
ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เป็นขั้นเปน็ตอนอย่างละเอียดก่อนทุกครั้งในการจัดวางแผน
โครงการใดโครงการหนึ่ง ก่อนจะมีพระราชด ารินัน้ ขั้นตอนตา่ง ๆ พอจะกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
                 1. การศึกษาข้อมูล  
                 2. การหาข้อมูลในพื้นที ่ 
                 3. การศึกษาข้อมูลและการจัดท าโครงการ  
                 4. การด าเนนิงานตามโครงการ  
                 5. การติดตามผลงาน  

1.การศึกษาข้อมูล 
                ก่อนจะเสด็จพระราชด าเนินยงัพื้นที่ใดๆ นั้น จะทรงศึกษาข้อมูลจากเอกสารและแผนที่ตา่งๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบถึง
สภาพในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนเสมอ 
2.การหาข้อมูลในพื้นที่ 
               เมื่อเสด็จฯ ถึงพื้นที่นั้นๆ จะทรงหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อมูลล่าสุด อาทิเช่น 
      2.1 ทรงสอบถามประชาชนถึงการประกอบอาชีพ สภาพหมู่บ้าน ภูมปิระเทศ ดิน ฟา้ อากาศ และน้ า ฯลฯ 
      2.2 ทรงส ารวจพืน้ที่ เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรพืน้ที่จริงที่คาดว่าควรจะด าเนนิการพัฒนาได้ 
      2.3 ทรงสอบถามเจ้าหน้าที่เมื่อทรงศึกษาจากข้อมูลเอกสารและทรงได้ข้อมูลจากพื้นที่จรงิแล้ว จะทรงปรึกษากับเจา้หน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ถึงความ เหมาะสม ความเป็นไปได้อีกคร้ังหนึ่ง พร้อมทั้งค านวณวิเคราะห์ทนัที ด้วยว่า เมือ่ด าเนินการแล้วจะไดป้ระโยชน์
อย่างไร และคุ้มคา่กับการลงทุน หรือไม่เพียงใด อย่างไรแล้ว จึงพระราชทานพระราชด าริให้เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องไปพจิารณาในขั้น
รายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป 
3.การศึกษาข้อมูลและการจัดท าโครงการ 
              เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องได้รับพระราชทานพระราชด าริแล้ว จะไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อ
ประกอบการจัดท าโครงการให้เป็นไปตามแนวทางพระราชด าริที่ได้พระราชทานไว้ อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้มี
พระราชด าริอยู่เสมอว่า พระราชด าริของพระองค์เป็นเพียงข้อเสนอแนะเทา่นัน้ เม่ือรัฐบาลไดท้ราบแล้ว ควรไปพิจารณาวิเคราะห์
กลั่นกรองตามหลักวิชาการก่อน เมื่อมีความเป็นไปได้และมีประโยชน์คุ้มคา่ และเห็นควรท า เปน็เร่ืองที่จะต้องพิจารณาตัดสนิใจเอง 
และในกรณีที่วิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมสามารถล้มเลิกได้ 
4.การด าเนินงานตามโครงการ 
             เมื่อจัดท าโครงการเสร็จเรียบร้อยและผ่านการพิจารณาจากหน่วยเหนือตามล าดบัขัน้ตอน จนถึงการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณแล้ว หนว่ยงานที่เก่ียวข้องจะด าเนนิการปฏิบตัิงานในทันที โดยม  ีส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) เป็นหนว่ยงานกลางในการประสานงานและประสานแผนตา่งๆ ให้แต่ละ
หน่วยงานได้ด าเนินการสนบัสนนุสอดคล้องกัน และ/หรืออาจจัดตั้งองค์กรกลางที่ประกอบดว้ยแต่ละฝา่ยที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้
ควบคุมดูแลให้การด าเนินการต่างเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ 
5.การติดตามผลงาน 
              ในการติดตามผลงานการด าเนนิงานนัน้ แต่ละหน่วยงาน รวมทัง้ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จะได้มีการติดตามประเมนิผลเปน็ระยะๆ แต่ที่ส าคัญคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะ
เสด็จฯกลับไปยังโครงการนัน้ด้วยทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อทอดพระเนตรความก้าวหนา้และตดิตามผลงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ในกรณีที่เกิดมีปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะทรงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปญัหานัน้ ให้ส าเร็จลุล่วงไป  

