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พระราชสมภพ 
              พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงเสดจ็พระราชสมภพ เม่ือวนัท่ี 5 
ธนัวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานทอ์อเบอร์น (MOUNT AUBURN)เมืองเคมบริดจ ์ 
รัฐแมสซาชูเซตส์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช  
กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาไดรั้บการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล ต่อมาไดรั้บการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี)  





 การศึกษา ช่วง ปีพ.ศ.2475-2481 
                   เม่ือพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเขา้รับการศึกษาท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอี 

กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้ นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 
ในชั้ นประถมศึกษา  ท่ี โรง เ รียน เ มีย ร์มองต์  (MERRIMENT)เ มืองโลซานน์ 
(LASAGNA ในปี พ.ศ. 2478 ไดท้รงเขา้ศึกษาต่อ ณ เอกอลนูเวลเดอ ลาซุอิสรอมอ็งด ์
(École Nouvelle de la Suisse Romande) ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีรับนกัเรียน
นานาชาติและทรงไดรั้บประกาศนียบตัร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษาดงักล่าว 
ทรงรอบรู้หลายภาษา ไดแ้ก่ องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั และ ละติน ในระดบัอุดมศึกษา
ทรงเขา้ศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ไดเ้สด็จนิวติักลบัประเทศไทยพร้อมดว้ยพระบรมเชษฐาธิราช 
พระบรมราชชนนี และสมเดจ็พระนางเจา้พี่นางเธอ 





ข้ึนทรงราชย ์วนัท่ี 9 มิถุนายน2489 

             ขณะท่ีพระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้าภูมิพลอดุลยเดช พระชนมพรรษา 19 พรรษา รัฐบาลได้
กราบบงัคมทูลอญัเชิญข้ึนครองราชยเ์ป็นพระมหากษตัริย ์รัชกาลท่ี 9 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์เม่ือ
วนัอาทิตยท่ี์ 9 มิถุนายน 2489 นั้น ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยวา่ สมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
และรัฐบาลไดแ้ต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการ บริหารราชการแผน่ดินแทนพระองค ์เน่ืองจากยงัทรงพระเยาว ์
และตอ้งทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  



        เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2489 ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินกลบัไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ขณะผา่นประชาชนท่ีมาเฝ้าฯ ส่งเสดจ็ฯ ไดมี้ประชาชนตะโกนร้องออกมาให้
ไดย้นิวา่ “..อยา่งท้ิงประชาชน...” ความขอ้น้ีไดพ้ระราชบนัทึกไวว้า่ 

“...วนัท่ี 19 สิงหาคม 2589 วนัน้ีถึงวนัท่ีเราตอ้งไปแลว้ ตามถนนผูค้นช่างมากมายเสียจริงๆท่ี
ถนนราชด าเนินกลางราษฎรเขา้มาใกลจ้นชิดรถท่ีเรานัง่ กลวัเหลือเกินวา่ลอ้รถของเราจะไปทบั
แขง้ทบัขาใครเขาบา้ง รถแล่นไดเ้ร็วข้ึนบา้ง ตามทางท่ีผา่นมาไดย้นิเสียงใครหน่ึงร้องข้ึนมา
ดงัๆ วา่ “...อยา่ท้ิงประชาชน...” อยากจะร้องบอกเขาลงไปวา่” “...ถา้ประชาชนไม่ละท้ิงขา้พเจา้
แลว้ ขา้พเจา้จะละท้ิงประชาชนอยา่งไรได”้  

 



         สมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงไดรั้บการอภิบาลอย่างดียิ่งจากสมเด็จ
พระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปร่ืองและมีพระจริยวตัรเป่ียมดว้ยคุณธรรม
ทุกประการ ซ่ึงน้อมน าให้พระองค์เป็นพระมหากษตัริย์ผูท้รงด ารงสิริราชสมบัติ
เพียบพร้อมดว้ยทศพิธราชธรรม จกัรวรรดิวตัรธรรม และราชสังคหวตัถุ ทรงเจริญดว้ย
พระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ ารัส ทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์
สุขของปวงชน เป็นท่ีแซ่ซอ้งสรรเสริญทุกทิศานุทิศ 
 



พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 
         เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2493 สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชเสดจ็พระราช

ด าเนินกลบัประเทศไทย โปรดเกลา้ฯใหต้ั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล ระหวา่งวนัท่ี 28-30 มีนาคม 2493 และเม่ือ
วนัท่ี 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กบั หม่อมราชวงศสิ์ริกิต์ิ กิติยากร 
ท่ีวงัสระปทุม โดยสมเดจ็พระศรีสวรินทิราบรมราชเทว ีพระพนัวสาอยัยกิาเจา้ 
พระราชทานหลัง่น ้ าพระมหาสงัข ์ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกบั
ประชาชน และไดท้รงสถาปนาหม่อมราชวงศสิ์ริกิต์ิ ข้ึนเป็น สมเดจ็พระราชินีสิริกิต์ิ  

 



