื่องประดับ เครื่องใช้ เช่น กระเป๋า พัด ไม้แขวนเสือ 

ส่วนรากใช้ท าน้ ามันหอม สบู่ ยาสมุนไพรรักษาโรคบางชนิด เช่น รากบดละเอียดผสมน้ าแก้ไข้ แก้โรคเกี่ยวกับน้ าดี 
รากต้มดื่มช่วยละลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น 

11)  เพ่ือการฟื้นฟูสภาพดินในพื้นที่ท่ีเป็นดินเกลือ มีการทดลองปลูกหญ้าแฝกบนพ้ืนที่ดินเค็ม
เพ่ือดูดเกลือ และปลูกด้านข้างของล าคลองที่เป็นดินเกลือ พบว่าหญ้าแฝกสามารถเติบโตได้ 

"หญ้าแฝกเป็นพืชที่ระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผงเหมือนก าแพงช่วยกรอง
ตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี จึงควรน ามาศึกษาและทดลองปลูกในพ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมอย่างกว้างขวางโดยพิจารณาจากลักษณะของภูมิประเทศ 
คือ บนพ้ืนที่ภูเขา ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันและในร่องน้ าของภูเขา เพ่ือปูองกันการพังทลาย
ของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นของดินไว้ด้วย บนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับ
กับพืชไร่เพื่อที่รากของหญ้าแฝกจะอุ้มน้ าไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นในดิน" พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ความรู เกี ยวกั ห  าแฝก   
- ลักษณะของหญ้าแฝก 
- การขยายพันธุ์หญ้าแฝก 
- การดูแลรักษาหญ้าแฝก    
- รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรกรรม 
- การปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ 
 
 

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=60
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=61
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=62
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=63
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=64
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2.4 การห่มดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริในการดูแลและรักษาดินอีก

ทางหนึ่ง นั่นคือ “การห่มดิน” เพ่ือให้ดินมีความชุ่มชื้น จุลินทรีย์ท างานได้ดี อันจะส่งผลให้ดินบริเวณนั้นท า
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปูองกันการชะล้างพังทลายของดินและพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดแร่ธาตุ ทั้งนี้
การห่มดินมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีการ เช่น  ใช้ฟางและเศษใบไม้มาห่มดินหรือวัสดุอื่นตามท่ีหาได้ตามสภาพทั่วไป
ของพ้ืนที่, การใช้พรมใยปาล์ม (wee drop) ซึ่งท ามาจากปาล์มที่ผ่านการรีดน้ ามันแล้ว เริ่มจากการน าทะลาย
ปาล์มมาตะกุยให้เป็นเส้น ๆ ก่อนจะเอาไปอัดให้เป็นแผ่นเป็นผ้าห่มดิน นอกจากประโยชน์ที่กล่าวไปแล้ว การห่ม
ดินยังจะช่วยคลุมหน้าดินไม่ให้วัชพืชขึ้นรบกวนต้นไม้/พืชหลักอีกด้วย 

องค ความรู  ื  านแนวพระราชด าริ เรื อง เก  ร  
แนวพระราชด าริ เรื อง "เก  ร" 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความส าคัญในเรื่องเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของ
ประเทศ ทรงใช้หลักการพัฒนาการเกษตรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้  โดยเฉพาะในด้านอาหาร
ก่อนเป็นอนัดับแรก เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ ฯลฯ แนวทางท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ทรงพยายาม เน้นมิให้ 
เกษตรกรพ่ึงพาอยู่กับพืชเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว เพราะจะเกิดความเสียหายง่าย  เนื่องจากความแปรปรวนของ
ตลาด และความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ทางออกก็คือเกษตรกรควรจะต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น นอกเหนือไปจากภาค
เกษตร เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งด าเนินงานสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปัจจุบันสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุาไม้ ที่ดิน แหล่งน้ า ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่จะมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตอย่างมากที่สุด 

จากแนวทางและเปูาหมายต่างๆ ซึ่งมีแนวพระราชด าริ ที่ถือเป็นหลักเกณฑ์หรือเทคนิควิธีการ   
ที่จะบรรลุถึง เปูาหมายนั้น มีอยู่หลายประการ ดังนี้  

1. การพัฒนาการเกษตรที่จะได้ผลจริงนั้น จะต้องลงมือทดลองค้นคว้า ต้องปฏิบัติอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ดังพระราชด ารัส ว่า "... เกษตรกรรมนี้ หรือ ความเป็นอยู่ของเกษตรนั้น ขอให้ปฏิบัติ ไม่ใช่ถือต าราเป็น
ส าคัญอย่างเดียว.."   

 ให้มีการค้นคว้าทดลองทั้งก่อนการผลิตและหลังจากผลิตแล้ว คือ พิจารณาดูตั้งแต่เรื่องความ
เหมาะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืชอย่างใดจะเหมาะกับดินประเภทใด  

 การค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการของตลาด คือ การปลูกพืชที่ตลาดต้องการ ผลิตออกมาแล้ว
มีที่ขาย ส่วนการค้นคว้าวิจัยหลังการผลิต คือการดูเรื่องความสอดคล้องของตลาด เรื่องคุณภาพของผลผลิต  

2. ให้เกษตรกรได้มีความรู้เบื้องต้นในด้านการบัญชีและธุรกิจการเกษตร ในลักษณะที่พอจะท า
ธุรกิจแบบพ่ึงตนเองได้ ส าหรับในเรื่องนี้พระองค์ท่านทรงเห็นว่า การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยได้เป็นอย่างดี   

3. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนั้น พระองค์ท่านให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในระยะยาว เพ่ือให้เกษตรกรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีสภาพชีวิตที่มี
ความสุข ไม่เคร่งเครียดกับการเร่งรัดให้เกิดความเจริญโดยรวดเร็ว นอกเหนือจากเรื่องที่ทรงเน้น ในเรื่องการผลิต
อาหารให้เพียงพอแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนจากพระราชด ารัสที่ว่า "...ไม่จ าเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้  ได้ปริมาณสูง
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สุดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ย และท าลายคุณภาพดินแต่ควรศึกษาสภาวะตลาด
การเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผล ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน..."   

4. สนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืน  
 โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น  การใช้ที่ดินที่ทิ้งไว้เปล่าๆ ให้เป็น

ประโยชน์ หรือการมองหาประโยชน์จากธรรมชาติในสิ่งที่ผู้อื่นนึกไม่ถึง เช่น ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงสนับสนุนให้มี การท าครั่งจากต้นจามจุรีที่ขึ้นอยู่ริมทางหลวงที่จะเสด็จฯ ไปพระราชวังไกลกังวล มีพระราชด าริ
ว่า "..เกิดจากความคิดที่จะเอาต้นก้ามปูมาท าให้ประชาชนมีงานท า แล้วรวมเป็นกลุ่ม..." การมุ่งใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ  

 การประหยัด  เน้นความจ าเป็นที่จะลดค่าใช้จ่ายในการท ามาหากินของเกษตรกรลงให้เหลือ
น้อยที่สุด โดยอาศัยพ่ึงพิงธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญ เช่น  สนับสนุนให้เกษตรกรใช้โค กระบือ ในการท านา
มากกว่าให้ใช้เครื่องจักร ให้มีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ย หรือกรณีที่
จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมี ซึ่งมีราคาแพง มีผลกระทบต่อสภาพและคุณภาพของดินในระยะ
ยาว   นอกนี้ยังทรงแนะน าในเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพ อันจะมีผลดีทั้งในด้านเชื้อเพลิงและปุ๋ย รวมทั้งได้ทรงเน้น
อยู่เสมอที่จะให้เกษตรกรมีรายได้เสริมหรือรายได้นอกการเกษตร จากการหาวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ไผ่ ย่าน
ลิเพา ปาหนัน ฯลฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจักสาน เพ่ือเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ของตนเอง  

 ัวอย่างโครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริ   
           โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้านการพัฒนาการเกษตร  ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้น 
ได้ส่งผลโดยตรงต่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาหลักด้านการ
พัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เกษตรกรได้มีโอกาสมากขึ้น ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ในด้านเทคนิค
และวิชาการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งแต่เดิมเกษตรกรไม่เคยมีโอกาสเช่นนี้มาก่อน รวมทั้งยังได้มีโอกาสเรียนรู้และเห็น
ตัวอย่างของความส าเร็จของการผลิตในพ้ืนที่ต่าง ๆ และสามารถน าไปปรับใช้ในการเพาะปลูกของตนเองอย่าง
ได้ผล ความเจริญของเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมนี้ มิใช่มีจุดหมายในตัวเองเท่านั้น หากแต่ยังมีความหมายต่อ
ความเจริญของภาคเศรษฐกิจแขนงอ่ืนๆ และของประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย มีดังนี้ 

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการพัฒนาการเกษตรในชนบท    
2. โครงการตามพระราชด าริด้านการพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง  
3. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
4. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ  
5. แนวพระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาการปศุสัตว์  

องค ความรู  ื  านแนวพระราชด าริ เรื อง พลังงานทดแทน  
แนวพระราชด าริ เรื อง "พลังงานทดแทน"  

“...ถ้าน้ ามันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอ่ืนได้ มี แต่ต้องขยัน หาวิธีที่ท าให้เชื้อเพลิงเกิด
ใหม ่เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ ามันนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมด... ถ้าไม่ได้ท าเชื้อเพลิงทดแทน เราก็
เดือดร้อน...” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝูาฯ 
ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันอาทิตย์ที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ.2548  

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=65
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=66
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=67
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=68
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=69
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พลังงานทดแทนโดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ และสามารถมีทดแทนได้
อย่างไม่จ ากัด (เม่ือเทียบกับพลังงานหลักในปัจจุบัน เช่น น้ ามันหรือถ่านหิน) ตัวอย่างพลังงานทดแทนที่ส าคัญเช่น 
ไบโอฟิล พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ าขึ้นน้ าลง พลังงานคลื่น และความร้อนจากใต้ผิว
โลก และพลังงานจากกระบวนการชีวภาพ เช่น บ่อก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 

โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนนั้นเกิดข้ึนด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงเล็งเห็นและมีพระราชด าริให้เตรียมรับ
กับปัญหามากว่า 40 ปีแล้ว (อ้างจากหนังสือ “72 ปี แก้วขวัญ วัชรโรทัย เลขาธิการพระราชวัง”) ทั้งนี้นายแก้ว
ขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังกล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ว่าค่า
รถและน้ ามันจะแพง พระองค์จึงได้มีการศึกษา ค้นคว้า และทรงริเริ่มการพัฒนาพลังงานทดแทนโดยการน าเอา
วัสดุเกษตรมาแปรรูปเป็นน้ ามันส าหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ประเภทต่าๆ เพ่ือลดการพ่ึงพาการน าเข้าน้ ามันจาก
ต่างประเทศมาตั้งแต่น้ ามันยังมีราคาลิตรละไม่กี่บาท โดยเป็นไปตามหลักการ “พ่ึงตนเอง” คือการลดการน าเข้า
น้ ามันดิบจากต่างประเทศ เพราะสามารถผลิตใช้เองได้บางส่วน ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน นับว่าเป็นโชคดี
ของชาวไทยทั้งชาติ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชด าริของพระองค์ท่าน ดังนั้นจึงของกล่าวถึงเทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนในโครงการพระราชด าริ ดังนี้   

