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หรือโครงการพฒันาพื้นท่ีบริเวณวดัมงคลชยัพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัสระบุรี โครงการ
สาธิตทฤษฎีใหม่ บา้นแดนสามคัคี อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ์ เป็นตน้  

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ในดา้นการพฒันาการเกษตรท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ไดส่้งผลโดยตรง
ต่อความกินดีอยูดี่ของเกษตรกรเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมุ่งแกปั้ญหาหลกัดา้นการพฒันาการ
เกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทาํใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสเช่นน้ีมาก่อน รวมทั้งยงัไดมี้โอกาสเรียนรู้และเห็น
ตวัอยา่งของความสาํเร็จของการผลิตในพื้นท่ีต่างๆ และสามารถนาํไปปรับใชใ้นการเพาะปลกูของตนเอง
อยา่งไดผ้ล ความเจริญของภาคเศรษฐกิจแขนงอ่ืน และของประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย  

 
 

ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (สาํนกังาน กปร.) 

http://www.rdpb.go.th/RDPB/front/Projects/RDPBProjectType.aspx?p=40 

 

 

 

 

 

 



การพฒันาทางด้านการเกษตร 
 
    "...เศรษฐกิจของเราข้ึนอยูก่บัการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแลว้ รายไดข้องประเทศท่ี
ไดม้าใชส้ร้างความเจริญดา้นต่างๆ เป็นรายไดจ้ากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าว
ไดว้า่ ความเจริญของประเทศตอ้งอาศยัความเจริญของการเกษตรเป็นสาํคญั และงาน
ทุกๆ ฝ่ายจะดาํเนินกา้วหนา้ไปไดก้เ็พราะการเกษตรของเราเจริญ..." 
พระบรมราโชวาท 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร และอนุปริญญาบตัร  
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗ 
 
ความทัว่ไป 
          "ความเจริญของประเทศ ตอ้งอาศยัความเจริญของภาคเกษตรเป็นสาํคญั" 
          พระราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ขา้งตน้น้ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงความสาํคญัของภาคเกษตร
ท่ีมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย 
          เกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสงัคมไทยทุกยคุทุกสมยั ประชากรประมาณสองในสามอยูใ่นภาค
เกษตร การพฒันาการเกษตรเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัของการพฒันาประเทศมาตลอด สาขาเกษตรเป็นสาขาท่ีไดรั้บ
ความสาํคญัอยา่งสูงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติทุกฉบบั 
          อยา่งไรกต็าม ถึงแมว้า่ผลจากการพฒันาการเกษตรท่ีผา่นมาจะทาํใหภ้าคเกษตรไดเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งมาก แต่
เกษตรกรรมกย็งัเป็นสาขาการผลิตท่ีมีปัญหาต่างๆ อีกหลายประการ    
    
   
 
 
 
 
 
 

ปัญหาหลกัประการหน่ึงของการพฒันาการเกษตรในปัจจุบนั คือเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตท่ีโยงไปถึงเร่ือง
การตลาด แมว้า่บางพื้นท่ีถือเป็นเขตเกษตรกา้วหนา้ อาจไม่มีปัญหาในเร่ืองน้ี แต่สาํหรับพื้นท่ีท่ีพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดาํเนินไปทรงเยีย่มราษฎรนั้น ส่วนใหญ่มกัเป็นเขตเกษตรลา้หลงัท่ีอาศยัการผลิตแบบดั้งเดิม คือ 
เพาะปลูกปีละคร้ัง โดยอาศยันํ้าฝน ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า ผลิตไดไ้ม่พอกิน บางพื้นท่ีท่ีพน้จากลกัษณะเขตลา้หลงั
และพอจะทาํการผลิตเพื่อการคา้ไดบ้า้ง แต่เกษตรกรกย็งัขาดการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม ตลอดจนความรู้เชิงพาณิชยท์าํให้
เป็นฝ่ายท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบในการติดต่อกบัพอ่คา้ภายใตก้ลไกตลาดปัจจุบนั ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ี ทาํใหเ้กษตรกรมี
รายไดต้ ํ่าเป็นหน้ีเป็นสินและยากจน 