        หลงัจากนั้นช่วงเดือนเมษายน 2493 ไดเ้สดจ็ไปประทบัพกัผอ่น ณ พระราชวงัไกลกงัวล 
หวัหิน และเม่ือพ.ศ. 2495 ท่ีน่ีเป็นแหล่งเกิดโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริโครงการแรกคือ 
พระราชทาน “ถนนสายหว้ยมงคล” ใหแ้ก่ “ลุงรวย” และชาวบา้นท่ีมาช่วยกนัเขน็รถพระท่ีนัง่ข้ึน
จากหล่มดิน ทั้งน้ีเพราะแม ้“หว้ยมงคล” จะอยูห่่างอ าเภอหวัหิน เพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนน
หนทาง ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนในการด ารงชีวติมาก ถนนสายหว้ยมงคลน้ีจึงเป็นถนนสาย
ส าคญัท่ีน าไปสู่โครงการในพระราชด าริ เพื่อบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ านวนมากกวา่ 
4,685 โครงการในปัจจุบนั 



 พระราชพธีิพระบรมราชาภเิษก   
 

         วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2493 สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชไดท้รงประกอบพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกตามโบราณขตัติยราชประเพณี ณ พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ ในพระมหาราชวงั 
เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบฏัวา่  

      “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบด ีจักรีนฤบดนิทร 
สยามนิทราธิราช บรมนาถบพติร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า 
“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรมเพือ่ประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”  

 



 ในการนีไ้ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลมิพระเกยีรติยศ สมเดจ็
พระราชินีสิริกติิ์ พระอคัรมเหสีเป็น สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินี  
 



 วนัท่ี 5 มิถุนายน 2493 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินี ไปยงัสวติเซอร์แลนดอี์กคร้ังและเสดจ็พระราชด าเนินนิวติัพระนคร  

 เม่ือ 2 ธนัวาคม 2494 ประทบั ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน และพระท่ีนัง่อมัพรสถาน 

  



ทั้งสองพระองคมี์พระราชธิดา และพระราชโอรส 4 พระองคด์งัน้ี  

1. สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ประสูติเม่ือ 5 เมษายน 2494 
ณ โรงพยาบาลมองซวัน่ี โลซานน ์ 

 2. สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเม่ือ 28 กรกฎาคม 2495 ณ พระท่ีนัง่อมัพร
สถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกฎุราชกมุาร เม่ือ 28 กรกฎาคม 2515 

3. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวฒันาดุลนโสภาคย ์ประสูติเม่ือ 2 
เมษายน 2498 ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดา  เ จ้ า ฟ้ ามหาจัก รี สิ รินธร  รัฐ สีมา คุณากร ปิยชา ติ  สย ามบรมราชกุม า รี  
เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2520 

4. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ประสูติเม่ือ 4 กรกฎาคม 2500  
ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 

 





ทรงประทบัพระผนวช  
         เม่ือวนัที่ 22 ตุลาคม 2499 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงประทบัพระผนวช ณ วดัพระ
ศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ าพรรษา ณ พระต าหนักป้ันหยา วดับวรนิเวศวิหาร ปฏิบตัิพระศาสนกิจ 

เป็นเวลา 15 วนั โดยมสีมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ทรงเป็นพระราชอุปัชฌาย ์

ระหวา่งน้ี สมเดจ็พระนางเจา้สิริกติิ์พระบรมราชินี ทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกจิแทนพระองค ์ตอ่มา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ สถาปนาเป็น สมเดจ็พระนางเจา้สิริกติิ์  พระบรมราชนีินาถ 





พระราชกรณยีกจิในประเทศระหว่างปี 2495-2501 
       พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมราชบพิธและสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีนาถ 
ไดเ้สดจ็ ฯ พระราชด าเนินออกเยีย่มเยยีนราษฎรภายในประเทศในหว้งเวลาดงักล่าว ในทุกจงัหวดัของ
ประเทศไทย เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎร 



 พระราชกรณียกิจ ในการต่างประเทศช่วง2501-2508 
เป็นการเสดจ็เจริญสมัพนัธไมตรีกบัมหามิตรประเทศ 

          ตั้งแต่พุทธศกัราช 2501 เป็นตน้มา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั พร้อมดว้ยสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปทรงกระชบัสัมพนัธไมตรี
กบัประเทศต่าง ๆ ทั้งในยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย และ เอเชีย และไดเ้สดจ็พระราชด าเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจกัษใ์นปัญหาของราษฎรในชนบทท่ี
ด ารงชีวิตด้วยความยากจน ล าเค็ญและด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทาง
แกปั้ญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบนั อาจกล่าวไดว้่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยท่ี
รอยพระบาทได้ประทบัลง ได้ทรงขจดัทุกข์ยากน าความผาสุกและทรงยกฐานะความ
เป็นอยูข่องราษฎร ใหดี้ข้ึนดว้ยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถปราดเปร่ือง พร้อม
ดว้ยสายพระเนตรอนัยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อ
ความเจริญพฒันาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิไดท้รงค านึงประโยชน์สุขส่วน
พระองคเ์ลย  
 