1. แก๊สโซฮอล์  
2. ดีโซฮอล์  
3. ไบโอดีเซล  
4. พลังงานน้ า  
5. พลังงานลม  
6. พลังงานแสงอาทิตย์  
7. พลังงานความร้อนจากแกลบ  
8. แก๊สชีวภาพ  

 ัวอย่างโครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในด้านพลังงานทดแทน มีอยู่หลายแห่งกระจายทั่วประเทศ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในการน าไปปรับใช้ให้เข้ากับตนเอง ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนด้านต่างๆ ในโครงการพระราชด าริ มีดังนี ้

 ด้านไบโอดีเซล  
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.นราธิวาส เป็นโรงงานต้นแบบ

ขนาดเล็ก สาธิตกระบวนการผลิตน้ ามันปาล์ม และน้ ามันไบโอดีเซลอย่างง่าย  
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา  ผลิตไบโอดีเซล

จากน้ ามันพืชใช้แล้ว  
 แก๊สชีวภาพ  
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เพชรบุรี: ท าแก๊สชีวภาพจาก

มูลวัว  
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.นราธิวาส ระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพจากมูลสัตว์  

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=86
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=87
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=88
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=89
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=90
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=91
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=92
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=93


76 

 

 สบู่ด า  
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา ปลูกและสาธิต

การท าน้ ามันจากสบู่ด า     
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน  
o ศูนย์ทดลองวิชาการการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ.ปทุมธานี: ชุดหลอดประหยัด

พลังงาน เตาเศรษฐกิจขนาดเล็ก กระเบื้องแผ่นใส ลูกหมุนระบายอากาศ เตาเผาถ่าน เตา SME เตาชีวมวลขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ ฝาครอบแก๊ส  เตาเผาขยะ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอดีเซล  

 ผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานธรรมชาติ  
o โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี กังหันและโซลาร์เซลล์  
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ ระบบสูบน้ าด้วย

ไฟฟูาจากเซลล์แสงอาทิตย ์ 
o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี ระบบสูบน้ าเพ่ือ

การเกษตรด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  
 ผลิตถา่นจากแกลบ  
o โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  

องค ความรู  ื  านแนวพระราชด าริ เรื อง ปา่  
แนวพระราชด าริด านป่าไม  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส าคัญกับการพัฒนาปุาไม้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ ด้วยทรงตระหนักดีถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในด้านระบบนิเวศน์ ทั้งดิน น้ า ต้นไม้ พืช 
สัตว์ เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในด้านต่างๆ  พระองค์
ทรงคิดค้นนานาวิธีที่จะอนุรักษ์ปุาไม้ให้ยืนยง ทรงสร้างความตระหนักให้มีความรักปุาไม้ด้วย จิตส านึกร่วมกัน 
(Awareness and Sharing Participation) มากกว่าวิธีการใช้อ านาจบังคับ ดังเช่นพระราชด าริที่ว่า “...
เจ้าหน้าที่ปุาไม้ ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็พากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษา
ต้นไม้ด้วยตนเอง...” 

โดยหลักการพัฒนาปุาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมและเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
1. ปลูกปุาต้นน้ าล าธาร  
การปลูกปุาธรรมชาติ มีแนวทางปฏิบัติที่ได้รับพระราชทานคือ การปลูกต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมโดยให้

ศึกษาก่อนว่าพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้างแล้วปลูกแซม ไม่น าไม้ผิดแผกจากถ่ินเดิมมาปลูกโดยไม่ศึกษาเสียก่อน 
2. ปลูกปุาในที่สูง  
ทรงแนะน าวิธีการ  “...ใช้ไม้จ าพวกที่มีเมล็ดทั้งหลายขึ้นไปปลูกบนยอดที่สูง เมื่อโตแล้วออกฝัก

ออกเมล็ดก็จะลอยตกลงมาแล้วงอกเองในที่ต่ าต่อไป เป็นการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ อาศัยหลักธรรมชาติ...” 
3. การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง  
ปุาไม้ 3 อย่างเป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ควบคู่ไปกับ

เศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ เพ่ือปูองกันมิให้เกษตรกรเข้าบุกรุกท าลายปุาไม้ จึงควรให้ด าเนินการปลูกปุา 3 
อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปุาส าหรับไม้ใช้สอย ปุาส าหรับเป็นไม้ผล และปุาส าหรับเป็นเชื้อเพลิง ปุาหรือ
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สวนปุาเหล่านี้นอกจากเป็นการเกื้อกูลและอ านวยประโยชน์ 3 อย่างแล้ว ปุาไม้ก็จะอ านวยประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ดินและน้ า และคงความชุ่มชื้นเอาไว้ อันเป็นประโยชน์อย่างท่ี 4 ซึ่งเป็นผลพลอยได้ 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปลูกปุาเพ่ือใช้
ท าฟืนว่า “...การปลูกปุาส าหรับใช้เป็นฟืนซึ่งราษฎรจ าเป็นต้องใช้เป็นประจ า ในการนี้จะต้องค านวณเนื้อที่ที่จะใช้
ปลูก เปรียบเทียบกับจ านวนราษฎรตลอดจนการปลูกและตัดต้นไม้ไปใช้ จะต้องใช้ระบบหมุนเวียนและมีการปลูก
ทดแทน อันจะท าให้มีไม้ฟืนส าหรับใช้ตลอดเวลา...” 

4. การปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูก  
ได้พระราชทานแนวคิดว่า บางครั้งปุาไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ ขอเพียงอย่าเข้าไป

รบกวนและท าลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติชั่วระยะเวลาหนึ่งปุาไม้ก็จะสมบูรณ์เอง 
การะดมปลูกปุาด้วยความไม่เข้าใจ เช่น ปอกเปลือกหน้าดินซึ่งมีคุณค่ามากออกไป และปลูกพันธุ์พืชซึ่งไม่
เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและระบบนิเวศน์บริเวณนั้น นอกจากต้นไม้ที่ปลูกไว้จะตายโดยไม่ได้ประโยชน์แล้ว    
ยังท าลายสภาพแวดล้อมอีกด้วย 

5. ปุาเปียก: สร้างแนวปูองกันไฟเปียก (Wet Fire Break)  
เป็นทฤษฎีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาไม้โดยใช้ความชุ่มชื้นเป็นหลักส าคัญที่จะช่วยให้ปุาเขียวสดอยู่

ตลอดเวลาไฟปุาจึงเกิดได้ยากการพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาไม้ที่สามารถท าได้ง่ายและได้ผลดียิ่ง 
6. การสร้างภูเขาปุา  
ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูปุาไม้โดยใช้ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับการฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรมทั้งที่มีแหล่งน้ าและไม่มีแหล่งน้ า 
7. การปลูกปุาทดแทน  
การปลูกปุาทดแทนจะต้องท าอย่างมีแผนโดยการด าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนาชาวเขา     

ในการนี้เจ้าหน้าที่ปุาไม้ ชลประทาน  และฝุายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส ารวจต้นน้ าในบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบ   
เพ่ือวางแผนปรับปรุงต้นน้ าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง 

8. ฝายกั้นน้ า (Check Dam) หรือ ฝายชะลอความชุ่มชื้น    
ฝายชะลอความชุ่มชื้นที่ได้ทรงคิดค้นขึ้น เพ่ือเป็นวิธีการในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ปุา

ด้วยวิธีการง่ายๆ ประหยัด และได้ผลดี นั่นคือ การสร้างฝายเล็กๆ ให้สอดคล้องไปกับสภาพธรรมชาติ โดยการใช้
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ฝายชะลอความชุ่มชื้นมีอยู่ 2 ประเภทคือ ฝายต้นน้ าล าธาร ส าหรับกักกระแสน้ าไว้ให้
ไหลช้าลง และสามารถซึมลงใต้ผิวดินเพ่ือสร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น และอีกประเภทหนึ่งคือ  ฝายดักตะกอน
ดินและทรายมิให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าเบื้องล่าง ฝายทั้งสองประเภทสามารถสร้างความชุ่มชื้น สร้างระบบวงจรน้ าที่
อ านวยประโยชน์แก่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุาไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง 

ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการพัฒนาปุาไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย เพ่ือพัฒนา

ปุาเสื่อมโทรมที่ถูกบุกรุกท าลายให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ ให้กลับมาเป็นแหล่งต้นน้ า สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดิน 
เป็นแหล่งปุาไม้เพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้าน  ให้ชาวบ้านในพ้ืนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีชีวิตความ
เป็นอยูด่ีขึ้น ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านพัฒนาปุาไม้ มีดังนี้ 

•    โครงการปุาไม้สาธิต  
•    โครงการปุาพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา-มูลนิธิแม่ฟูาหลวง จังหวัดสงขลาและปัตตานี  
•    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=74
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=75
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=76
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•    โครงการหลวง  
•    โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน ฯ จ.มุกดาหาร 
•    โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปุาขุนแม่กวง 

องค ความรู  ื  านแนวพระราชด าริ เรื อง  ิ งแวดล อม  
แนวพระราชด าริ เรื อง " ิ งแวดล อม" 

แนวพระราชด าริที่พระราชทานในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดคือ  การ
แก้ไขปัญหาขยะ และน้ าเสีย ที่นับวันจะก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมือง ที่มี
กิจกรรมการผลิตหลากหลาย  เช่น อาคาร ห้างร้าน  โรงงานอุตสหกรรม  บ้านเรือน  ภาคการเกษตร ล้วนมีส่วน
ท าให้เกิดน้ าเสียและขยะจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของหลายเมือง  ทั้งในด้านของสถานที่ก าจัดขยะ  ความรู้และ
เทคโนโลยีการจัดการ  รวมถึงงบประมาณท่ีใช้ในปริมาณสูง   

ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว  ผู้อ านวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ได้บรรยายเรื่องน้ าเสียและขยะ ในการเสวนา “เกษตรยั่งยืน ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา พัฒนาสู่
สากล” ในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 และนิทรรศการปิดทองหลังพระ วันที่ 27 สิงหาคม 
2554  ดังนี้ 

