
ศาสตรพ์ระราชา:คณุคา่ตอ่การน ามา
ด าเนนิงานในการบรหิารจัดการ

พืน้ทีคุ่ม้ครอง

ศ.ดร. นพินธ ์ตัง้ธรรม
ทีป่รกึษา: ศนูยว์จัิยป่าไม ้คณะวนศาสตร ์

และ
ภาควชิาวทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม คณะสิง่แวดลอ้ม

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์



จากค าปาฐกถาพเิศษ ของ ศาสตราจารย์
นายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตร ีซึง่
ด ารงต าแหน่งประธานมลูนธิยิวุสถริคณุ

ในการแสดงปาฐกถาเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2557 ทา่นกรณุาพดูถงึเรือ่งนีว้า่..

“ศาสตรพ์ระราชา คอื โครงการตาม
พระราชด ารสิีพั่นกวา่โครงการ.. มหีมด 
การจัดการดนิ การจัดการน ้า การเกษตร
แปรรปู พลงังานทางเลอืก สิง่แวดลอ้ม
ชมุชน การปลกูป่า ปลกูตน้ไม ้ปลกู
พชืผักสว่นครัว มหีมดนะครับ”

แลว้ทา่นก็พดูใหเ้ขา้ใจงา่ย ๆ วา่

โครงการตามพระราชด ารกิ็คอื โครงการที่
เกีย่วกบัการท ามาหากนิของคนจน คอืชาวไร่
ชาวนา มโีครงการเยอะ ตอนนีม้ ีส านักงาน

กปร.ดแูลอยูใ่นทกุภมูภิาค

ศาสตร์พระราชา 

http://chaoprayanews.com/blog/thaiflag/2016/08/22/%E2%80%9C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%
A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E2%80%9D-

%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87/

http://www.ebooks.in.th/4145/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%
A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%

E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2/

http://chaoprayanews.com/blog/thaiflag/2016/08/22/%E2%80%9C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E2%80%9D-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87/
http://www.ebooks.in.th/4145/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2/
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http://chaoprayanews.com/blog/thaiflag/2016/08/22/%E2%80%9C%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E2%80%9D-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87/


ศาสตรพ์ระราชา ดา้นทรพัยากรดนิ

• แนวพระราชด าร:ิสรา้งดนิใหม้ชีวีติ

– ดนิทราย : ตอ้งเพิม่กนัชนใหด้นิ

– ดนิเป็นหนิ กรวด ทราย และแหง้แลง้ :
ตอ้งยดึดนิและชว่ยใหช้ืน้

– ดนิดาน ดนิแข็ง และดนิลกูรัง : ตอ้ง
สรา้งของดซีอ้นบนของเลว

– ดนิถกูชะลา้ง (Soil erosion) : 
ชว่ยเหลอืดว้ยก าแพงทีม่ชีวีติ

– ดนิเปรีย้ว หรอื ดนิพร ุ: ท าใหด้นิโกรธ 
โดยแกลง้ดนิ

– หญา้แฝก : ก าแพงธรรมชาตทิีม่ชีวีติ : 
การฟ้ืนฟดูนิเสือ่มโทรมดว้ยธรรมชาติ

• ศาสตรพ์ระราชา ดา้นทรพัยากรน า้

– เขือ่นป่าสกัชลสทิธิ์

– เขือ่นขนุดา่นปราการชล

– พระอจัฉรยิภาพดา้นฝนหลวง

ศาสตรพ์ระราชา ดา้นป่าไม้

• แนวพระราชด ารใินดา้นการพัฒนาทรัพยากร
ป่าไม ้

– ปลกูป่าโดยไมต่อ้งปลกู

– ปลกูป่า ๓ อยา่ง ประโยชน ์๔ อยา่ง

– ฝายชะลอความชุม่ชืน้

– แนวพระราชด ารใินดา้นอนุรักษ์สตัวป่์า

– แนวพระราชด ารใินดา้นการวจิยัดา้นป่าไม ้

– แนวพระราชด ารใินดา้นการปลกูป่าทดแทน

• ปลกูป่าในใจคน

– ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครอ้นั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ

• ศาสตรพ์ระราชาดา้นสิง่แวดลอ้มและ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
– ทฤษฎกีารพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ“น ้าดไีลน่ ้าเสยี”