 



หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

               ในการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้เป็นไปตามแนวพระราชด าริและบรรลุวตัถุประสงค์ ควรจะได้

ด าเนินการโดยมีหลักการส าคัญๆ คือ 

1.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นอยู่เสมอว่า โครงการของพระองค์นั้นเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าที่ราษฎรก าลังประสบอยู่ พระองค์ทรงมีพระราชด ารัสถึงความจ า เปน็นี้ว่า... 

              “... ถ้าปวดหัวก็คิดไม่อะไรไม่ออก ...เป็นอย่างนั้นตอ้งแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน แต่ปวดหัวใช้ยาแก้ปวด ...หรือยาอะไรก็

ตามแก้ปวดหัว มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้ อยู่ในสภาพที่จะคิดได้ แล้วอีกอย่างคือแบบ Macroนี้ เขา

จะท าแบบรื้อทั้งหมดฉันไม่เห็นด้วย ...อย่างบ้านคนอยู่ เราบา้นนี้มันผุตรงโนน้ผุตรงนี้ ไม่คุ้มทีจ่ะไปซ่อม... เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิด

เลย เราจะไปอยู่ทีไ่หน ไม่มีที่อยู ่ก็ต้องค้ ากันเสียก่อน แล้วค่อยๆ ดูตรงนี้พออยู่ได้ ไปรื้อตรงห้องโนน้แล้วก็ค่อยๆ สร้าง แล้วมารื้อ

ห้องนี้ ... วิธีท าจะต้องค่อยๆ ท าจะไประเบิดหมดไมไ่ด้...”    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เน้นหลักมุ่งแก้ไขปญัหาเฉพาะ

หน้าซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาอยา่งรีบด่วน เชน่ กรณีเขตพื้นที่อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย ์ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ ประเทศ

กัมพูชาและเป็นพืน้ที่ยากจนในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ขบวนการพฒันาของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง ภายหลงัจากมี

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเข้าไปด าเนนิการแล้ว ปัญหาความมั่นคงที่เคยมีอยู่ก็ลดนอ้ยลงและหมดสิน้ไปในที่สดุ 

แม้กระทั่งปัจจุบนัโครงการที่แกป้ัญหาเฉพาะหนา้ และจะมีผลระยะยาวต่อไป คือ การแก้ไขปัญหาการจราจร และการป้องกันน้ า 

ท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

2.การพัฒนาต้องเป็นไปตามขัน้ตอน ตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด 

                เพื่อให้มีรากฐานทีม่ั่นคงก่อน แล้วจึงด าเนินการเพื่อความเจริญก้าวหน้าในล าดับตอ่ๆ ไป พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงเน้นการพัฒนาที่มุง่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลักษณะการพึ่ง ตนเอง ทรงใช้ค าว่า “ระเบิดจากข้างใน” นั่นคือ 

ท าให้ชุมชน หมู่บ้าน มีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน าเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม

ภายนอกเข้าไปหา ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสได้เตรียมตัวหรือตั้งตัว พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือ

ราษฎรตามความจ าเป็นและความเหมาะสมกับสถานภาพ เพื่อที่ราษฎรเหล่านั้นจะได้ สามารถพึ่งตนเองได้ และออกมาสู่สังคม

ภายนอกได้อย่างไม่ล าบาก ดังแนวพระราชด ารัสต่อไปนี้ 

                “...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดบัขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนสว่น

ใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใชว้ิธกีารและอุปกรณ์ที่ประหยัด แตถู่กต้องตาม หลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มัน่คงพร้อมพอสมควรและ

ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสรา้ง ค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึน้โดยล าดบัต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ้มเทสร้างความเจริญ 

ยก เศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอ้ง

ด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปน็ ความยุ่งยากล้มเหลวได้ในทีสุ่ด ดังเห็นได้ที่อารยะประเทศหลาย

ประเทศก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอยู่ในเวลานี้... การช่วยเหลือสนบัสนนุประชาชน ในการประกอบอาชีพและ 

ตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ก่อนอื่นเป็นพืน้ฐานนัน้เปน็สิ่งส าคญัอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชพี และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง 

ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงในต่อไปโดย แน่นอน สว่นการถือหลักที่จะสง่เสริมความเจริญให้ค่อยเป็นไป

ตามล าดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพือ่ป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จได้แน่ 

นอนบริบูรณ์.." 