“น  าเสีย" จริงๆ แล้วน้ าไม่ได้เสีย แต่มีสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในโมเลกุลของน้ า การบ าบัดน้ าเสีย คือ 
การขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในโมเลกุลของน้ าออกเสีย ซึ่งสามารถกระท าได้ 3 วิธี คือ กระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี 
และชีววิทยา ขึ้นอยู่กับว่าเริ่มต้นด้วยวิธีการไหน ซึ่งทางเราจะเน้นกระบวนการทางด้านชีววิทยาคือการใช้วิธีการ
ทางธรรมชาติมาเยียวยาธรรมชาติมากที่สุด ท าอย่างไรให้แบคทีเรียสามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ทั้งในน้ าเสียและ
ในขยะ โดยการสร้างองค์ประกอบอย่างง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ในน้ าเสียจะใช้พืชน้ าเข้ามาช่วยบ าบัด จะเป็น
จ าพวกสาหร่ายเซลเดียว ธูปฤาษี พืชกึ่งบกกึ่งน้ า หรือบางกรณีใช้พืชลอยน้ า ในทางฟิสิกส์นั้นน้ าจะหมุนเวียนอยู่
ตลอดเวลาด้วยการเคลื่อนที่จากแนวตั้งไปแนวนอน เมื่อน้ าเกิดการระเหยจะท าให้เกิดสมดุล  

" ยะ" ขยะมีหลายประเภท หลักการคือท าอย่างไรให้ขยะอินทรีย์ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายให้หมด
ไป ซึ่งจุลินทรีย์ต้องการออกซิเจนเป็นพลังงานในการย่อยสลาย หากไม่มีออกซิเจน  แบคทีเรียก็จะไปดึงออกซิเจน
จากสารประกอบที่อยู่ในสารอินทรีย์มาใช้ ท าให้เกิดมีกลิ่นเหม็น   การจัดการขยะตามแนวพระราชด าริ คือ การท า
ให้ขยะย่อยสลายและเป็นปุ๋ยโดยใช้อากาศ ทรงเน้นย้ าว่าท าอย่างไรคนไทยจึงจะแยกขยะ และน าขยะอินทรีย์ไปท า
ปุ๋ยหมัก น าเอาส่วนที่เป็นขยะรีไซญเคิลมาประดิษฐ์เป็นวัสดุของใช้ และแปรสภาพขยะอันตรายให้ไม่มีพิษ” 

กล่าวโดยสรุป แนวพระราชด าริด้านสิ่งแวดล้อม จะใช้แนวทาง  “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”   ซึ่ง
แยกเป็น 2 ด้าน คือ การจัดการน้ าเสีย และการก าจัดขยะ   

การจัดการน  าเ ีย 

การจัดการน้ าเสียตามแนวพระราชด าริ   ได้หลักการ "น้ าดีไล่น้ าเสีย"   หลักการบัดน้ าเสียด้วย
ผักตบชวา    ทฤษฎีการบ าบัดน้ าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ ากับระบบการเติมอากาศ    ทฤษฎีการบ าบัด
น้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดและวัชพืชบ าบัด  และ "กังหันน้ าชัยพัฒนา"  ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้คือ  

1) การใช น  าดีไล่น  าเ ีย  ซึ่งเป็นการบ าบัดน้ าเสียโดยการท าให้เจือจางและใช้หลักการตาม
ธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) หลักการคือ ใช้น้ าที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ าเน่าเสียออกไป

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=78
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=79
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=80
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และช่วยให้น้ าเน่าเสียมีสภาพเจือจางลง ยกตัวอย่างในกรุงเทพฯ ให้รับน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือจากแหล่งน้ า
ภายนอกส่งไปตามคลองต่างๆ   ดังพระราชด ารัสเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ในอ าเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๒  "…แต่ ๓,๐๐๐ ไร่นั่นมันอยู่สูง จะน าน้ าโสโครกจากที่นี่ไปที่โน้นต้องสูบไปไม่ไหว แต่ว่าจะท าเป็นบึง
ใหญ่ที่จะเก็บน้ าได้ส าหรับเวลาหน้าน้ ามีน้ าเก็บเอาไว้ หน้าแล้งก็ปล่อยลงมา ส่วนหนึ่งอาจปล่อยลงมาส าหรับล้าง
กรุงเทพ ได้เจือจางน้ าโสโครกในคลองต่างๆ…" 

2) เครื องกรองน  า รรมชา ิ  เป็นการใช้ผักตบชวาในปริมาณที่เหมาะสมท าหน้าที่ดูดซับความ
สกปรก รวมทั้งสารพิษจากน้ าเน่าเสีย ตามหลัก “อธรรมปราบอธรรม” มีตัวอย่างการน ามาใช้ที่บึงมักกะสัน ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเทียบบึงมักกะสันเป็นเสมือนไตของกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ก าจัดสิ่งสกปรก
ในน้ าเน่าเสียที่ไหลตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองโดยวิธีธรรมชาติ ก่อนระบายไปยังคลองสามเสนและคลอง
แสนแสบ   

3)  ระเ ิมอากา ชีวภาพ  า ัด  เป็นการจัดการน้ าเสียโดยใช้เครื่องจักรกลเติมอากาศมาช่วย
เพ่ิมออกซิเจนละลายน้ า ซึ่งใช้ออกซิเจนตามธรรมชาติจากพืชน้ าและสาหร่าย โดยได้น ามาทดลองใช้ที่บึงพระราม 
9 ด้วยการสูบน้ าจากคลองลาดพร้าวเข้าในบ่อเติมอากาศ เพ่ือให้แบคทีเรียย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียโดย
ปฏิกิริยาแบบการให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะไหลไปยังบ่อกึ่งไร้อากาศเพ่ือบ าบัดสารอินทรีย์ที่หลงเหลือ
ในบ่อน้ า ก่อนปล่อยทิ้งในคลองลาดพร้าวเดิม ผลปรากฎว่าคุณภาพน้ าในคลองดีขึ้น 

