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                       วิทยา รอดบุญพา 
สํานักพัฒนาสงัคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงมีพระราชดําริและไดพระราชทานแนวคิด       
แนวทางการปฏิบัติตางๆ  ใหกับปวงชนชาวไทย  เพื่อเปนการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับปจเจกบุคคล  ระดับ
ชุมชน  ระดับองคกร  ระดับรัฐ  ใหรอดพนจากวิกฤตและดําเนินอยูในสังคมไดอยางสมดุล  มั่นคง  และ
ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ซ่ึงไดมีการนําแนวพระราชดําริตางๆ  มา
จัดทําเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อันมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เปนตนแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการ
พัฒนาชนบทอยางครบวงจร   หรือที่เรียกวา  “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อ
ยกระดับชีวิต  ความเปนอยูของประชาชนผูยากไร  ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ  โดยเนนการพัฒนาดานแหลงน้ําการเกษตร   ส่ิงแวดลอม  และการสงเสริมอาชีพ   
ซ่ึงเปนแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ไดทรงดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2493 เปนตนมาจวบจนถึง
ปจจุบันนี้      โดยที่ประเทศไทยไดมีการพัฒนาหลายรูปแบบผานมาเปนระยะเวลายาวนาน  มีการ
ดําเนินการที่คอยเปนคอยไปตามลําดับขั้นตอนตามความพรอมของแตละทองถ่ินเปนหลัก  ทั้งนี้เพื่อให
ประชาชนพออยูพอกินและอยูไดดวยการพึ่งพาตนเองทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม  ในขณะเดียวกันก็ให
ความสําคัญกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัยขององค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน             ที่พระองคไดพระราชทานแนวทางการดําเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพื่อใหองคกรภาครัฐ  และภาคเอกชน  สามารถสนอง
พระราชดําริได  อยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สอดคลองกับ
แนวคิดของสหประชาชาติ  ซ่ึงตอมาในปพ.ศ.2535  สหประชาชาติไดเนนความสําคัญการพัฒนาในสาม
มิติ     ไดแก   มิติทางสังคม  มิติทางเศรษฐกิจ  และมิติทางสิ่งแวดลอม  โดยไดกําหนดใหเปนแผนแมบท
ในระดับโลกในชื่อของแผนปฏิบัติการ 21 (AGENDA 21) 

  การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดนอมนําเอาพระราชดําริมาใชใน
การดําเนินงานชวยเหลือผูดอยโอกาสกลุมตางๆทั้งในสังคมเมือง และในสังคมชนบทหางไกล ตาม
โครงการพระราชดําริ และโครงการตามพระราชประสงคตางๆ ที่  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีสวน
รับผิดชอบหลายโครงการดวยกัน ซ่ึงหลายโครงการเปนความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเปน
งานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขาไปรวมดําเนินการกับหนวยงานอื่นๆ  ไดแก 

“ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ...กับงานพัฒนาสังคม          
ในสวนของกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ” 
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1.โครงการหลวง : เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแกชาวเขาบนพื้นที่สูง โดยทรงริเร่ิมแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่สูงอยางเหมาะสมในหลายๆดานอาทิเชน การสงเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝน 
การพัฒนาผืนดินเปนปาอนุรักษ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชีวิต สังคมการศึกษา และสาธารณสุข 
ซ่ึงกอใหเกิดผลดีหลายประการ คือชวยใหชาวเขามีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ลดการยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
ทั้งการผลิต การเสพ และการจําหนาย โดยเฉพาะการปลูกฝน และการผลิตเฮโรฮีนตางๆ 