3.การพึ่งตนเอง 

                 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหนา้เพื่อให้มีความแข็งแรงที่จะมี

แนวคิดในการด ารงชีวิตต่อไปแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสงัคมไดต้ามสภาพและความสามารถ 

“พึ่งตนเองได”้ ในที่สุด ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่ง ดังนี้ 

                “...การเข้าใจถึงสถานการณ์ของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเปน็สิ่งส าคัญทีสุ่ด การช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะ

ได้รับตามความจ าเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยเหลือที่ไดผ้ลดีที่สดุ เพราะฉะนั้นในการชว่ยเหลือแต่ละคร้ัง แต่ละกรณีจ าเป็น

ที่เราจะพิจารณาถึงความต้องการและความจ าเปน็ก่อน และตอ้งท าความเข้าใจกับผูท้ี่เราจะชว่ยให้เข้าใจด้วยว่าเขาอยู่ในฐานะ

อย่างไร สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร เพียงใด อีกประการหนึ่งในการช่วยเหลือนัน้ ควรยึดหลักส าคัญว่า เราจะ

ช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วยตนเองไดต้่อไป...”   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทีเ่น้นหลัก “การพึ่งตนเอง” เพื่อการ

แก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร เช่น โครงการธนาคารข้าว โรงการธนาคารโค-กระบือ โครงการจัดพัฒนาที่ดนิตามพระราช

ประสงค์ “หุบกระพง” อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมทีี่อยู่อาศัยท ากิน และรวมตัวกันในรปูของกลุ่ม

สหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและการท ามาหากินร่วมกัน เป็นตน้ นอกจากนัน้ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริใน

ระยะหลังล้วนแต่เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยตัวเองได้ เพราะเป็นโครงการที่สนับสนนุให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพให้ได้ผล

และมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร การให้การอบรมความรู้สาขาตา่งๆ ทัง้ด้าน

การเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ เป็นตน้ 

4.ภูมิสังคม 

                   การพัฒนาตามแนวพระราชด ารินัน้ จะต้องให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ เนื่องจากแต่ละแห่ง คน

ไม่เหมือนกัน ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ไม่เหมือนกัน ทรงใช้ค าว่า “ภูมิสังคม” คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตร์และลักษณะของสังคม 

ไม่ใช่ว่าเอาอะไรที่ทันสมัยมากๆ เข้าไปให้ชาวบ้าน ทั้งที่เขาไม่สามารถใช้ได้ หรือพยายามที่จะท าการเพาะปลูกบนเขา หรือพื้นที่แห้ง

แล้งให้ได้ อย่างนี้ถือว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ิด พระองค์ทรงชีแ้นะพวกเราอยู่ตลอดเวลาวา่ การด าเนินการต่างๆ นั้น ต้องให้

สอดคล้องกัลป์ลักษณะภูมิสังคม ดังพระราชด ารัสตอนหนึง่ความว่า 

                 "... การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมปิระเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิ

ประเทศตามสงัคมวิทยา คือ นสิยัใจคอของคนเรา จะไปบงัคับให้คนคิดอย่างอื่นไมไ่ด้ เราต้องแนะน า เราเข้าไป ไปช่วย โดยที่จะคิด

ให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแลว้ เราเข้าไปดวู่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ 

ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิง่” 

5.เรียบง่าย ประหยัด 

                   ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยธรรมชาต ิเรียบง่าย และประหยัด ราษฎร

สามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิน่ และประยุกต์ใช้สิง่ที่มีอยู่ในภมูิภาคนั้น มาแก้ไขปัญหาโดยไมต่้องลงทุนสูง หรือใช้เทคโนโลยทีี่

ยุ่งยากนัก ดังที่นายสุเมธ ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้

กล่าวไว้วา่... 