4) การ  ม  านระหว่างพืชน  ากั ระ  เ ิมอากา  โดยใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยี 
โดยการก่อสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกต้นกกอียิปต์เพ่ือใช้ดับกลิ่น และปลูกผักตบชวาเพ่ือดูดสิ่งสกปรกและ
โลหะหนัก จากนั้นใช้กังหันชัยพัฒนาและแผงท่อเติมอากาศให้กับน้ าเสียตามความเหมาะสม  ตลอดจนให้
ตกตะกอนก่อนปล่อยลงแหล่งน้ า โดยน ามาทดลองที่หนองสนม จังหวัดสกลนคร  ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าคุณภาพน้ าใน
หนองสนมใสสะอาดยิ่งขึ้น 

5) หลัก รรมชา ิ  า ัด รรมชา ิ   คือการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบ่อบ าบัดและพืชน้ า 
ประกอบด้วย ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ่อชีวภาพ ระบบหญ้ากรอง  และระบบบ าบัดน้ าเสียโดยปุาชายเลน 
ดังเช่น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ.บ้านแหลม จ.
เพชรบุรี  นอกจากนี้ ทรงมีพระราชด าริให้ท าการศึกษาทดลองวิจัยดูว่า จะใช้ปลาบางชนิดก าจัดน้ าเสียได้หรือไม่ 
ปลาเหล่านี้น่าจะเข้าไปกินสารอินทรีย์ในบริเวณแหล่งน้ าเสีย ซึ่งปรากฎว่าปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ 
เช่น ปลากระดี่ ปลาสลิด เหมาะแก่การเลี้ยงในน้ าเสีย และชอบกินสารอินทรีย์ จึงช่วยลดมลภาวะในแหล่งน้ า  
วิธีการนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าจัดน้ าเสียได้ ซึ่งจะมีต้นทุนต่ า และสามารถเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าได้อีก
ทางหนึ่ง 

6)  การเ ิมอากา โดยใช กังหันน  าชัยพั นา  ซึ่งมีใบพัดเคลื่อนน้ าและซองรับน้ าไปสาด
กระจายเป็นฝอย เพ่ือให้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง ท าให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน้ าได้
อย่างรวดเร็ว  และในช่วงที่น้ าเสียถูกยกขึ้นมากระจายสัมผัสกับอากาศตกลงไปยังผิวน้ า จะท าให้เกิดฟองอากาศ
จมตามลงไป ก่อให้เกิดการถ่ายเทออกซิเจนอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งกังหันน้ าชัยพัฒนาจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเติมอากาศ 
การกวนแบบผสมผสานและการท าให้เกิดการไหลตามทิศทางท่ีก าหนด 

การก าจัด ยะ 

จากกระแสพระราชด ารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลว่า 
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“สิ่งโสโครกจากบ้านเรือนที่ให้เทศบาลสูบไป มักน าไปปล่อยลงคลอง ลงแม่น้ า ถ้าหาที่แห่งหนึ่ง
นอกเมือง ท าถังหมักสิ่งโสโครกไว้ 10 วัน สิ่งที่เป็นสิ่งโสโครกก็หายโสโครก เชื้อโรคอะไรก็หมดไป ถ้าให้ดีเอาไว้ 
28 วัน ให้มันจริงๆจังๆ พวกเชื้อที่ร้ายแรงที่ยังมีอยู่ก็หมด แม้แต่กลิ่นก็หายหมด เสร็จแล้วเอามาตากใช้ประโยชน์
ได ้ทั้งส่วนที่เป็นของแข็งและส่วนที่เป็นน้ าเป็นปุ๋ยที่ไม่เหม็น เทศบาลต่างๆ ที่มีปัญหานี้ก็ต้องพยายามพิจารณาว่า
จะท าอะไรต่อไป” 

จากกระแสพระราชด ารัสดังกล่าวข้างต้น นายสาโรจน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการนนทบุรีในขณะนั้น 
จึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าแนวทางตามโครงการ พระราชด าริ
ฯ มาด าเนินการต่อ เพ่ือแก้ปัญหาการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะ อันเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ  

ด้วย ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง “บ่อหมักสิ่งปฏิกูล” ตามแนวพระราชด าริ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 32 บ่อ ณ วัดสวนแก้ว จ. นนทบุรี ซึ่งพระอาจารย์พยอม กัลยาโณ ได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที ่

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มูลนิธิชัยพัฒนา 

โครงการอันเนื องมาจากพระราชด าริ มิ ิ “ ิ งแวดล อม” 
 บ่อหมักสิ่งปฏิกูลวัดสวนแก้ว    
 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ          

ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  
 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบเครื่องกลเติมอากาศ  
 เรือหางกุดกับการบ าบัดน้ า   
 การบ าบัดน้ าเสียโดยการท าให้เจือจาง (Dilution)  
 โครงการกรองน้ าเสียด้วยผักตบชวา (Filtration) บึงมักกะสัน  
 การบ าบัดน้ าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ ากับระบบทางเติมอากาศ ณ หนองสนม–

หนองหาน  
 การบ าบัดน้ าเสียบึงพระราม 9 โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพวิทยาผสมผสานกับเครื่องกล