2.โครงการเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง : เปนโครงการตามพระราชดําริเกี่ยวกับการ
ดําเนินบริการทั้งในดานการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิต โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจชุมชน โดยมุงเนนใหรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน            
บนรากฐานความสามรถจากการใช “ทุนของชุมชน” ทั้งที่เปนสินคาทุน ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทาง
สังคม นั่นคือสมาชิกในชุมชนจะเปนผูตัดสินเองวาชุมชนสามารถผลิตอะไรไดตามศักยภาพ ตามทุนที่มี
อยูในชุมชนและการแบงผลประโยชนกันอยางไร นั่นคือชุมชนคิดเอง ทําเอง รับผลประโยชนเอง ทําให
เกิดกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของคน ครอบครัว และชุมชน จากการสรางกระบวนการเรียนรู
เพื่อใหพึ่งตนเองไดกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมถึงการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

3.โครงการเกี่ยวกับการปลูกขาว : มีหลายดานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระราชดําริใหดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกขาวซึ่งเปนพืชหลักในการบริโภค และพืชทางเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศไทยในหลายดาน ไดแก นาขาวขั้นบันได พืชผัก  พืชไร ในพื้นที่นาขาวขั้นบันได เกษตร
ผสมผสานในพื้นที่นาขาวขั้นบันได ทํานาสนับสนุนโรงสีขาวพระราชทาน โรงสีขาวพระราชทาน  
ธนาคารขาว เปนตน 

4.โครงการศิลปาชีพพิเศษ : เปนโครงการตามพระราชดําริใหชาวบานมีการสรางผลผลิต
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการทํางาน หรือการทําอาชีพเกษตรกรรมที่เปนอาชีพหลัก ใหสามารถเพิ่มรายไดให
ครอบครัวราษฎรในหลายอาชีพ ไดแก การทอผาไหม การปกผา การถักโครเชท  การจักสานไมไผ / 
หวาย การจักสานยานลิเภา การแกะสลักไม การวาดภาพ ผลิตภัณฑปานศรนารายณ การถนอมอาหาร 
และการทําดอกไมประดิษฐ เปนตน 

5.โครงการบานเล็กในปาใหญ : เปนโครงการตามพระราชดําริที่ชวยใหราษฎรที่อยูอาศยั
ในเขตอุทยานหรือปาสงวนแหงชาติ ไดมีที่อยูอาศัยและที่ทํากินเปนหลักแหลง พรอมทั้งสงเสริม
โครงการศิลปาชีพ ควบคูไปกับการผลิตทางการเกษตรเพื่อการยังชีพของราษฎร โดยโครงการสวนใหญ
จะอยูในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง 
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6.โครงการสงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม : เปนโครงการตามพระราชดําริที่สงเสริม
ใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิตและรายได นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ที่ทําการปลูกพืชและเล้ียงสัตว พรอมทั้งอนุรักษภูมิปญญาชาวบานซึ่งเปนวัฒนธรรมไทย 
โดยการสงเสริมการปลูกหมอนเล้ียงไหม พรอมกันนี้ไดทรงรับนิคมสรางตนเอง ของกรมพัฒนาสังคม-
และสวัสดิการ   ที่ดําเนินงานดานนี้เขามาอยูในบรมราชานุเคราะห  

7.โครงการพืชสมุนไพร : เปนโครงการตามพระราชดําริที่สงเสริมใหราษฎรปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใชและอนุรักษทรัพยากรอยาง
เหมาะสม พรอมทั้งอนุรักษภูมิปญญาชาวบานควบคูกันไปดวย 

8.โครงการปลูกพืช / ไมผล : เปนโครงการตามพระราชดําริที่สงเสริมใหราษฎรปลูกพืช
แบบผสมผสานนอกเหนือจากการทํานา โดยการปลูกไมผลและไมที่เปนประโยชน ไดแก การปลูกไผ
สีสุกการปลูกหวายและปลูกไมผลตามแตละทองถ่ิน เปนตน 

9.โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว: เปนโครงการตามพระราชดําริที่สงเสริมใหราษฎรได
เล้ียงสัตวเพื่อการยังชีพ นอกเหนือจากการทํานา ไดแก การเลี้ยงโคนม การสงเสริมการเลี้ยงปลา        การ
สงเสริมการเลี้ยงไหม เปนตน 