                “วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้น ทรงใช้ความเรียบงา่ย ใช้ธรรมชาติเข้าแก้ไขกันเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้อง

กับชีวิตประจ าวนัของประชาชน จะทรงสวมวิญญาณของเกษตรกรเข้าไปแก้ไขปัญหา ทรงตรัสอยู่เสมอว่า อย่าได้เอาอะไรทีช่าวบ้าน

ไม่สามารถท าได้ไปยัดเยียดให้เขา วิธีการแก้ไขปัญหาของพระองค์นั้น บางครั้งเรียบงา่ยจนกระทัง่เรานึกไม่ถึง ทรงรับสั่งวา่ จะเอา



อธรรมสู้อธรรม อย่างกรณีเร่ืองของน้ าเน่านั้น ก็ทรงเอาผักตบชวามาสู้แล้วก็สู้ได้ผลดว้ย เช่น ทีบ่ึงมักกะสัน ที่น้ าเคยเน่าเปน็อย่าง

มาก เดี๋ยวนี้น้ าดีขึ้นมาก” 

6.การส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าควรที่จะสร้างเสริมสิง่ที่ชาวบา้นในชนบทขาดแคลนและเป็นความต้องการ 

ซึ่งก็คือความรู้ในการท ามาหากนิ การท าเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ พระองค์ทรงเน้นถึงความจ าเปน็ที่จะต้องมี “ตัวอย่าง

ของความส าเร็จ” มีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรในชนบทมีโอกาสได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของความส าเร็จนี้และน าไปปฏบิัติได้เอง 

พระองค์จึงพระราชทานพระราชด าริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ 

เพื่อเป็นสถานศึกษา ทดลอง วิจยั และแสวงหาความรู้ เทคนิควชิาการสมัยใหม่ที่ราษฎร “รับได”้ น าไป “ด าเนนิการเองได”้ และ

เป็นวิธีการที่ “ประหยัด” เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศ

นั้นๆ เมื่อได้ผลจากการศึกษาแล้วจึงน าไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้

ตัวอย่างของความส าเร็จทั้งหลายได้กระจายไปสู่ท้องถ่ินตา่งๆ ทัว่ประเทศ และสามารถน าไปปฏบิัติไดผ้ลอย่างจริงจัง 

7.การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้นี้เนื่องจากในการพัฒนาประเทศในระยะเวลาที่ผา่นมานัน้ได้เนน้การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ท าให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงและรวดเร็ว โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้

เปลี่ยนไปสู่การผลิตที่มุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นหลัก มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างฟุ่มเฟือย โดย

มิได้มีการฟื้นฟทูรัพยากรที่ถูกท าลายให้กลับคนืสูส่ภาพเดิม จนในที่สุดได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงึได้พระราชทานแนวทางแก้ไขในการพัฒนาและฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ

พัฒนาการเกษตร ดังนั้น จึงทรงมุ่งที่จะให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับการฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นอยา่งยิ่งต่อการ

ท านบุ ารุงปรับปรุงสภาพของทรพัยากรธรรมชาติตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นปา่ไม้ ที่ดิน แหล่งน้ า การประมง ให้อยู่ในสภาพที่มีผลต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยา่งมากที่สุด  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เนน้หลักมุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ซึ่งต้องการ

แก้ไขปัญหาอย่างรีบดว่น เชน่ กรณีเขตพื้นที่อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาและเป็นพื้นที่

ยากจนในเขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ขบวนการพัฒนาของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง ภายหลังจากมีโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริเข้าไปด าเนินการแล้ว ปัญหาความมั่นคงที่เคยมีอยู่ก็ลดน้อยลงและหมดสิ้นไปในทีสุ่ด แม้กระทั่งปัจจบุันโครงการที่