          นอกจากนั้น การเร่งรัดพฒันาในช่วงท่ีผา่นมา ไดท้าํลายสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติลงไป
เป็นอนัมาก ท่ีดิน แหล่งนํ้า ป่าไม ้ตลอดจนทรัพยากรประมง มีลกัษณะเส่ือมโทรมไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะเป็นฐานใหเ้กิด
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเช่นในอดีต 
          สาํหรับการช่วยเหลือจากทางฝ่ายรัฐบาลนั้น  กย็งัมีอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งอยูอี่กมาก ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยส่วนรวมท่ีมีอยูห่ลายส่ิงหลายอยา่ง ทาํใหง้บประมาณท่ีใชส้าํหรับการพฒันามีจาํกดั และตอ้งค่อยๆ ทาํไป
ตามลาํดบัความสาํคญั รัฐจึงไม่สามารถเพ่ิมบริการท่ีจะมีผลต่อการพฒันาการเกษตรไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และขาดการ
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอต่อการวิจยัและการคน้ควา้ทดลอง ซ่ึงถือวา่เป็นพื้นฐานสาํคญัของการพฒันาการเกษตร ส่ิง
เหล่าน้ียอ่มไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาการเกษตรและเกษตรกรโดยทัว่ไป 
แนวพระราชดาํริเก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร 
          แนวพระราชดาํริเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญัคือ การท่ีทรงเนน้ในเร่ืองของ
การคน้ควา้ทดลอง และวิจยัหาพนัธ์ุพืชต่างๆ ใหม่ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา ฯลฯ ทั้งพืชเพื่อการ
ปรับปรุงบาํรุงดิน และพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกบัแมลงศตัรูพืช ทั้งน้ี รวมทั้งพนัธ์ุสตัวต่์างๆ ท่ีเหมาะสม 
เช่น โค กระบือ แพะ แกะ พนัธ์ุปลา ฯลฯ และสตัวปี์กทั้งหลายดว้ย เพือ่แนะนาํใหเ้กษตรกรนาํไปปฏิบติัไดด้ว้ยราคาถูก
และใชเ้ทคโนโลยท่ีีง่าย และไม่สลบัซบัซอ้น ซ่ึงเกษตรกรจะสามารถรับไปดาํเนินการเองได ้และท่ีสาํคญัคือ พนัธ์ุพืช 
พนัธ์ุสตัว ์หรือเทคนิควิธีการดูแลต่างๆ นั้น จะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพสงัคมและสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ย 
          อยา่งไรกต็าม ทรงมีพระราชประสงคเ์ป็นประการแรกคือ  การทาํใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ้โดยเฉพาะ
ในดา้นอาหารก่อนเป็นอนัดบัแรก เช่น ขา้ว พืชผกั ผลไม ้ฯลฯ 