  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานโครงการนานปัการมากกวา่ 4,685 โครงการ ทั้ง
การแพทยส์าธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพฒันาท่ีดิน การศึกษา การพระศาสนา 
การสงัคมวฒันธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรใน
ชนบท ทั้งยงัทรงขจดัปัญหาทุกขย์ากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแกปั้ญหาการจราจร
อุทกภยัและปัญหาน ้าเน่าเสียในปัจจุบนั ไดท้รงริเร่ิมโครงการการช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์
ชา้งของไทยอีกดว้ย  

         พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงตรากตร าพระวรกายทรงงานอยา่งมิทรงเหน็ดเหน่ือย  
แมใ้นยามทรงพระประชวร กมิ็ไดท้รงหยดุย ั้งพระราชด าริเพื่อขจดัความทุกขผ์ดุงสุขแก่พสกนิกร 
กลางแดดแผดกลา้พระเสโทหลัง่ชุ่มพระพกัตร์ และพระวรกายหยาดตกตอ้งผนืปฐพีประดุจน ้า
ทิพยม์นตช์โลมแผน่ดินแลง้ร้าง ใหก้ลบัคืนความอุดมสมบูรณ์นบัแต่เสดจ็เถลิงถวลัยราชตราบ
จนปัจจุบนั  

         แมใ้นยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นตน้มา กไ็ดพ้ระราชทาน
แนวทางด ารงชีพแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ใหร้าษฎรไดพ้ึ่งตนเอง ใชผ้นื
แผน่ดินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยูกิ่นตามอตัภาพซ่ึงราษฎรไดย้ดึถือปฏิบติัเป็น
ผลดีอยูใ่นปัจจุบนั 









พระอัจฉริยภาพ  
          พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานความรักอนัยิ่ งใหญแ่กอ่าณาประชาราษฎร ์พระ

ราชภารกจิอนัหนักเพ่ือประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร ์ปรากฏเป็นที่ประจกัษเ์ทดิทูนพระเกยีรติ

คุณทัง้ในหมูช่าวไทยและชาวโลก จึงทรงไดร้ับการสดุดแีละการทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญากติตมิศกัดิ์ เป็น

จ านวนมากทุกสาขาวชิาการ ทัง้ยงัมพีระอจัฉริยภาพดา้นดนตรีอยา่งสูงสง่ ทรงพระราชนิพนธเ์พลงอนั

ไพเราะนับแตพ่ระเยาวจ์นถึงปัจจุบนัรวม 47 เพลง ซ่ึงนักดนตรีทัง้ไทย และตา่งประเทศน าไปบรรเลง

อยา่งแพร่หลาย เป็นที่ประจกัษใ์นพระอจัฉริยภาพจนสถาบนัดนตรีในออสเตรเลยีไดทู้ลเกลา้ฯ ถวาย

สมาชกิภาพกติตมิศกัดิ์แดพ่ระองค ์นอกจากน้ันยงัทรงเป็นนักกฬีาชนะเลศิรางวลัเหรียญทองในการ

แขง่ขนักฬีาซเีกมสท์รงไดร้ับยกยอ่งเป็น “อคัรศิลปิน” ของชาตนิอกจากทรงพระปรีชาสามารถดา้น

ดนตรีแลว้ยงัทรงสรา้งสรรคง์านจิตรกรรมและวรรณกรรมอนัทรงคุณคา่ไวเ้ป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ชาต ิเชน่ ทรงพระราชนิพนธ ์แปลเร่ือง ติโตนายอนิทรผู์ปิ้ดทองหลงัพระและพระราชนิพนธเ์ร่ืองชาดก

พระมหาชนก พระราชทานคตธิรรมในการด ารงชวีติดว้ยความวริิยะอุตสาหะอดทนจนพบความส าเร็จแก่

พสกนิกรทัง้ปวง  

 

 

 

 

 

 





            ในระยะเวลาการทรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของพระองคท่์าน 
หลงัจากไดเ้สดจ็ ฯ เยีย่มเยยีนราษฎรตามภูมิภาคทัว่ประเทศแลว้ ทรงไดรั้บทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนชาวไทยพระองคท่์านจึงไดพ้ระราชทานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในระยะตน้ ไดแ้ก่ ดา้น
สาธารณสุข  “…ถ้าคนเรามีสุขภาพเส่ือมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาตไิด้ เพราะทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศชาต ิก็คือพลเมืองน่ันเอง…”  
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 9 ดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคณุอนัมากล้น
ต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยทรงเลง็เห็นว่าก าลงัหลกัของชาติบ้านเมืองก็คือประชาชนชาวไทย หากประชาชนไมม่ี
พละก าลงัหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสขุภาพ ประเทศชาติก็อาจจะออ่นก าลงัไปด้วยได้ 
 



ต่อมาได้พระราชทานด้านการศึกษาเพือ่ให้มคีวามรู้สามารถพฒันาตนเองได้ 
            พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมราชบพิธมีแนวพระราชด าริใหว้างรากฐานความรู้และ
การศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ ซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างคนใหม้าพฒันาประเทศต่อไป โดย 
“สร้างโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บความรู้” ในทุกระดบัของการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยันบัตั้งแต่ในระดบัปัจเจกบุคคล จนถึงระดบัประเทศ และทรง “สร้าง
รากฐานอยา่งทัว่ถึง” โดยพระราชทานพระราชด าริใหร้าษฎรท่ีดอ้ยโอกาส ไม่ไดรั้บการศึกษาใน
โรงเรียน ใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั ดงัเห็นไดจ้ากการพระราชทานพระราชทรัพยส่์วน
พระองคห์รือท่ีดิน ในการจดัสร้างโรงเรียนต่างๆ อาทิ การจดัตั้งโรงเรียนส าหรับเยาวชนชาวเขา
และเยาวชนในชนบทห่างไกล และพระราชทานนามโรงเรียนวา่“โรงเรียนเจา้พอ่หลวงอุปถมัภ”์ 