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และจะมีผลระยะยาวต่อไป คือ การแก้ไขปัญหาการจราจร และการป้องกันน้ าทว่มในเขตกรุงเทพมหานคร 

เป็นต้น 

การเกิดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

              โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ดังนี้ คือ 
          1.เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในพระต าหนัก แต่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เช่น มีพายุ หรืออุทกภัย ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ก็จะมีพระราชด าริให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องไปด าเนนิการช่วยเหลือ 
          2.เมื่อเสด็จพระราชด าเนินยังพืน้ที่ตา่งๆ จะพระราชทานพระราชด าริให้กับคณะผู้ตามเสด็จฯ (องคมนตรี เจ้าหนา้ที่กรม /
กอง ที่เก่ียวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ส านักงาน กปร. ฯลฯ)ด าเนินการโครงการต่างๆ 



               - เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องซึ่งรับสนองพระราชด าริ จัดท าโครงการเสนอผูบ้ังคบับัญชาจนถึงปลดักระทรวง เพื่อน าส่ง
ส านักงาน กปร. 
              - ส านักงาน กปร. ประสานงาน วิเคราะห์ ว่าสอดคล้องกับพระราชด าริ แล้วน าเสนอ กปร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
              - ที่ประชุม กปร. หรือ ประธาน กปร. พิจารณาอนมุัติ 
              - ส านักงาน กปร.แจ้งหน่วยงาน และส านักงบประมาณ เพื่อด าเนินการต่อไป 
              - หน่วยงานเหล่านัน้ด าเนนิการตามแผนงานโครงการ 
              - ส านักงาน กปร. ท าการติดตาม ประเมินผล จัดท ารายงานทูลเกล้าฯ ถวาย แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรงุ
แก้ไขให้ได้ประโยชน์สงูสุดตามพระราชด าริที่ได้พระราชทานไว้ 
        3.การถวายฎีกา มีขั้นตอนการด าเนนิงาน ดังนี ้
             - เมื่อมีการถวายฎีกาเกี่ยวกับโครงการทางดา้นการพฒันา 
             - ส านักงาน กปร. จะท าหนา้ที่ตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริง เพื่อจัดท ารายละเอียดกราบบังคมทูลฯ เพื่อขอ
พระราชทานพระราชวนิิจฉัย 
             - หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริก็จะพระราชทานแนวพระราชด าริวา่ควร
พัฒนาตรงนัน้อย่างไร จากนัน้ ส านักงาน กปร. ก็จะด าเนนิการประสานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าด าเนินการเช่นเดียวกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ลักษณะของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

                  โครงการพระราชด าริในระยะแรกๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คอื 
                         1.โครงการที่มีลักษณะศึกษา คน้คว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์ โครงการดังกล่าวนี้เท่ากับเปน็การเตรียม
พระองค์ในด้านข้อมูลและความรอบรู้ที่จะทรงน าไปประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาและเผยแพร่แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการแสวงหา
แนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสงัคมไทยและสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นด้วย 
                        2.โครงการที่มีลักษณะเร่ิมเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาและอุปสรรค
ในการท าเกษตรกรรมมากข้ึนทุกขณะ ซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงมีโครงการทดลองและเรียนรูไ้ปด้วยกัน จะทรงเริ่มก้าวเข้าสู่การ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะแรกโครงการยังจ ากัดขอบเขตอยู่เฉพาะบริเวณรอบๆ ทีป่ระทบัในสว่น
ภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ปัญหา คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated Development) หลังจากนั้นโครงการใน
ลักษณะนี้ค่อยๆ ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพื้นทีท่ี่กว้างขึ้น 
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมีอยู่มากมายหลายสาขา หลายประเภท ในระยะแรก มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้คอื 

                1.โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเปน็ส่วนพระองค์ ทรงศึกษาหารือกับ

ผู้เชี่ยวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิธีการทดลองปฏบิัติ ทรงพฒันาและสง่เสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดแูล

ผลผลติทั้งในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึง่ต้องทรงใช้พระราชทรัพย์สว่นพระองค์ในการด าเนินการทดลองจนกวา่จะเกิด