เติมอากาศแบบสระเติมอากาศชีวภาพบ าบัด ตามแนวพระราชด าริ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ทางเว็บไซด์ http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Id... 
จาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากจิกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 

http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=82
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=83
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=83
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=84
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=85
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ภาค นวก 6 
พื นที  ยาย ลปิดทองหลังพระ  ื  านแนวพระราชด าริ 

18 หมู่  าน 10 จังหวัดทั วประเท ไทย 
การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางโครงการพระราชด าริ นับเป็นภารกิจที่ส าคัญของมูลนิธิปิด

ทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศตามภูมิสังคม ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดแนวทางที่หลากหลายในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

จากความส าเร็จของโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ “จังหวัดน่าน” ตามแนว
พระราชด าริ และโครงการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ     ต.กุด
หมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี น ามาสู่การพัฒนาพ้ืนที่ขยายผลปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ๑๘ 
หมู่บ้าน ใน ๑๐ จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ที่เห็นชอบการด าเนินงานพ้ืนที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ 
โดยมอบหมายให้มูลนิธิแม่ฟูาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการ
สร้างความเข้าใจ และ เข้าถึง ตามแนวทางขยายผลพ้ืนที่ปิดทองหลังพระฯ  

พื นที  ยาย ลปิดทองหลงัพระ  ๑๘ หมู่  าน ใน ๑๐ จังหวัด ประกอ ด วย 
๑. จังหวัดตราด ได้แก่ บ้านท่าตะเภา ต าบลหนองเสม็ด อ าเภอเมือง 
๒. จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ บ้านท่าลอบ ต าบลโพธิ์ทะเล อ าเภอค่ายบางระจัน 
๓. จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ บ้านโปุงลึก และ บ้านบางกลอย ต าบลห้วยแม่เพรียง  

อ าเภอแก่งกระจาน 
๔. จังหวัดเชียงราย ได้แก่ บ้านพญาพิภักดิ์ ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล และ บ้านแม่บง 

 ต าบลโชคชัย  อ าเภอดอยหลวง 
๕. จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ บ้านเจริญผล และ บ้านหนองพระ ต าบลหนองพระ อ าเภอวังทอง ๖. 
จังหวัดยะลา ได้แก่ บ้านปิยะมิตร อ าเภอเบตง 
๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ บ้านห้วยเกรียบ และ บ้านโปุงโก ต าบลทองมงคล  

อ าเภอบางสะพาน 
๘. จังหวัดเลย ได้แก่ บ้านกลาง ต าบลบางบ่า อ าเภอภูเรือ 
๙. จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บ้านอมแรด ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม และ บ้านปาง  

ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ 
     ๑๐. จังหวัดน่าน ได้แก่ บ้านโปุงค า ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข บ้านห้วยค า ต าบลฝายแก้ว  
อ าเภอภูเพียง บ้านห้วยปุก ต าบลสะเนียน อ าเภอเมือง และบ้านสะเกิน ต าบลยอด อ าเภอสองแคว 
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 แนวทาง ยาย ลพื นที ปิดทองหลังพระ  ประกอบด้วย 

  ๑  หลักการด าเนินงาน 

 ชาวบ้านในพ้ืนที่ต้องพร้อม ที่จะลุกขึ้นมาท างานด้วยตนเอง ตามหลักการทรงงาน  “ระเบิด
จากข้างใน” และ เชื่อมั่นศรัทธาแนวพระราชด าริเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม แนวทางปิดทองหลังพระไม่ใช่
ระบบอุปถัมภ์ ไม่เน้นแจกของ นอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท างาน และ โครงการจะร่วมท าเมื่อ
ชาวบ้านมีความพร้อม เช่น ถ้าต้องการฝายหรือคลองส่งน้ า ชาวบ้านต้องก าจัดวัชพืช ขุดลอกตะกอนดินและปรับ
พ้ืนที่ก่อน หรือ ต้องการเลี้ยงหมูชาวบ้านต้องสร้างเล้าหมูก่อน  

 ท างานแ  องค รวม มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงกันในทุกมิติครบวงจร ตั้งแต่การผลิต
ในระดับต้นน้ า (การพัฒนาปัจจัยการผลิต) ระดับกลางน้ า (การแปรรูป) และ ปลายน้ า (การตลาด) เช่น การพัฒนา
แหล่งน้ าโดยท าฝายอนุรักษ์ บ่อพวงสันเขา ฝายเกษตร และการปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ส่งเสริม
การปลูกพืชก่อนนา ท านา ปศุสัตว์ ประมง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โรงสีข้าวชุมชน การปลูกปุา
เศรษฐกิจ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในระดับของการอยู่รอด พอเพียง และ ยั่งยืน  โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานสืบสานแนวพระราชด าริ และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการท างาน  

 วัด ลที  “ชาว  านได อะไร” เช่น การท าฝายเกษตร มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ แต่หลังจากการสร้าง
ฝายมีพ้ืนที่รับน้ าและรายได้จากข้าวและพืชหลังนาเพ่ิมขึ้นเท่าไหร่ คุ้มค่าการลงทุนอย่างไร   การส่งเสริมอาชีพ  
ปศุสัตว์ โดยการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์และกรงสัตว์ การฉีดวัคซีน ท าให้อัตราการตามของสัตว์ลดลง และ   
มีรายได้เพ่ิมข้ึน  

 ๒  ทีมท างานในพื นที  
 ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละพ้ืนที่ ทีมท างานในพ้ืนที่ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ  ต าบล 