– โครงการบ าบดัน ้าเสยีบงึมักกะสนัอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

– ทฤษฎกีารบ าบดัน ้าเสยีดว้ยการผสมผสานระหวา่งพชืน ้ากบั
ระบบเตมิอากาศ

– กงัหนัน า้ชยัพฒันา

– การก าจัดขยะชมุชนดว้ยการท าปุ๋ ยหมกั

– มลพษิทางอากาศและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

– พระอจัฉรยิะภาพดา้นการจัดการสิง่แวดลอ้ม : ตน้แบบ
ศกึษาวจัิยและพัฒนาสิง่แวดลอ้มแหลมผักเบีย้อนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

ศาสตรพ์ระราชา 



https://sites.google.com/site/vetherporpeanglife/home/sastr-phra-racha

ศาสตรพ์ระราชาจากภูผาสู่มหานที

https://sites.google.com/site/vetherporpeanglife/home/sastr-phra-racha


ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.matichon.co.th/news/3399

“พระองคร์บัส ัง่เร ือ่งหลมุขนมครกมา 20-30 ปีแลว้ เคยใหผ้มไปซือ้ทีด่นิขา้งๆ วดัมงคล จงัหวดัสระบรุ ีทดลองท าดว้ย
พระองคเ์องจนเกดิผลมาแลว้ เพยีงแตท่ีผ่า่นมาไมม่ใีครน าไปท าจรงิจงั จนปี 2554 ทีม่มีหาอทุกภยั พระองค์

พระราชทานค าแนะน าเร ือ่งหลมุขนมครกกบันายกรฐัมนตรที ีเ่ขา้เฝ้าฯ ณ โรงพยาบาลศริริาช ท ัง้ยงัตรสัวา่หากหาย
จากพระอาการประชวรจะออกมาชว่ย” ดร.ววิฒัน ์ศลัยก าธร (หรอือาจารยย์ักษ์ ประธานสถาบนัเศรษฐกจิพอเพยีง และ

มลูนธิกิสกิรรมธรรมชาต)ิเลา่   และวา่  ตัง้แตนั่น้มามกีารรณรงคส์รา้งหลมุขนมครกอยา่งจรงิจัง 5 ฝ่าย ไดแ้ก ่ภาครัฐ
ภาควชิาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคสือ่สารมวลชน ผนกึก าลงัเป็นก าปั้นชว่ยพระเจา้แผน่ดนิ ภายใตโ้ครงการ

“พลงัคนสรา้งสรรคโ์ลก รวมพลงัตามรอยพอ่ของแผน่ดนิ”

ศาสตรพ์ระราชา ตามหลกัภูมิสงัคม



“ศาสตรพ์ระราชา” การกกัเก็บน ้าใน 
“โคกหนองนา โมเดล”

http://www.homenayoo.com/read-me-424/

พืน้ทีลุ่ม่ : 
โคกหนอง
นา โมเดล 
คอื รปูธรรม
ของหลมุ
ขนมครก

ขอขอบคณุขอ้มลูและภาพประกอบจาก : monmai.com

http://www.homenayoo.com/read-me-424/
http://www.monmai.com/


http://www.homenayoo.com/read-me-424/

“ศาสตรพ์ระราชา” การกกัเก็บน ้าใน 
“โคกหนองนา โมเดล”

พืน้ทีส่งู : 
เปลีย่น 
“เขา

หวัโลน้” 
เป็น 

“เขาหวัจกุ”:

กรณีเป็นหบุ
เขาสมารถ
กัน้ฝายเก็บ
น ้าได ้

ขอขอบคณุขอ้มลูและภาพประกอบจาก : monmai.com

http://www.homenayoo.com/read-me-424/
http://www.monmai.com/


http://www.homenayoo.com/read-me-424/

“ศาสตรพ์ระราชา” การกกัเก็บน ้าใน 
“โคกหนองนา โมเดล”

พืน้ทีส่งู : 
เปลีย่น 

“เขาหวัโลน้” 
เป็น 

“เขาหวัจกุ”:

กรณีเป็นสนั
เขาลาดเอยีง
ทางเดยีวไมม่ี

หบุเขา

ขอขอบคณุขอ้มลูและภาพประกอบจาก : monmai.com

http://www.homenayoo.com/read-me-424/
http://www.monmai.com/


http://www.homenayoo.com/read-me-424/

“ศาสตรพ์ระราชา” การกกัเก็บน ้าใน 
“โคกหนองนา โมเดล”