            วงัแห่งโครงการเกษตรเพือ่ประชาชน  

            ปัญหาทีท่รงพบในขณะนั้นว่าถ้าประชาชนท้องไม่อิม่มรีายได้ทีไ่ม่มัน่คงกจ็ะไม่สามารถท า
ให้พวกเขามสุีขภาพทีด่แีละมกีารศึกษาทีด่ไีด้ ฉะน้ันพระองค์จึงได้เร่ิมการศึกษาคดิค้นการท าให้
ราษฎรได้อยู่ดกีนิดโีดยใช้พระราชวงัสวนจิตรลดาเป็นทีท่ าการศึกษาค้นคว้า ทดลอง และวจัิยเพือ่
แก้ไขปัญหาทีต้่นเหตุ ด้วยการสร้างฐานความรู้ด้วยการมองวเิคราะห์ และทดลองแก้ไขปัญหาด้วย
ปัญญา ซ่ึงสามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง หัวใจของโครงการคอืมุ่งหวงัให้ทีนี่เ้ป็นแหล่งเรียนรู้ที่
เข้าถึงได้ง่าย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง เพือ่น าส่ิงทีส่ าเร็จถ่ายทอดไปสู่ประชาชน  
โครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

             1.โครงการทีไ่ม่ใช่ธุรกจิ เป็นโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการต่างๆ ที่
สนองแนวพระราชด าริเกีย่วกบัการพฒันากจิกรรมทางการเกษตร ได้แก่ โครงการเกีย่วกบัปลานิล 
ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลองข้าวไร่ การผลติแก๊สชีวภาพ ปุ๋ยอนิทรีย์ เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื สวนพชื
สมุนไพร สาหร่ายเกลยีวทองโครงการทดลองปลูกพชืโดยปราศจากดนิ 

            2. โครงการกึง่ธุรกจิ เป็นโครงการทีท่ดลองแปรรูปผลติภัณฑ์จากการเกษตร ทีม่กีาร
บริหารการเงนิครบวงจร โดยผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคในราคาทีไ่ม่หวงัผลก าไร 
ด้แก่ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงบดและอดัแกลบ ห้องปฏิบตัิการทดลอง โรงผลติน า้ผลไม้ โรงนม
เมด็สวนดุสิต โรงอบผลไม้ โรงกลัน่แอลกอฮอล์ โรงเนยแขง็ โรงสีข้าว โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรง
ผลติกระดาษสา และโรงหล่อเทยีนหลวง 
 

 

 

 

 

             
 

 

 

 



     โครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดาท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรมีมากมาย ซ่ึงลว้น
แต่เป็นโครงการท่ีก่อเกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทั้งในดา้นอยูดี่
กินดีและเสริมสร้างรายได ้โครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีไดแ้ก่  
 1.นาขา้วทดลอง 
               ในปี พ.ศ. 2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมการขา้ว (ปัจจุบนัเรียกกรมวชิาการ
เกษตร) ด าเนินการจดัท าแปลงนาใน บริเวณสวนจิตรลดา และน าพนัธุ์ขา้วต่าง ๆ มาปลูกทดลอง 
เพื่อท าการศึกษา โดยในคร้ังแรกทรงขบัรถไถนาเตรียมแปลง หวา่นขา้ว และทรงเก่ียวขา้วดว้ย
พระองคเ์อง ปัจจุบนัแปลงนาขา้วทดลอง เป็นท่ีปลูกขา้วพนัธ์ุดี ซ่ึงส่งเสริมใหช้าวนาปลูกในภาค
ต่าง ๆ เมลด็พนัธุ์ขา้วท่ีเกบ็เก่ียวไดจ้ากนาขา้วทดลองจะน าไปใชใ้นพระราชพิธีพืชมงคลจรด  
พระนงัคลัแรกนาขวญั และน าไปบรรจุซองเลก็ ๆ จดัเป็น "พนัธ์ุขา้วทรงปลูกพระราชทาน" 
แจกจ่ายใหก้บัพสกนิกรและเกษตรกร ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ 