แนวทางท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง คือ การท่ีทรงพยายามเนน้มิใหเ้กษตรกรพึ่งพาอยูก่บัพืชเกษตรแต่เพียงอยา่ง
เดียว เพราะจะเกิดความเสียหายง่าย เน่ืองจากความแปรปรวนของตลาดและความไม่แน่นอนของธรรมชาติ ทางออกคือ 
เกษตรกรควรจะตอ้งมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนอกเหนือไปจากภาคเกษตร เช่น การอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดงัเช่นใน
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษท่ีสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงดาํเนินงานสนบัสนุนงานของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในปัจจุบนั 
          นอกจากนั้น ทรงเห็นวา่ การพฒันาฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติจะมีผลโดยตรงต่อการพฒันาการเกษตร จึงทรงมุ่งท่ี
จะใหมี้การพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราช
หฤทยัอยา่งยิง่ต่อการท่ีจะทะนุบาํรุง ปรับปรุงสหภาพของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ไม่วา่จะเป็นป่าไม ้ท่ีดิน แหล่งนํ้า 
ฯลฯ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจะมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอยา่งมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จากแนวทางและเป้าหมายต่างๆ ดงักล่าว มีแนวพระราชดาํริท่ีถือเป็นหลกัเกณฑห์รือเทคนิควิธีการท่ีจะบรรลุ
ถึงเป้าหมายนั้นหลายประการ 
          ประการแรก ทรงเห็นวา่ การพฒันาการเกษตรท่ีจะไดผ้ลจริงจงันั้น จะตอ้งลงมือทดลองคน้ควา้ ตอ้งปฏิบติัอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป มีพระราชดาํรัสวา่ 
          "...เกษตรกรรมน้ี หรือความเป็นอยูข่องเกษตรกรนั้น ขอใหป้ฏิบติั ไม่ใช่ถือตาํราเป็นสาํคญัอยา่งเดียว..." 
          และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ โดยส่วนพระองคเ์องกไ็ดท้รงทาํใหอ้าณาเขตพระราชฐานสวนจิตรลดาบางส่วน
กลายเป็นสถานีคน้ควา้ ทดลอง ทางการเกษตรในทุกๆ ดา้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 
          สาํหรับการคน้ควา้ทดลองนั้น ไดท้รงเนน้ใหมี้ทั้งก่อนการผลิตแหละหลงัจากผลิตแลว้ คือ พจิารณาดูตั้งแต่เร่ือง
ความเหมาะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืชอยา่งใดจะเหมาะสมกบัดินประเภทใด รวมทั้งการคน้ควา้เก่ียวกบั
ความตอ้งการของตลาด คือ การปลูกพืชท่ีตลาดตอ้งการ ผลิตออกมาแลว้มีท่ีขาย ส่วนการคน้ควา้วจิยัหลงัการผลิตคือ 
การดูเร่ืองความสอดคลอ้งของตลาด เร่ืองคุณภาพของผลผลิต หรือทาํอยา่งไรจึงจะใหเ้กษตรกรไดมี้ความรู้เบ้ืองตน้ใน
ดา้นการบญัชีและธุรกิจการเกษตรในลกัษณะท่ีพอจะทาํธุรกิจแบบพึ่งตนเองได ้สาํหรับในเร่ืองน้ีทรงเห็นวา่ การ
รวมกลุ่มกนัของเกษตรกรเป็นปัจจยัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะช่วยไดเ้ป็นอยา่งดี 
          อยา่งไรกต็าม ในเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนั้น ทรงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเร่ืองคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในระยะยาว พระราชประสงคข์องพระองคท่ี์จะใหเ้กษตรกรไดมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
และมีสภาพชีวิตท่ีมีความสุข ไม่เคร่งเครียดกบัการเร่งรัดใหเ้กิดความเจริญโดยรวดเร็วนั้น นอกเหนือจากเร่ืองท่ีทรง
เนน้ในเร่ืองการผลิตอาหารใหเ้พียงพอแลว้ จะเห็นไดช้ดัเจนจากพระราชดาํรัสท่ีวา่ 
          "...ไม่จาํเป็นตอ้งส่งเสริมผลผลิตใหไ้ดป้ริมาณสูงสุดแต่เพยีงอยา่งเดียว เพราะเป็นการส้ินเปลืองค่าโสหุย้ และ
ทาํลายคุณภาพดิน แต่ควรศึกษาสภาวะการตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไม่ใหป้ระชาชนไดรั้บ
ความเดือดร้อน.." 
          เทคนิควิธีการในการพฒันาการเกษตรของพระองคอี์กประการหน่ึง คือ การท่ีทรงเนน้การใชป้ระโยชน์ หรือการ
มองหาประโยชน์จากธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด เช่น การใชท่ี้ดินท่ีปล่อยท้ิงไวเ้ปล่าๆ ใหเ้ป็นประโยชน ์หรือการมองหา
ประโยชน์จากธรรมชิตในส่ิงท่ีผูอ่ื้นนึกไม่ถึง เช่น คร้ังหน่ึงทรงสนบัสนุนใหมี้การทาํคร่ังจากตน้จามจุรีท่ีข้ึนอยูริ่มทาง
หลวงท่ีจะเสดจ็ฯ ไปพระราชวงัไกลกงัวล มีพระราชดาํรัสวา่ " เกิดจากความคิดท่ีจะเอาตน้กา้มปูมาทาํใหป้ระชาชนมี
งานทาํ แลว้รวมเป็นกลุ่ม " 
 