ผลดี ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทยัวา่โครงการนัน้ๆ ไดผ้ลดี เปน็ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ จึงโปรดเกลา้ฯให้รัฐบาลเข้ามารับ

งานต่อภายหลงั 

              2.โครงการหลวง พระองค์ทรงเจาะจงด าเนินการพัฒนาและบ ารุงรักษาตน้น้ าล าธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพื่อ

บรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มลา่ง ด้วยเหตุผลที่พื้นที่เหล่านี้เปน็เขตแดนชาวไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี 

ให้เลิกการปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ท าลายปา่ ท าไร่เลื่อยลอย และเลิกการค้าไม้เถ่ือน ของเถ่ือน อาวุธยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรง

พัฒนาช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสงู ขนส่งง่าย ปลกูข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้



คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น ทั้งๆทีง่านของโครงการนี้กนิเวลายาวนานกว่าจะเกิดผลได้ ต้องใช้เวลานานนับสิบปี การด าเนินงานจะ

ยากล าบากสักเพียงใดมไิด้ทรงทอ้ถอย การพัฒนาค่อยๆได้ผลดขีึ้นๆ ชาวเขาชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า“พ่อ

หลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถวา่“แม่หลวง” โครงการของทั้งสองพระองค์จึงเรียกว่า “โครงการหลวง” 

               3.โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึง โครงการที่พระองค์ได้พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทาง

พระราชด าริให้เอกชนไปด าเนนิการ ด้วยก าลังเงนิ ก าลังปัญญา และก าลังแรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดย

ภาคเอกชน เช่น โครงการพฒันาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีแห่งประเทศ

ไทยเป็นผู้จัดและด าเนนิงานตามพระราชด าริ โครงการพจนานกุรม โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เป็นตน้ 

              4.โครงการตามพระราชด าริ โครงการประเภทนี้เปน็โครงการที่ทรงวางแผนพฒันา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วม

ด าเนินการตามแนวพระราชด าร ิโดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมทีั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ ทหาร 

โครงการตามพระราชด ารนิี้ในปจัจุบันเรียกว่า“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ” มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ปัจจุบนัมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาดา้นต่างๆ ที่ด าเนนิการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสัน้ และระยะเวลายาวที่มากกว่า๕ ปี 

ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่เปน็งานดา้นวชิาการ เชน่ โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะเปน็งานวจิัย 

เป็นต้น  

 

ประวัติความเป็นมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

                     พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ปวงราษฎรไทยทั้งหลาย 
ในระยะต้นแห่งการ เสด็จขึน้เถลิงถวัลยสิริราชสมบัตินัน้ เป็นพระราชด าริดา้นการแพทย์และงานสงัคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากในระยะตน้ รัชกาลนัน้กิจการด้านการแพทย์ของไทยยงัไม่เจริญก้าวหน้าเทา่ที่ควร และการบริการสาธารณสุขในชนบทยัง
มิได้แพร่หลายเฉกเช่นปัจจุบนั  

                    พระราชกรณียกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓- ๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มี
ลักษณะเป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างปจัจุบนั เช่น เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๓ วัณโรค มีอุบัติการณ์สูงและยังไม่หมดไปจากประเทศไทย ปี
หนึ่งๆ มีผู้เสียชวีิตด้วยโรคนี้เป็นจ านวนไมน่้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยมีพระราชปรารภกับหลวงพยุงเวชศาสตร์ อธบิดี
กรมสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ความว่า “คุณหลวง วัณโรค สมัยนี้มียารักษากันได้เด็ดขาดหรือยัง ยาอะไรขาด 
ถ้าต้องการฉันจะหาให้อีก ฉันอยากเห็นกิจการแพทย์ของเมืองไทยเจริญมากๆ”  