หมู่บ้าน ที่ต้องอยู่และลงมือท าร่วมกับชาวบ้าน  
 ค้นหาหน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษาที่ท างานสืบสานแนวพระราชด าริในจังหวัด        

เพ่ือช่วยเหลือในการกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาทีมอาสาสมัคร  

๓  การ ร างความเ  าใจ เ  า ึง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 การสร้างความเข้าใจ เพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับนโยบาย 
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และภาค
ชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการท างานของปิดทองหลังพระ  

 การพัฒนาศักยภาพทีมท างาน และ อาสาสมัครปิดทองหลังพระ (อสพ.) ในพ้ืนที่ที่จะต้องอยู่
กับชาวบ้านตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ไปสู่ชาวบ้าน  

 การเข้าถึงชาวบ้าน โดยเข้าพบพูดคุยกับชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ควบคู่กับการสร้างความพร้อมที่ให้ชาวบ้านเป็นผู้ลุกข้ึนมาท างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง  

 การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลที่เป็นจริงเชิงลึกทุกมิติของหมู่บ้าน รายบุคคล  รายครัวเรือน 
ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน ลักษณะกายภาพ (ดิน น้ า ปุา) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประชากร เศรษฐกิจ รายได้ รายจ่าย 
ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงและสอดคล้องกับแนวพระราชด าริ ๖ มิติ (น้ า ดิน เกษตร ปุา สิ่งแวดล้อม พลังงาน
ทดแทน) โดยให้ปรับใช้แบบสอบถามของปิดทองหลังพระตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจ าแนกปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน และ  ก าหนด
เป็นแผนการพัฒนาพื้นที่ ต่อไป  

  
แนวทางการด าเนินงานปิดทองหลังพระ  ร่วมกั กระทรวงมหาดไทย 

ในพื นที  ยาย ล 10 จังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย พร้อมร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ด าเนินงาน

ในพ้ืนที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ เพ่ือสนองแนวพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง และสามารถบูรณาการท างานทุกขั้นตอนตาม
ภารกิจได้ โดยมีหลักการดังนี้ 

1. แนวทางและขั้นตอนการท างานมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ไม่ได้เป็นการเพ่ิมงานแต่อย่างใด 
เพราะเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่ต้องน าแนวพระราชด าริมาท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

2. พ้ืนที่ขยายผลตามโครงการปิดทองหลังพระฯ 10 จังหวัด 18 หมู่บ้าน รวมทั้งองค์ความรู้จาก
โครงการพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการ ใน6 มิติ น้ า ดิน เกษตร ปุา สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามภูมิสังคม  

3. การท างานทุกขั้นตอน ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมท า และเป็นเจ้าของ สามารถวัดผลส าเร็จตรงที่
ชาวบ้านได้อะไร ในระดับอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ได้จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางขยายผลพ้ืนที่ปิดทองหลังพระฯ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO conference) โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)  ใน
ฐานะคณะอนุกรรมการบูรณาการปิดทองหลังพระฯ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายสุรชัย  บานพับ
ทอง) และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุรพล ณ ปัตตานี) และผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ชี้แจงข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการเบื้องต้นของหมู่บ้านขยายผลปิดทองหลังพระฯ โดยที่ประชุมเแจ้งแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดในพ้ืนที่ขยาย
ผลปิดทองหลังพระ รวม 4 ข้อ ประกอบด้วย 

1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส าคัญในการด าเนินงานปิดทองหลังพระฯ  โดยก าชับ
ข้าราชการทุกคนตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานปิดทองหลังพระฯ ทั้งใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ และ ในพ้ืนที่ที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานปิดทองหลังพระตามแนวพระราชด าริ 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานปิดทองหลังพระฯ โดยถือเป็นงานส าคัญในล าดับแรก 

2. มุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ 

3. หากจังหวัดมีงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี2554 ขอให้จังหวัดพิจารณาน าเงินเหลือจ่ายมา
จัดท าโครงการตามแนวพระราชด าริ หรือ ต่อยอดโครงการตามแนวพระราชด าริ 

4. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาบรรจุโครงการตามแนวพระราชด าริไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย   
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กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึง 10 จังหวัดพ้ืนที่ขยายผล ให้แต่งตั้งทีมปฏิบัติการพ้ืนที่
หมู่บ้าน  โดยให้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน   และมีความพร้อม
ในการท างานร่วมกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  ประกอบด้วย  นายอ าเภอ  ปลัดอ าเภอ  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เกษตรอ าเภอ  พัฒนากร  และข้าราชการหรือบุคคลที่เห็นที่นายอ าเภอเห็นสมควร  เพ่ือ
ปฏิบัติงานร่วมกับ และ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งขั้นตอนการท างานของทีมปฏิบัติการพ้ืนที่หมู่บ้าน ในการเก็บข้อมูลตาม “แบบส ารวจ
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมในพื นที่เป้าหมายปิดทองหลังพระ” เพ่ือรู้ปัญหาและความต้องการของชาวบ้านทุก
มิต”ิ ให้จังหวัดในพ้ืนที่ขยายผลปิดทองหลังพระฯ  
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ภาค นวก 7 
แ    ารวจ ภาพเ ร ฐกิจ- ังคม  อ ไชยปราการ จ เชียงใหม ่ 
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ภาค นวก 8 
แ    ารวจ ภาพเ ร ฐกิจ- ังคม  อ แม่แจม่ จ เชียงใหม่  
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ภาค นวก 9 
แ    ารวจ ภาพเ ร ฐกิจ- ังคม  อ  ุน าล จ เชียงราย  
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