10.โครงการสงเสริมการเกษตรเพื่อเปนอาหารกลางวันในโรงเรียน : เปนโครงการตาม
พระราชดําริที่สงเสริมใหโรงเรียนและราษฎรดําเนินการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตวเพื่อเปนอาหารแกเด็ก
นักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร ไดแก การปลูกผักสวนครัว การปลูกไมผลยืนตน และการ
เล้ียงปลา เปนตน 

11.โครงการตามพระราชดําริหมูบานสหกรณ : เปนโครงการตามพระราชดําริที่ให
จัดสรรที่อยูอาศัยและที่ทํากินแกราษฎรยากจนไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง เปนพระราชดําริที่
กอใหเกิดการบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน โดย
ดําเนินการที่หมูบานสหกรณอําเภอสันกําแพง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม และหมูบานสหกรณหวย
สัตวใหญ หุบกะพง ดอนขุนหวย หนองพลับ – กลัดกลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี 

12.โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : เปน
โครงการตามแนวพระราชดําริที่ใหนําหญาแฝกมาใชประโยชนอยางกวางขวาง ทั้งใชในการอนุรักษดิน
โดยการปองกันการพังทลายของหนาดิน ใชในการพรวนและบํารุงดินใหสามารถปลูกพืชผลทาง
เกษตรกรรมได รวมทั้งการใชหญาแฝกในการบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

13.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : เปนโครงการตามพระราชดําริที่พระราชทานใหหนวยงาน
ภาครัฐสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทองถ่ินธุรกันดาร การดําเนิน
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กในหมูบานสหกรณตามพระราชดําริ เปนตน 
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จากโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริดังที่กลาวมา  ซ่ึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
เขาไปรับผิดชอบ ไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือดําเนินการพัฒนาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน
รูปแบบ “งานพัฒนาสังคม”  ที่มีกิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองการปกครอง หรือวัฒนธรรม
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีการเสริมสรางการกระจายรายไดซ่ึงถือเปนปจจัยพื้นฐานในการยัง
ชีพของประชาชน มุงเสริมสรางโอกาส รวมทั้งการการจัดบริการที่ขาดแคลน เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดบริการ มีการกําหนดนโยบายและวางแผนงานทางสังคม การสรางโอกาสและความ
เทาเทียมกันของประชาชนในสังคมที่พึงไดรับการบริการตางๆ  จนสามารถชวยเหลือราษฎรที่ตกทุกขได
ยาก ไดรับการชวยเหลือดูแลจนสามารถพึ่งพาตนเองได นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สามารถอธิบาย ตาม
แผนภูมิภาพ  ดังนี้ 
 

 
 

จากแผนภูมิดังที่นําเสนอ จะเห็นวาโครงการอันเนื่องพระราชดําริตางๆในความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถนํามาใชเปนกิจกรรมในงานพัฒนาสังคมเพื่อให
คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดเปนอยางดี ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได 
ดังนี้ 

1.การเพิ่มผลผลิต : ทุกกิจกรรมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนการเพิ่ม
ผลผลิตของราษฎรในพื้นที่ตางๆ ไมวาจะเปนโครงการหลวง โครงการเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง 
โครงการเกี่ยวกับการปลูกขาว โครงการศิลปาชีพ โครงการสงเสริมการปลูกหมอนเล้ียงไหม โครงการพืช
สมุนไพร โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตว โครงการปลูกพืช/ไมผล เปนตน ทุกโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่กลาวมาทั้งหมด  ลวนแลวแตเปนการเพิ่มผลผลิตและรายไดใหราษฎร เปนการเพิ่มทุน
ทรัพยากรในการดํารงชีวิตไมวาจะเปนดานอาหาร หรือที่อยูอาศัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มุงผลิต
เพื่อใหมีกินมีใชในครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคใหแลกเปลี่ยน หรือจําหนาย ตามแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนาสังคมที่สําคัญ อันจะทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองอยาง
ยั่งยืน 