ขอขอบคณุขอ้มลูและภาพประกอบจาก : monmai.com

พืน้ทีส่งู : 
เปลีย่น 

“เขาหวัโลน้” 
เป็น 

“เขาหวัจกุ”:

กรณีเป็นสนั
เขาลาดเอยีง
สองทาง ไมม่ี

หบุเขา

http://www.homenayoo.com/read-me-424/
http://www.monmai.com/


ภเูขา ตอ้งมป่ีาไม ้

“…จ าไดว้า่เมือ่อาย ุ๑๐ ขวบ ทีโ่รงเรยีนมคีรคูนหนึง่ ซ ึง่

เดีย๋วนีต้ายไปแลว้  สอนเรือ่งวทิยาศาสตร ์เร ือ่งการ

อนุรกัษด์นิ แลว้ใหเ้ขยีนวา่ ภเูขาตอ้งมป่ีาไม ้ ไม ่อยา่ง

น ัน้ เม็ดฝนลงมาแลว้จะชะดนิลงมาเร็วท าใหไ้หลตาม

น า้ไป ไปท าใหเ้สยีหาย ดนิหมดจากภเูขา เพราะไหล

ตามสายน า้ไป ก็เป็นหลกัของป่าไมเ้รือ่งการอนุรกัษ์

ดนิ…”

พระราชด ารสั ๒๕ กนัยายน ๒๕๑๒

• พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงสนพระทัยเรื่องของการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมา

ตัง้แต่ยังทรงพระเยาว์ ทัง้นี้จะเห็นไดจ้ากพระราชด า รัสที่

พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนสส์ากล ภาค 

๓๑๐ ณ พระต าหนักจติรลดารโหฐานเมือ่วันที ่๒๕ กันยายน 

๒๕๑๒ ซึง่ไดอ้ญัเชญิมาไวใ้นทีน่ี้

ศาสตรพ์ระราชาดา้นป่าไม ้

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://home.dsd.go.th/yala/images/king 2.jpg&imgrefurl=http://home.dsd.go.th/yala/&h=1635&w=1040&sz=81&tbnid=G9Shh0NhGn7gTM:&tbnh=150&tbnw=95&hl=th&start=7&prev=/images?q=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&svnum=10&hl=th&lr=&sa=N


โครงการพระราชด าร ิในพืน้ทีก่รมอทุยานแหง่ชาติ

• พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงสนพระทัยงานดา้นการพัฒนาในทกุมติิ
ทีม่ผีลกระทบตอ่ประชาชน ไมว่า่จะเป็นดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  ส ิง่แวดลอ้ม หรอื วฒันธรรม 
พระราชทานแนวพระราชด ารสัใหแ้กก่รมอทุยานแหง่ชาตสิตัวป่์าและพนัธุพ์ชื 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ซึง่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบดแูลพืน้ทีป่่า

อนรุกัษท์ ัว่ประเทศ  กอ่ใหเ้กดิ
โครงการพระราชด ารใินพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาต ิขึน้ในปี พ.ศ. 2498 โดย
ไดเ้สด็จฯ ทอดพระเนตรความเป็นอยูด่แูลทกุขส์ขุของราษฎรซึง่ในบาง
พืน้ทีท่ ีเ่ป็นทอ้งถิน่ทรุกนัดารหรอือยูใ่นพืน้ทีป่่าเขา ทรงพระกรณุา
โปรดเกลา้ฯ ให ้

– ศกึษาและทดลองหาวธิใีหค้นอยูก่บัป่าโดยไมค่ดิท าลายป่า 

– ทรงแนะน าสง่เสรมิราษฎรชาวเขาปลกูพชืเกษตรและพชืเมอืงหนาว
ทดแทนพชืเสพตดิและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตโิดยรอบใหส้มบรูณ์ 

– ใหท้ าการกกัน า้เพือ่ใชใ้นการทดน า้ส าหรบัเพาะปลกู

– ในบางพืน้ทีพ่ระองคท์รงทอดพระเนตรแหลง่ตน้น า้ล าธารและมพีระราชด ารใิห้
อนรุกัษพ์ืน้ทีท่ ีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิตน้น า้ล าธารในรปูแบบอทุยานแหง่ชาติ

http://www.tsdf.or.th/th/royally-initiated-projects/10628-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-
%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/