 การมุ่งใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ ยงัมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัวิธีการท่ีสาํคญัของพระองคอี์กประการหน่ึงคือ 
การประหยดั โดยท่ีทรงเนน้ความจาํเป็นท่ีจะลดค่าใชจ่้ายในการทาํมาหากินของเกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดย
อาศยัพึ่งพิงธรรมชาติเป็นปัจจยัสาํคญั วิธีการของพระองคมี์ตั้งแต่การสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชว้วัควายในการทาํนา
มากกวา่ใชเ้คร่ืองจกัร การปลูกพืชหมุนเวยีน โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ เพื่อลดค่าใชจ่้ายเร่ืองปุ๋ยหรือกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใช้
ปุ๋ยกท็รงสนบัสนุนใหเ้กษตรกรใชปุ๋้ยธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีซ่ึงมีราคาแพง และมีผลกระทบต่อสภาพและคุณภาพดินใน
ระยะยาว นอกจากนั้น ยงัทรงแนะนาํในเร่ืองการผลิตก๊าซชีวภาพอนัจะมีผลดีทั้งในดา้นเช้ือเพลิงและปุ๋ย รวมทั้งไดท้รง
เนน้อยูเ่สมอท่ีจะใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้สริมหรือรายไดน้อกการเกษตร จากการหาวสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน เช่น ไผ ่ยา่น
ลิเพา ฯลฯ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น ในการจกัสานเพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายไดข้องตน 



          ในกรณีของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ทรงใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธ์หรือการอยูร่่วมกนัระหวา่ง
ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และมนุษย ์อยา่งมาก โครงการพระราชดาํริในดา้นการเกษตรหลายโครงการสะทอ้นถึง
ความสมัพนัธ์ท่ีวา่นั้นเป็นอยา่งดี โดยท่ีโครงการนั้นจะมีทั้งการพฒันาแหล่งนํ้า มีการปลูกป่าควบคู่กนัไปดว้ยเสมอ 
และป่าท่ีปลูกนั้นจะมีทั้งป่าไมย้นืตน้ ป่าไมผ้ล และป่าไมใ้ชส้อย เพื่อใหร้าษฎรมีผลไมบ้ริโภคและมีไมใ้ชส้อยตาม
ความจาํเป็น และยงัเป็นการปลูกป่าเพื่อช่วยยดึหนา้ดินไม่ใหน้ํ้ าเซาะพงัทลาย และเพือ่ใหเ้กิดความชุ่มช้ืนของดินและ
อากาศในบริเวณนั้นๆ ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในกรณีของพื้นท่ีสูงทางตอนเหนือของประเทศ กท็รงเห็นวา่ ชาวไทยภูเขาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ดาํเนินการเพ่ือรักษาแหล่งตน้นํ้าลาํธารสาํคญั วิธีการท่ีสาํคญัคือ ทรงพยายามเขา้ถึงชนกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ี จะเห็นวา่ แม้
พื้นท่ีจะทุรกนัดารและยากแสนลาํบาก พระองคก์จ็ะเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มเยยีน ทรงดาํเนินการทุกวิถีทางท่ีจะ
เปล่ียนแปลงแบบแผนการทาํมาหากินของชาวไทยภูเขาจากการตดัไมท้าํลายป่า  โดยทรงแนะนาํและส่งเสริม
การเกษตรท่ีสูงโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจท่ีมีราคาดี และเหมาะกบัสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ ทั้งน้ีเพื่อใหช้าวไทย
ภูเขามีรายไดสู้ง โดยไม่จาํเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ย ถางป่า ทาํไร่เล่ือนลอย หรือปลูกฝ่ิน ผลการดาํเนินงานประสบ
ความสาํเร็จจนชาวไทยภูเขาเรียกพระองคแ์ละสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถวา่ "เจา้พอ่หลวงและเจา้แม่
หลวง" อาจกล่าวไดว้า่ ความสาํเร็จของวิธีการดงักล่าวน้ีนอกจากจะมีผลต่อเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติอยา่ง
มากแลว้ ยงัมีผลต่อความมัน่คงของชาติอีกทางหน่ึงดว้ย 
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