1.การเพิ่มผลผลิต 
 

8.การใหประชาชนมี
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ดําเนินการเพื่อความ
เ ป น อ ยู ท่ี ดี ข อ ง

7.การสงเสริมความ
รวมมือระหวางสวน
ร า ช ก า ร ต า ง ๆ เ พื่ อ
ความเปนอยู ท่ี ดีของ

5 .ปรับปรุงคุณภาพ
และกระจายบริการขั้น
พื้นฐานที่ จํ า เปนใน
การดํารงชีวิต เชน ท่ี

่

4 .การแก ไ ขปญห า
ผู ด อ ย โ อก า ส  ก า ร
ขยายบริการตางๆเพื่อ
คว าม เป นธรรมใน

3 .การขยา ยบริ ก า ร
การศึกษา และ 
การเพิ่มโอกาสในการ
ทํางาน 

2 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สิ่งแวดลอม 
และสุขอนามั ยของ
ประชาชน 

 
งานพัฒนาสังคม 

โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ 

 
 

 
เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม 

สังคม 
การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน
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2.การปรับปรุงสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชน : กิจกรรมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น หรือใหมีสภาพคงเดิม ดังเชน          
โครงการหลวง ซ่ึงเปนโครงการที่มุงเนนใหราษฎรไดใชที่ดินอยางคุมคาโดยการสงเสริมการผลิตพืช
อาหารที่มีคุณคา ปรับปรุงวิธีการผลิตใหไดปริมาณสูงคุมคากับการดําเนินการ และเปนการปองกันการ
บุกรุกทําลายปา ทั้งยังเปนการดําเนินการเกี่ยวการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหราษฎร ทั้งราษฎร
ในพื้นที่ ราษฎรของประเทศ และราษฎรของโลกควบคูกันไปดวย นอกจากนี้ยังดําเนินโครงการนาขาว
ขั้นบันได โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ปองกันการพังทลาย
ชะลางหนาดิน และโครงการบานเล็กในปาใหญ ที่เปนการสงเสริมใหราษฎรอยูรวมกับปาได เปนตน จาก
โครงการที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สามารถนํามาใชในกิจกรรม
งานการพัฒนาสังคมดานการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชนไดเปนอยางดี 