• เป้าหมายหลกั ในการด าเนนิงานสนองงานพระราชด าร ิคอื การแกไ้ข
ปญัหาความยากจนและพฒันาคณุภาพชวีติชุมชนในพืน้ที่

ขอบคณุข้อมลู จาก นสพ ไทยรัฐ ฉบบัวนัองัคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559
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โครงการพระราชด าร ิในพืน้ทีก่รมอทุยานแหง่ชาติ

• จากปญัหาปรมิาณป่าไมท้ีล่ดลงเป็นอยา่งมาก จงึทรงพยายามคน้หาวธินีานาประการทีจ่ะ

เพิม่ปรมิาณของป่าไมใ้นประเทศไทยใหเ้พิม่มากขึน้อยา่งม ัน่คงและถาวรโดยมวีธิกีารที่

เรยีบงา่ยและประหยดั ตลอดจนเป็นการสง่เสรมิระบบวงจรป่าไมใ้นลกัษณะอนัเป็น

ธรรมชาตดิ ัง้เดมิ ซึง่ไดพ้ระราชทานแนวพระราชด ารหิลายวธิ ีอาทิ

ขอบคณุข้อมลู จาก นสพ ไทยรัฐ ฉบบัวนัองัคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559

– แนวพระราชด ารใินดา้นการพัฒนาทรัพยากรป่าไม ้
• ๑) ปลกูป่าโดยไมต่อ้งปลกู

• ๒)  ปลกูป่า ๓ อยา่ง ประโยชน ์๔ อยา่ง

• ๓) ฝายชะลอความชุม่ชืน้

– แนวพระราชด ารใินดา้นอนุรักษ์สตัวป่์า

– แนวพระราชด ารใินดา้นการวจัิยดา้นป่าไม ้
• การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันไฟปา่โดยใช้ความชื้น หรือที่เรียกว่า “ป่าเปียก”

– แนวพระราชด ารใินดา้นการปลกูป่าทดแทน

– ปลกูป่าในใจคน

– พระราชด ารัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ มีใจความว่า  “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน  แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน 
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” อันเป็นปรัชญาและทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง



พืน้ทีคุ่ม้ครองของประเทศไทย

• พืน้ทีคุ่ม้ครองในประเทศไทยแบง่เป็นหลายประเภท
– 1.อทุยานแหง่ชาต ิ(National Park)

– 2. เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า (Wildlife Sanctuary)

– 3. วนอทุยาน (Forest Park)

– 4. เขตหา้มลา่สตัวป่์า (Non-hunting areas)

– 5. สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Garden) 

– 6. สวนรกุขชาต ิ(Arboretum)

– 7. พืน้ทีส่งวนชวีาลยั (Biosphere Reserve) 

– 8. พืน้ทีม่รดกโลก (World Heritage)

– 9. พืน้ทีลุ่ม่น ้าชัน้ 1 (Watershed Class 1)

– 10. ป่าชายเลนอนุรักษ์ (Conservation Mangrove Forest) 

– 11. พืน้ทีอ่นุรกัษ์ธรรมชาต ิ(Natural Conservation Area)

– 12. พืน้ทีชุ่ม่น ้าทีม่คีวามส าคญัระหวา่งประเทศ (Ramsar site)

http://chm-thai.onep.go.th/chm/protected/protected_thai.htm

โดยสว่นใหญจ่ะมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบงัคับใชเ้พือ่รักษาระบบนเิวศดัง้เดมิ
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1. โครงการหว้ยโสมง จังหวดัปราจนีบรุี

2. โครงการพฒันาพืน้ทีร่าบเชงิเขา จังหวดั
สระแกว้-ปราจนีบรุี

3. โครงการป่าสริเิจรญิวรรษ จังหวดัชลบรุี

4. โครงการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีเ่ขา
นางพนัธรุตั จังหวดัเพรชบรุี

5. โครงการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน
บา้นบางกลอย-โป่งลกึ จังหวดัเพรชบรุี

6. โครงการดแูลรกัษาป่าไมล้ะอบูและเขา
พะเนนิทุง่ จังหวดัเพรชบรุี

7. โครงการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพป่า
บรเิวณป่าสงวนแหง่ชาตป่ิากยุบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีันธ์