2.โรงโคนมสวนจิตรลดา 
                เร่ิมจากในปี พ.ศ. 2505ไดมี้บริษทัและหน่วยราชการนอ้มเกลา้ฯ ถวายโค 6 ตวั ซ่ึงเป็นโคตั้ง
ทอ้งแลว้ 4 ตวั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานทรัพยส่์วน
พระองคส์ าหรับสร้างโรงงานโคนม ราคา 32,886.73  บาท ข้ึนในบริเวณสวนจิตรลดา ต่อมาเม่ือแม่โคตก
ลูกและเร่ิมท าการรีดนม น ้านมท่ีเหลือจากการแบ่งใหลู้กโคกินแลว้ ไดน้ าไปจ าหน่าย เม่ือมีจ านวนโคนม
เพิ่มข้ึน ทั้งจากแม่โคท่ีใหลู้กทุกปี และมีผูน้อ้มเกลา้ฯ ถวายสมทบ ท าใหส้ามารถผลิตน ้านมออกจ าหน่าย
แก่บุคคลภายนอกและโรงเรียนต่าง ๆ ในละแวกใกลเ้คียง เม่ือมีก าไรสะสมมากยิง่ข้ึน กไ็ดข้ยายงาน
ออกไปตามล าดบัทั้งในดา้นการผลิตน ้านม คุณภาพนมดิบ และการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรผลพลอย
ไดจ้ากโรงโคนมคือ มูลโคซ่ึงเม่ือน ามาหมกัจะได ้"ไบโอแก๊ส" หรือ "แก๊สชีวภาพ" ส าหรับเป็นเช้ือเพลิง 
กากจากบ่อหมกัแก๊สชีวภาพยงัสามารถใชท้  าเป็นปุ๋ย มูลโคท่ีเป็นสารละลายท่ีอยูใ่นถงัหมกั ส่วนหน่ึง
น าไปใชส้ าหรับเพาะเล้ียงสาหร่ายเกลียวทอง ซ่ึงสามารถน าไปท าอาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงปลาอีก
ส่วนหน่ึงท าเป็นปุ๋ยใส่แปลงพืชอาหารสตัว ์และบางส่วนน าไปใชส้ าหรับบ ารุงบ่อเพาะพนัธ์ุปลานิล 



  โรงบดแกลบ 

              จดัสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2518 เพื่อน าแกลบท่ีไดจ้ากโรงสีขา้วตวัอย่างสวนจิตรลดา มาใช้
ประโยชน์ นอกจากการท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับปรับปรุงดินแล้ว แกลบยงัถูกน ามาอัดผ่าน
กระบอกเหล็กท่ีได้รับความร้อนออกมาเป็นแท่ง เม่ือน าไปเผาจะได้ถ่านแกลบอดัแท่งใช้เป็น
เช้ือเพลิง ช่วยลดการตดัไมท้  าลายป่าอีกดว้ย เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของแกลบซ่ึงเป็นผล พลอยได้
จากการสีขา้ว โดยถูกน ามาท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 







   นอกจากนีไ้ด้มีกุศโลบายในการที่จะสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ประชาชน 
ที่ท าการเกษตร โดยการน าพระราชพธีิแรกนาขวัญกลับมาอีกครัง้ เพื่อจะเป็น
การแจกจ่ายพืชพันธ์ุดีให้แก่ประชาชนด้วย 
 



    นอกเหนือจากท าการทดลองในพระราชวังสวนจติรลดาแล้ว
พระองค์ท่านยังได้ด าเนินการทดสอบ ทดลองทฤษฎีการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  พัฒนาดนิ พัฒนา
พันธ์ุพืช พัฒนาแหล่งน า้ ทัง้นีเ้พื่อให้ราษฎรได้รับรู้ และ
สามารถประกอบอาชีพได้ในถิ่นฐานของตนเอง ดังเช่น  



ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2513 - 2529 
               ไดท้รงริเร่ิมท าเกษตรแปลงใหญรู่ปแบบสหกรณไ์ดแ้ก ่โครงการจดัพฒันาที่ดินฯ ตามพระราช

ประสงค ์“ หนองพลบั-กลัดหลวง ” มีพ้ืนที่ โครงการอยู่ใน ต าบลหนองพลบั อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีีขนัธ ์และต าบลหว้ยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า และ ต าบลกลดัหลวง อ าเภอทา่ยาง จงัหวดั

เพชรบุรี มพ้ืีนที่ด  าเนินการประมาณ 65,000 ไร่  เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  
ที่ทรงเลง็เห็นวา่เกษตรกรสว่นใหญม่กัท าการเพาะปลูกพืชในชว่งฤดูฝนเทา่น้ัน ส่วนฤดูแลง้ขาดแคลนน ้า

ปลูกพืชไมไ่ด ้ทรงมพีระราชประสงคท์ าใหเ้หน็เป็นตวัอยา่งวา่ หากมกีารกกัเกบ็น ้าไวแ้ลว้ สามารถเพาะปลูก

พืชได ้“...หนา้แลง้กย็งัท าได ้ยงัท ากนิได ้” 



ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 
ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลเขาใหญ่ และต าบลชะอ า อ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
                  โครงการ “หบุกะพง”  เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวางในปัจจบุนั มีอาณา
เขตใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  เป็นพืน้ท่ีท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ได้พระราชทานพระราชา
นเุคราะห์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จาการขาดแคลนท่ีมาหากิน 
ผลผลติได้ไมพ่อเลีย้งครอบครัว 
 



      จากการทรงงานมี 20 ปี พระองค์ท่านก็ได้มีความคิดแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว คือ
มีการพฒันาที่ดนิ แหล่งน า้ พนัธ์ุพชื พฒันาความรู้ พฒันาการแปรรูปผลผลิตโดยได้
ทรงริเร่ิมการจัดตัง้ศูนย์ศึกษา 