3.การขยายบริการการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการมีงานทํา : ในดานนี้มีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริที่บริการการขยายการศึกษา และการเพิ่มโอกาสการมีงานทําใหกับราษฎรที่สวน
ใหญมีวิถีชีวิตทางดานเกษตรกรรม ไดแกโครงการหลวง ที่มุงพัฒนาทางดานการศึกษาควบคูไปกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎร นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มโอกาสการมีงานทํา ซ่ึงราษฎรสามารถมี
อาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวในครอบครัวของตนเองแลวนําผลผลิตมาขายยังโรงงานในความ
ดูแลของโครงการหลวง นอกจากนี้ราษฎรบางรายในพื้นที่ยังสามารถมารับจางในงานตางๆของโครงการ
หลวงไดเชนกัน และยังมีโครงการเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการศิลปาชีพพิเศษ เปนตน ที่เปน
กิจกรรมงานการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวกับการขยายบริการการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการมีงานทํา 
  4.การแกไขปญหาผูดอยโอกาส การขยายบริการตางๆเพื่อความเปนธรรมในสังคม : มี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาสังคมในดานนี้ ไดแกโครงการหลวง   
ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร แบบบริการรวมที่จุดเดียว” (ONE  STOP SERVICES)”  ที่ราษฎร
สามารถมาขอรับบริการไดในหลายๆดาน ณ จุดเดียว ไมวาจะเปนบริการทางการศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ  
นอกจากนี้ยังมีโครงการบานเล็กในปาใหญ  โครงการตามพระราชดําริหมูบานสหกรณ และโครงการอัน
เนื่องพระราชดําริเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่เปนกิจกรรมงานการพัฒนาสังคมที่เกี่ยวกับการแกไข
ปญหาผูดอยโอกาส การขยายบริการตางๆเพื่อความเปนธรรมในสังคม 
  5.การปรับปรุงคุณภาพและกระจายบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต เชน ที่อยู
อาศัย บริการเพื่อสุขภาพ การศึกษาและความปลอดภัย : กิจกรรมงานการพัฒนาสังคมในดานนี้มี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายโครงการ ไดแก โครงการหลวง โครงการบานเล็กในปาใหญ ที่
มุงเนนการพัฒนาที่อยูอาศัย พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับราษฎรในพื้นที่ตางๆ 
  6.การสงเสริมความรวมมือระหวางสวนราชการตางๆเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน 
: กิจกรรมงานการพัฒนาสังคมในดานนี้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่กอใหเกิด การบูรณาการ
การทํางานของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน ไดแก โครงการบาน
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เล็กในปาใหญ และโครงการตามพระราชดําริหมูบานสหกรณ ที่มีหนวยงานสังกัดหลายกระทรวง หลาย
กรม  กอง อาทิเชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ รวมกันจัดที่อยูอาศัย ระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ พรอมทั้งการสงเสริมอาชีพและรายไดควบคูกันไปดวย  
  7.การใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน : 
กิจกรรมงานการพัฒนาสังคมในดานนี้ จะมีในทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มุงเนนใหราษฎร
มีสวนรวมในการดําเนินการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีแนวทางใหราษฎรพัฒนาตนเองกอน 
ซ่ึงเปนการพัฒนาที่จิตใจตามแนวคิดปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อันประกอบดวย ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของราษฎร ใหประกอบ
อาชีพ ดูแลตนเอง ครอบครัว โดยใหราษฎรมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกับงานพัฒนาสังคมในสวนของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการดังที่กลาวมาเปนการสรางฐานความรูใหประชาชนหรือราษฎรมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการพัฒนาที่เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน
พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐาน
การพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ซ่ึงตองมีการเสริมสรางสุขภาพ
คนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู มีการจัดการกระบวนการชุมชนที่
เขมแข็ง เศรษฐกิจชุมชนมั่นคงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานแนวทางเกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนการสรางความเขมแข็งจากครอบครัวโดยตองมีพอกินพอใช โดยการลดรายจาย 
ไดแกการผลิตในครัวเรือน ใชแรงงานในครัวเรือน บริโภคสิ่งที่ผลิตเอง ลดอบายมุข ประหยัด เพิ่มการ
ออม และเพิ่มรายได ไดแกการทํางานมากขึ้น ปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต  เปนตน แลวผองถายสูชุมชน
ในรูปแบบการแลกเปลี่ยน ซ้ือขาย จะทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งตามมา เมื่อระดับครอบครัวและชุมไม
มีปญหาทางเศรษฐกิจ จะทําใหปญหาสังคมไมมีหรือมีนอย เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวไมตองดิ้นรน
การออกไปทํางานนอกชุมชน ทําใหมีเวลาเลี้ยงดูกลอมเกลาลูกหลานใหอยูกรอบวิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม  และการใชภูมิปญญาที่ดีของชุมชน  ทุกคนจะรักใครภูมิลําเนา  หรือที่อยูของตนเอง              
เปนการรักษาสภาพแวดลอมที่เปนทรัพยากรทองถ่ินทั้งทุนมนุษยในชุมชน ทุนทรัพยากรทองถ่ิน               
และทุนทางประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการพัฒนาสังคมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรเปนสําคัญ โดย
เนน “การมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเอง” ซ่ึงประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูกําหนดวิธีทาง
ของตนเอง เพื่อเลือกแนวทางการพัฒนา และพรอมที่จะรับกระแสการพัฒนาจากภายนอกควบคูไปดวย 
สอดรับการพัฒนาทั้ง 3 มิติไดแก มิติทางสังคม  มิติทางเศรษฐกิจ  และมิติทางสิ่งแวดลอม                     
ซ่ึงเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

------------------------- 