8. โครงการตามพระราชประสงคด์อยขนุ
หว้ย จังหวดัเพรชบรุี

9. โครงการชา่งหวัมนั จังหวดัเพรชบรุี

10. โครงการหว้ยองคต จังหวดักาญจนบรุี

11. โครงการฟ้ืนฟแูละพฒันาป่าไมเ้ขา
กระปกุ จังหวดัเพรชบรุี

12. โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น า้ปากพนงั 
จังหวดันครศรธีรรมราช

13. โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น า้หว้ยบาง
ทรายตอนบน จังหวดัมกุดาหาร

14. โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น า้ธร จังหวดั
อดุรธานี

15. โครงการพฒันาพืน้ทีร่มุน า้ทอน
จังหวดัหนองคาย

16. โครงการเขือ่นแควนอ้ย จังหวดั
พษิณุโลก

17. โครงการพฒันาเพือ่ความม ัน่คงพืน้ที่
ลุม่น า้นา่น จังหวดัน่าน

18. โครงการพฒันาพืน้ทีลุ่ม่น า้แมอ่าว 
จังหวดัล าพนู

19. โครงการอนรุกัษพ์นัธุก์ลว้ยไม้
รองเทา้นารอีนิทนนทใ์นพืน้ทีภ่าคเหนอื 
(ขนุยวม)

20. โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน (พืน้ที ่1-4)

โครงการพระราชด าร ิในพืน้ทีก่รมอทุยานแหง่ชาติ
โครงทีด่ าเนนิงานมจี านวน 20 โครงการ ดงันี้

http://www.tsdf.or.th/th/royally-initiated-projects/10628-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-
%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/

ขอบคณุข้อมลู จาก นสพ ไทยรัฐ ฉบบัวนัองัคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559
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โครงการอนุรักษ์ชา้งป่าและตอ่ตา้น
ลา่สตัวป่์ากยุบรุี

…ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องท าให้
ป่าน้ันมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏบิตัคิือ 
ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็นแปลงเล็ก ๆ 
และกระจาย กรณีช้างออกมาทีช่ายป่า ต้อง
ให้ความปลอดภัยกับช้างป่า…
• พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เมื่อวนัที่ 

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

• …ช้างป่าเป็นสัตว์ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรัก ทรง
ห่วงใย
โดยเฉพาะช้างทางกุยบุรีและแก่งกระจาน ทรง
ห่วงใยมาตลอด ทรงช่วยหาที่อยู่ที่กินให้ช้าง จะ
ได้ไม่รบกวนคน คนกับช้างจะได้มีปัญหากัน
น้อยที่สุด เช่นที่กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ช้างมีความส าคัญมาแต่คร้ังประวัตศิาสตร์ เคย
ช่วยรักษาบ้านเมือง กู้บ้านกู้เมือง
ดังน้ันขอให้ช่วยกันดูแลมิให้ช้างถูกฆ่าอย่าง
ทารุณเยี่ยงน้ี
เพ่ือจะได้ไม่ผิดพระราชประสงค์ที่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงต้ังพระทัยที่
จะให้มีการอนุรักษ์ช้าง
ให้เป็นสัตว์คู่แผ่นดนิสืบไป…

• พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

http://www.wwf.or.th/what_we_do/kuiburi_elephant_conservation_zero_poaching_project/

http://www.wwf.or.th/what_we_do/kuiburi_elephant_conservation_zero_poaching_project/


โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีบ่รเิวณเขานางพนัธุรตั(เขาเจา้ลายใหญ)่
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุี

• เมื่อวนัท่ี๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และ
สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทาน
พระราชด าริ สรุปความวา่
“ให้อนุรักษ์สภาพภมิูประเทศบริเวณเขาเจ้าลายใหญ่ (เขานาง
พันธุรัต)เน่ืองจาก มีความส าคัญทางด้านวรรณคดพ้ืีนบ้านและให้
ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนทีบ่ริเวณทีมี่การทรุดตัวของภเูขา โดยการปลูก
ต้นไม้เพ่ือป้องกันการพังทลายในอนาคต”
และพระราชทานพระราชด าริเพ่ิมเติม สรุปไดว่้า 
“ให้มีการฟ้ืนฟูโดยใช้วิธีธรรมชาตส่ิวนไหนทีถ่ล่มโดยธรรมชาตกิ็
ให้ถล่มไป เพียงแต่กันขอบเขตอันตรายให้ชัดเจน”

http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/ImportantDetail.aspx?projectid=34