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ     
    อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 
    ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
    อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  
    ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
     อ.เมือง จ.นราธิวาส 
     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2525 
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
    อ.เมือง  จ.สกลนคร 
    ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
     อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525 
6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
   อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 
 



1.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 

             การด าเนินงานของศูนยฯ์ เขาหินซอ้นฯ ไดด้ าเนินการตามแนวพระราชด าริ เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมการศึกษา ทดลอง วจิยั และการพฒันาปรับปรุงพื้นท่ีดินทรายจดัเพื่อเกษตรกรรม ซ่ึงมีรูปแบบ
การใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว โดยใหบ้ริการแก่ประชาชนและเกษตรกรท่ีเขา้มาศึกษาหาความรู้ 
ณ ท่ีแห่งเดียวในทุกสาขาวชิาชีพ เสมือน ”พพิธิภัณฑ์ธรรมชาติทีม่ชีีวติ” เป็นตวัอยา่งแห่งความส าเร็จใน
ดา้นการเกษตรกรรม และการพฒันาอาชีพ เพื่อเป็นตน้แบบ และแนวทางใหแ้ก่เกษตรกรและผูส้นใจ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัในพื้นท่ีต่อไป โดยเฉพาะหมู่บา้นเป้าหมาย จ  านวน 15 หมู่บา้น เน้ือท่ี 
113,214 ไร่ 



2.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี     
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 

                       เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2524 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย ์สมเดจ็พระเจา้
ตากสินมหาราชท่ีจงัหวดัจนัทบุรี และไดพ้ระราชทานพระราชด ารัสแก่ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัวา่"ให้พจิารณาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม จัดท าโครงการพฒันาด้านอาชีพการประมง
และการเกษตร ในเขตพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเล และจังหวดัจันทบุรี" 



3.  ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิุลทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ.เมอืง จ.นราธิวาส 
ก่อตั้งเมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2525 
 

         เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพ่ือพฒันาพ้ืนท่ีพรใุนจงัหวดันราธิวาส เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ลุ่มต ่าน ้ าขงัตลอดปีเรียกวา่ ดินพรุ ซ่ึงมีอยูใ่นจงัหวดันราธิวาสและจงัหวดัใกลเ้คียงถึงประมาณ 400,000 
ไร่ ดินพรุมีคุณภาพต ่า แมร้ะบายน ้าออกแลว้ กเ็พาะปลูกไม่ไดผ้ล เพราะดินมีสารประกอบไพไรท ์ท าให้
เกิดกรดก ามะถนั เม่ือดินแหง้ท าใหดิ้นเปร้ียวจดัเป็นอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช เม่ือราษฎร
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ไดผ้ล พื้นท่ีดินจ านวนมากจึงถูกท้ิงใหร้กร้างเปล่าประโยชน์ 



4. ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพาน อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ.เมอืง  จ.สกลนคร 
    ก่อตั้งเมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2525 
         “เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาอาชีพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวติของปวงชนชาวไทยในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ” 



5. ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่  
     ก่อตั้งเมือ่วนัที่ 11 ธันวาคม 2525 
            ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บ
พระราชด าริพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 เม่ือวนั 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2525 ท่ีพระราช
ประสงคใ์หเ้ป็นศูนยก์ลางในการศึกษา ทดลอง ในพื้นท่ีภาคเหนือ และเผยแพร่แก่ราษฎรใหน้ าไป
ปฏิบติัไดด้ว้ยตวัเองต่อไป โดยได้ศึกษาพฒันาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คอื ใช้สอย ไม้ผล ไม้
เช้ือเพลงิ ซ่ึงจะอ านวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดนิและน า้ ตลอดจนคงความชุ่มช้ืนเอาไว้ ดัง่มี
พระราชด าริว่า “ให้ศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ ท าหน้าทีเ่สมอืน ”พพิธิภัณฑ์ธรรมชาติทีม่ชีีวติ“ หรืออกี
นัยหน่ึงเป็น ”สรุปผลการพฒันา“ ทีป่ระชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และน าไปปฏิบตัิได้” 



6. ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
   ก่อตั้งเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2526 
       พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรพื้นท่ี หว้ยทราย มีพระราช
ด ารัสดว้ยน ้าพระราชหฤทยัห่วงใยวา่"หากปล่อยทิง้ไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในทีสุ่ด"พระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชด าริใหพ้ฒันาพื้นท่ีบริเวณหว้ยทราย เป็นศูนยศึ์กษาการพฒันา 
ดา้นป่าไมอ้เนกประสงค ์

 



จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้พระองคท่์านไดร้วบรวมออกมา  

“เป็นส่ิงที่ทรงธรรม (ท า) 

มาเป็นค าที่ทรงสอน 

เสมือนพรที่ทรงให ้

แกลู่กหลานของพระองคท์า่น” 



1.จะท าอะไรตอ้งศึกษาขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ 
2. ระเบิดจากภายใน 
3. แกปั้ญหาจากจุดเลก็ 
4. ท าตามล าดบัขั้น 
5. ภมิูสังคม ภมิูศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
6. ท างานแบบองคร์วม 
7. ไม่ติดต ารา 
8. รู้จกัประหยดั เรียบง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด 
9. ท าใหง่้าย 
10. การมสีว่นร่วม 