                   จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระ
ราชทรัพย์จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สร้างอาคาร “มหิดลวงศานสุรณ์” ในบริเวณสถานเสาวภา ส าหรับใช้ในกิจการทางดา้น
วิทยาศาสตร์และ ผลิตวัคซนี บี ซี จี ซึ่งผู้คนยุคนั้นก าลังประสบปัญหาจากวัณโรคอย่างร้ายแรงทรงริเร่ิมสร้างภาพยนตร์ขึ้น ที่รู้จัก
กันในนามว่า “ภาพยนตร์ส่วนพระองค์” จัดฉายเพื่อหารายได้จากผู้บริจาค โดยเสด็จพระราชกศุลน ามาช่วยเหลือพสกนิกรดา้น
ต่างๆ เชน่  
                             - สร้างตึกวชิราลงกรณ์สภากาชาดไทย 
                             - อาคารทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพล  

                   เมื่อคราวที่โรคอหิวาตกโรคระบาดอย่างรนุแรงในเมืองไทย ซึ่งโรคนี้ต้องใช้ “น้ าเกลือ” เป็นจ านวนมาก แต่ในขณะ
นั้นการให้ น้ าเกลือแก่ผู้ป่วยมีคา่ใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องสั่งจากต่างประเทศ และน้ าเกลือที่ผลิตได้ในประเทศไทยตอนนั้นยงัขาด



คุณภาพ จนกลา่วกันวา่ “ใส่ใครไปก็ช็อค” จึงไดพ้ระราชทานพระราชด าริให้มีการศึกษาวิจัยและสนบัสนุนในการค้นหาวิธีสรา้ง
เครื่อง กลั่นน้ าเกลือใช้เอง จนมีคุณภาพทัดเทียมกับตา่งประเทศ และเป็นที่ยอมรับกนัจนถึงปัจจุบันนี้  

                โครงการแพทย์หลวงพระราชทาน “เรือเวชพาหน์” เพื่อใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่รักษาราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามล าน้ า 
โดยพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการด าเนนิการมาจนทุกวนันี้  

                พระราชจริยวัตรเช่นนีไ้ด้กลายเป็นการขยายวงกวา้ง ของปรัชญาการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย โดยฝงัลึกจิตใจ
คนไทยลงไปถึงระดบัล่างทุดพืน้ที่ในเร่ืองของการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ขากยามที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้น คนไทยทั้งหลาย
จะช่วยเหลือกันบริจาคโดยมิต้องร้องขอแต่อย่างใด  

                ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ
เป็นต้นมา พระองค์ได้เสดจ็พระราชด าเนนิไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นทีต่่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพืน้ที่ชนบทยากจน อยู่
ในภูมิภาคต่างๆ มากกว่าประทบัอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ ทัง้นี้เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน เจ้าหนา้ที่ของรัฐ
ประจ าพืน้ที่ และทรงสงัเกตการณ์ ส ารวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะ
พระราชทานพระราชด าริในการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่อไป  

                พระราชด าริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเร่ิมขึ้นตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้กรมประมงน าพันธุ์ปลาหมอเทศจากปนีัง ซึ่งได้รบัจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน้ าพระทีน่ั่งอัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม พระราชทานพนัธุป์ลาหมอเทศ นี้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บา้นทั่วประเทศ น าไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บา้นของ
ตน เพื่อจักได้มีอาหารโปรตนีเพิ่มข้ึน  

               โครงการพระราชด าริที่นับว่าเปน็โครงการพฒันาชนบทโครงการแรก เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรถบลโูดเซอร์ ให้หน่วยต ารวจตระเวนชายแดนคา่ยนเรศวร ไป
สร้างถนนเข้าไปยังบา้นห้วยมงคล ต าบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบนัคอื ต าบลทบัใต)้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎร
สามารถสัญจรไปมาและน าผลผลิตออกมาจ าหน่ายยงัชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น  

                จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้พระราชทานพระราชด าริให้สร้างอ่างเก็บน้ าเขาเต่า อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
เพื่อบรรเทาความแห้งแล้ง เดือดร้อนของราษฎรและสร้างเสร็จใช้ประโยชนไ์ด้ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ นับเป็นโครงการพระราชด าริ
ทางดา้นชลประทานแห่งแรกของพระองค์  

 