ที่มา : ส านักประสานงานโครงการพืน้ที่ 1 ข้อมูล ณ วันท่ี : 28 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/ImportantDetail.aspx?projectid=34
http://www.rdpb.go.th/rdpb/upload/document/34_project56.pdf


• ๑. สามารถแกปั้ญหาการสญูเสยีพืน้ทีป่่าและความหลากหลายทาง

ชวีภาพของสงัคมพชืเขาหนิปนูไมใ่หพั้นธุไ์มห้ายากสญูพันธุ ์พืน้ที่ ๑,๕๖๒ ไร่

• ๒. ชว่ยฟ้ืนฟคูวามสมดลุ ใชเ้ป็นแหลง่ศกึษา คน้ควา้วจัิย ในการอนุรักษ์

และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตใิหก้บัสถาบนัการศกึษาตา่งๆ และผูส้นใจทั่วไปโดย

ได ้ เพาะช ากลา้ไม ้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ กลา้

• ๓. พัฒนาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ในรปูแบบวนอทุยานโดยคง

ความสมดลุของระบบนเิวศ อกีทัง้สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในการ

ดแูลและเขา้ไปใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีป่่ารวมทัง้สรา้งจติส านกึแกเ่ยาวชนและ

ประชาชน โดยการฝึกอบรมกวา่ ๒๕๐ คน

โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพพืน้ทีบ่รเิวณเขานางพนัธรุตั(เขาเจา้ลายใหญ)่
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุี

http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/ImportantDetail.aspx?projectid=34

ที่มา : ส านักประสานงานโครงการพืน้ที่ 1 ข้อมูล ณ วันท่ี : 28 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถดาวน์โหลด .pdf ได้ที่นี่

http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/ImportantDetail.aspx?projectid=34
http://www.rdpb.go.th/rdpb/upload/document/34_project56.pdf


โครงการหว้ยองคต จังหวดักาญจนบรุี

แนวพระราชด าร ิ :
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเนน้เรือ่ง “การบรหิารและจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่ โดยใหร้าษฎรไดอ้ยูอ่าศยัและท ากนิ
รว่มกบัการคงอยูข่องธรรมชาตอิยา่งเกือ้หนุนกนั คอืไมท่ าลายซึง่กนัและกนัตาม
หลกัการฟ้ืนฟแูละสรา้งสมดลุในระบบนเิวศวทิยา ท าใหท้กุชวีติมคีวามผาสกุ และมี
คณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้”

http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=155

http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=155


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ:ศาสตรพ์ระราชาด้านป่าไม้

กอ่ก าเนดิศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครอ้นัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิ

• เมือ่วันที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทานพระบรมราช
วโรกาสใหพ้ระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จักรพันธเ์พ็ญศริิ (พระอสิรยิยศในขณะนัน้ คอื หม่อม

เจา้จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี) อธิบดีกรมชลประธาน และเลขาธิการส านักงาน

คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิพรอ้มดว้ยเจา้หนา้ที ่

เขา้เฝ้าทูลละอองธุลพีระบาท ณ กรมราชองครักษ์ สวนจติรลดา ในการนี้ไดพ้ระราชทาน

พระราชด ารใิหก้รมชลประทานพจิารณาวางโครงการและด าเนนิการจัดหาน ้าสนับสนุน

ศูนย์ศกึษาการพัฒนาหว้ยฮ่องไครอ้ันเนื่องมาจากพระราชด าร ิอ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่โดยเรง่ดว่น มใีจความดงันี้

• “...ควรพจิารณาวางโครงการและกอ่สรา้งอา่งเก็บน า้บรเิวณตน้น า้หว้ยฮอ่ง

ไครเ้หนอือา่งเก็บน า้หว้ยฮอ่งไคร ้ ทีเ่รง่รดัพฒันาชนบทไดก้อ่สรา้งไวแ้ลว้ เพือ่

ใชเ้ป็นแหลง่น า้ส าหรบัการพฒันาพืน้ทีต่น้น า้หว้ยฮอ่งไครต้อ่ไป...” 