23 หลกัการทรงงาน 



11. ตอ้งยดึประโยชน์ส่วนรวม 
12. บริการท่ีจุดเดียว 
13. ใชธ้รรมชาติช่วยธรรมชาติ 
14. ใชอ้ธรรมปราบอธรรม 
15. ปลูกป่าในใจคน 
16. ขาดทุนคือก าไร 
17. การพึ่งพาตนเอง 
18. พออยูพ่อกิน 
19. เศรษฐกิจพอเพียง 
20. ความซ่ือสตัยสุ์จริต จริงใจต่อกนั 
21. ท างานอยา่งมีความสุข 
22. ความเพียร 
23. รู้ รัก สามคัคี 
 
 
 



          แนวพระราชด าริเก่ียวกบัทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎใีหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาการเกษตรอยา่ง
เป็นขั้นตอนนั้น เป็นตวัอยา่งการใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติั ท่ีเป็นรูปธรรม เฉพาะในพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ คือ 
แบบพื้นฐาน กบั แบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ีความพอเพียงในระดบับุคคล และครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกรเป็น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ 
              

http://pirun.kps.ku.ac.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88




 
ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงข้ึนครองราชย์ ได้มี
พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง  
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ความว่า 
 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

 ตั้งแต่นั้นพระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาของราษฎรของพระองค์ท่าน
โดยท าการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎร 
โดยเริ่มต้นเม่ือ  ปี 2495 โดยเริ่มต้นที่ภาคกลาง 
                      ปี 2498 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                      ปี 2501 ภาคเหนือ และภาคใต้  
                     และหมุนเวียนในทุกภาคอีกหลายครั้งในปี 2501 เป็นต้นมา 



 ซึ่งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง ๆ ในระยะแรก  
มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี ้

1. โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลอง
ปฏิบัติเป็นส่วนพระองค์ ทรงศึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญในวงงาน ทรงแสวงหา
วิธีการทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะ 
เวลาหน่ึง เพื่อดูแลผลผลิตทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึ่งต้อง 
ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการด าเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี 
ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทัยว่าโครงการนั้น ๆ ได้ผลดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อภายหลัง 

 



2. โครงการหลวง เป็นโครงการที่พระองค์ทรงเจาะจงด าเนินการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาต้นน้ าล าธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่ม 
ด้วยเหตุผลที่พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขา
ชาวดอยให้ดูดีกินดี ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ท าลายป่า ท าไร่เลื่อนลอย 
และเลิกการค้าไม้เถื่อน ของเถื่อน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพัฒนา
ช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ 
ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น ทั้ง ๆ ที่งาน 
ของโครงการนี้กินเวลายาวนานกว่าจะเกิดผลได้ต้องใช้เวลานานนับสิบปี  
การด าเนินงานจะยากล าบากสักเพียงใดมิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อย ๆ  
ได้ผลดีขึ้น ๆ ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า “พ่อหลวง” 
และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า “แม่หลวง” โครงการของ 
ทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง” 



3. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึง โครงการที่พระองค์ได้
พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระราดช าริให้เอกชนไปด าเนินการ  
ด้วยก าลังเงิน ก าลังปัญญา และก าลังแรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้
ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง  
อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้จัดและด าเนินงานตามพระราชด าริ โครงการพจนานุกรม โครงการสารา 
นุกรมไทยส าหรับเยาวชน เป็นต้น 

 



4. โครงการตามพระราชด าริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะ 
ให้รัฐบาลร่วมด าเนินการตามแนวพระราชด าริ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงาน
กับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร โครงการตาม
พระราชด ารินี้ ในปัจจุบันเรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ”  
มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีลักษณะเป็นโครงการพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่
มากกว่า 5 ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการ 
เพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลองหรือโครงการที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย เป็นต้น 

 



     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในชนบทที่ยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่น
ทุรกันดารที่ห่างไกลทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งการด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริในโครงการต่าง ๆ 
ก่อนปี พ.ศ. 2524 นั้น ยังไม่เป็นระบบหรือมีระเบียบเท่าที่ควร ลักษณะการด าเนินงานจึงเป็น
แบบต่างฝ่ายต่างท า ขาดการประสานงานระหว่างกัน  จึงท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงาน  

     ต่อมาในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2524 ได้มีการเริ่มก่อตั้งส านักงานเลขานุการ กปร. 
ขึ้น โดยให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ขณะนั้นเป็น ผอ.กองวางแผนเตรียมพร้อมที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ส านักงานเลขานุการ กปร. นี้ 
ท าหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเป็นงบกลางไว้ที่ส านักงานนี้ 
(เป็นการที่รัฐบาลถวายงบประมาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ ส าหรับ
การสนองการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ) 