• ผลส าเร็จของการด าเนนิการตามแนวพระราชด ารทิ ีห่ว้ยฮอ่งไคร:้

• เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดเ้สด็จพระราช

ด าเนนิทอดพระเนตรศนูยศ์กึษาการพัฒนาหว้ยฮอ่งไครอ้นัเนือ่งมาจากพระราชด าร ิได ้

พระราชทานพระราชด ารเิพิม่เตมิเกีย่วกับแนวทางในการวางแผนการด าเนนิงานของ

ศนูยศ์กึษาการพัฒนาหว้ยฮอ่งไคร ้ดงันี ้

• “...ท าการศกึษาการพฒันาป่าไมพ้ืน้ทีต่น้น า้ล าธารใหไ้ดผ้ลอยา่งสมบรูณ์เป็น

หลกั เป็นตน้ทางและปลายทางเป็นการศกึษาการประมงตามอา่งเก็บน า้ตา่งๆ 

ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ราษฎรอยา่งแทจ้รงิผสมกบัการศกึษาดา้นสหกรณ์ 

ดา้นเกษตรกรรม ดา้นปศสุตัว ์(รวมโคนม) และดา้นเกษตรอตุสาหกรรม 

รวมท ัง้ดา้นตลาดอกีดว้ย เพือ่ใหศ้นูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครแ้หง่นีเ้ป็น

ศนูยท์ ีส่มบรูณ์แบบกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ราษฎรทีจ่ะเขา้มาศกึษากจิกรรม

ตา่งๆ ภายในศนูยแ์ลว้น าไปใชป้ฏบิตัอิยา่งไดผ้ลตอ่ไป...”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ:ศาสตร์พระราชาด้านป่าไม้



ผลส าเร็จของการด าเนนิการตามแนวพระราชด ารทิ ีห่ว้ยฮอ่งไคร:้

• การพฒันาทรพัยากรป่าไมต้ามแนวพระราชด าร ิ

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทีท่ าใหโ้ครงการนี้เป็น

ทีย่อมรับในระดบันานาชาต ิไดแ้ก ่พระราชด ารสัเมือ่วนัที ่๓ กมุภาพนัธ ์

๒๕๒๗ ณ ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครอ้นัเนือ่งมาจาก

พระราชด าร ิมใีจความดงันี ้

“...การฟ้ืนฟแูละอนุรกัษบ์รเิวณ ตน้น า้ซ ึง่มสีภาพแหง้แลง้โดยเรง่ดว่น โดย

ทดลองใชว้ธิใีหม ่เชน่ การผนัน า้จากอา่งเก็บน า้ ในระดบับนลงไปตามแนวรอ่งน า้

ตา่งๆ เพือ่ชว่ยใหค้วามชุม่ชืน้ คอ่ยๆ แผข่ยายออกไป ส าหรบัน า้สว่นทีเ่หลอืก็จะ

ไหลลงอา่งเก็บน า้ในระดบัต า่ลงไป เพือ่น าไปใชป้ระโยชนท์างดา้นงาน

เกษตรกรรม ควรปลกูป่าทดแทนตามแนวรอ่งน า้ ซ ึง่มคีวามชุม่ชืน้มากกวา่บรเิวณ 

สนัเขาจงึจะท าใหเ้ห็นผลเร็ว เป็นการประหยดักลา้ไม ้และปลอดภยัจากไฟป่าเมือ่

รอ่งน า้มคีวามชุม่ชืน้ข ึน้ล าดบัตอ่ไปก็ควรสรา้งฝายตน้น า้เป็นระยะๆ เพือ่คอ่ยๆ กกั

น า้ไวแ้ลว้ตอ่ทอ่ไมไ้ผส่ง่ออกท ัง้สองฝั่งรอ่งน า้อนัเป็นการชว่ยแผข่ยายความชุม่

ชืน้ออกไปตลอดแนวรอ่งน า้...”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ:ศาสตร์พระราชาด้านป่าไม้



ผลส าเร็จของการด าเนนิการตามแนวพระราชด ารทิ ีห่ว้ยฮอ่งไคร:้

• รปูแบบของการฟ้ืนฟตูน้น ้าตามแนวพระราชด าร ิโดยมแีนวคดิรวบยอด กลา่วคอื

“ตน้ทางเป็นป่าไม ้ปลายทางเป็นประมง ระหวา่งทางเป็นเกษตรกรรม”