     ส าหรับการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 
ทุกประการแตกต่างที่งบประมาณนี้จะต้องเป็นไปตาม ระเบียบส านักนายกรฐัมนตร ี
ว่าด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. 2524 และปรับปรุงแก้ไข  
ปี 2534 และปี 2538 ตามล าดับ ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ได้แยกส่วนราชการจาก
สภาพัฒน ์เมื่อปี 2534 จัดต้ังเป็นส านักงานมีฐานะเทียบเท่ากรม ในระยะแรก
ขึ้นกับส านักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นส่วนราชการอิสระขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี  

 





                         

  ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 1. มีพระราชด าริกับหน่วยงานโดยตรง 

 2. เป็นพระราชด าริที่ให้ความช่วยเหลือจากการที่ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณา 

 3. เป็นพระราชด าริที่เกิดจากส่วนราชการเสนอให้เป็นโครงการพระราชด าริ 
          และทรงมีพระราชวินิจฉัยเห็นชอบด้วย 

        

 

 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในขอบข่ายการประสานงานของส านักงาน กปร. 

      * พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

      * สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

      * สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

      * สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

      * สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 



 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน
พระราชด าริในการก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
โดยทรงมุ่งหวังให้ศูนย์เป็น “ต้นแบบของความส าเร็จ” ให้แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ ดังนี ้

1. เป็นสถานที่ท าการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย 

2. เป็นสถานที่ส าหรับแลกเปลี่ยนสื่อสารระหว่างนักวิชาการ นักปฏิบัติ และ 
   ประชาชน 

3. เป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบผสมผสาน 

4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ 

5. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

 



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

20 จงัหวดั 

ภาคเหนือ  17 จงัหวดั 

ภาคกลางและ กทม.  26 จงัหวดั 

ภาคใต1้4 จงัหวดั 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
มีจ านวน 4, 685 โครงการ 

ภาคเหนือ   1,770 โครงการ   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  1,178 โครงการ 
ภาคกลางและกรุงเทพฯ  805   โครงการ 
ภาคใต ้   908   โครงการ  
พ้ืนท่ีไม่ระบุจงัหวดั                 24   โครงการ 
  รวมทั้งส้ิน        4, 685 โครงการ 

ที่มา : ส านักงาน กปร. พฤศจิกายน 2559 (www.rdpb.go.th) 



จ านวนโครงการฯ ทั้งประเทศ แบ่งตามประเภทโครงการ 

การพัฒนาด้าน รวม 

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 3,204 

2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 169 

3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 177 

4. โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 341 

5. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 57 

6. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 86 

7. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม / การศึกษา 393 

8. โครงการพัฒนาด้านบูรณาการ / อื่นๆ 258 

รวมทั้งสิ้น 4,685 
ที่มา : ส านักงาน กปร. พฤศจิกายน 2559 (www.rdpb.go.th) 



จ านวนและประเภทโครงการฯ ในพืน้ที่ภาคเหนือ 
ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ 

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1,233 
โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 46 
โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 62 
โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 89 
โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 15 
โครงการพัฒนาด้านการคมนาคม/สื่อสาร 22 
โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 199 
โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ 104 

รวมจ านวนโครงการ 1,770 

ขอ้มูล ณ พฤศจิกายน 2559 



จังหวัด 

ประเภทของโครงการ 

รวม ด้าน 

แหล่งน้ า 

ด้านการ 

เกษตร 

ด้าน

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ

ส่งเสริม

อาชีพ 

ด้าน

สาธารณสุข 

ด้าน

คมนาคม/

สื่อสาร 

ด้าน

สวัสดิการ

สังคม/

การศึกษา 

ด้าน 

บูรณา

การ/อ่ืนๆ 

ก าแพงเพชร 30 1 0 0 0 0 3 2 36 

เชียงราย 118 6 6 4 1 4 42 9 190 

เชียงใหม่ 444 13 21 34 1 12 59 38 622 

ตาก 42 0 8 2 1 1 27 6 87 

น่าน 106 4 5 11 8 1 19 11 165 

นครสวรรค์ 8 1 1 0 0 0 2 2 14 

พะเยา 49 3 3 1 0 0 1 5 62 

แพร่ 46 1 2 0 0 1 0 0 50 

เพชรบูรณ์ 22 2 2 0 0 1 4 1 32 

พิจิตร 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

พิษณุโลก 23 4 2 2 0 0 7 3 41 

แม่ฮ่องสอน 110 3 5 24 0 2 24 9 177 

ล าปาง 110 0 2 2 0 0 0 2 116 

ล าพูน 64 5 2 0 2 0 0 5 78 

สุโขทัย 28 0 0 0 0 0 1 0 29 

อุตรดิตถ ์ 24 0 3 9 2 0 10 10 58 

อุทัยธานี 7 2 0 0 0 0 0 1 10 

รวม 1,233 46 62 89 15 22 199 104 1,770 

ตาราง แสดงประเภทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของแต่ละจงัหวัดในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 



โครงการส าคญัในเขตพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ 

*โครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครอ้นัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 





*โครงการเขื่ อนแมก่วงอุดมธารา จงัหวดัเชยีงใหม ่



โครงการศูนยบ์ริการการพฒันาขยายพนัธุไ์มด้อกไมผ้ลบา้นไร่อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 จงัหวดัเชยีงใหม ่



    โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริอา่งเกบ็น ้าหว้ยลาน จงัหวดัเชยีงใหม ่
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