– เป็นแนวพระราชด ารทิีผ่สมผสานสอดคลอ้งกับหลักปฏบิัตใินการจัดการลุม่น ้าที่
นอกเหนอืจากแนวทางการฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมใ้หอ้ดุมสมบรูณ์แลว้ ยังทรง
หมายถงึความยั่งยนืของการด ารงชวีติของชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีต่น้น ้าอกีดว้ย 
ผลการด าเนนิงานจงึปรากฏใหเ้ห็นอยา่งเป็นรปูธรรม 

– สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ทีต่า่งๆ ได ้ทัง้การฟ้ืนฟทูรัพยากรป่าไมโ้ดย
ชมุชนมสีว่นรว่มโดยอาศยัหลกัการดงักลา่ว และการทีเ่กษตรกรทีไ่ดเ้ขา้ไป
เรยีนรูแ้นวทางการด ารงชวีติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในพืน้ทีศ่นูย์
ศกึษาการพัฒนาหว้ยฮอ่งไครแ้ลว้น าไปปฏบิตัดิว้ยตนเอง

– เป็นแหลง่เรยีนรูส้ าหรับเกษตรกรรายอืน่ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง ผลส าเร็จดงักลา่วนับได ้
วา่เป็นตน้แบบแหง่ความส าเร็จ (model of success) ของการจัดการตน้น ้าที่
ยั่งยนื 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ:ศาสตร์พระราชาด้านป่าไม้



ความอุดมสมบูรณ์ของ (ก) ระบบนิเวศป่าผสมผลัดใบและ (ข) ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

สถานภาพของระบบนิเวศป่าเต็งรังทั่วไปในอดีต (ก) เปรียบเทียบกับ ปัจจุบัน (ข)

• ผลส าเร็จของการด าเนนิการตามแนวพระราชด ารทิ ีห่ว้ยฮอ่งไคร้

(ก) 

(ก) 

(ข)

(ข)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ:ศาสตร์พระราชาด้านป่าไม้
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โปรดทีจ่ะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรบรเิวณสรา้ง
อา่งเก็บน า้หรอืฝาย จงึมกัเสด็จฯทอดพระเนตร

สภาพล าน า้อยา่งถีถ่ว้น

"..ตน้ทางเป็นป่าไม ้ปลายทางเป็น
ประมง ระหวา่งทางเป็นเกษตรกรรม"

1 ธนัวาคม พ.ศ. 2525 ...........

พระองคม์พีระราชด าร ิ...ฟ้ืนฟแูหลง่น า้และป่าธรรมชาติ

ใหก้ลบัคนืมา... ดว้ยทรงตระหนกัดวีา่ 'น า้คอืชวีติ' เป็น

ปจัจยัส าคญัในการพฒันาเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 

.....................จงึเร ิม่ตน้ศกึษา คน้ควา้ แนวทางการ

พฒันาพืน้ทีต่น้น า้ล าธารในรปูแบบทีเ่หมาะสมของพืน้ที ่

โดยมกีารอนรุกัษต์น้น า้และพฒันาป่าไปพรอ้มๆ กนั 

............ยงัพระราชทานพระราชด ารใิชพ้ืน้ทีลุ่ม่น า้

ส าหรบัศกึษา...การพฒันารปูแบบตา่งๆ โดยใชร้ะบบน า้

ชลประทานเป็นแกนน า ........

"..ตน้ทางเป็นป่าไม ้ปลายทางเป็นประมง ระหวา่ง

ทางเป็นเกษตรกรรม" .......

คอืหลกัพฒันาการภายในศนูยฯ์ ‘ห้วยฮ่องไคร’........
ทีม่กีารเชือ่มโยงการบรหิารจดัการเร ือ่งป่า ดนิ น า้ และ

เกษตรกรรม ไดอ้ยา่งเหมาะสม ผสมกลมกลนื

'น ้ำคอืชีวิต'
60 ปี 

รอยเทา้พอ่



จาก “ต ำรำแม่ฟ้ำหลวง ” สู่ 
“ศาสตร์พระราชา”

http://prayutthink.com/detail-article.php?id=111

ศาสตรพ์ระราชาทีส่ าคญัก็คอื เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา มาประยกุตใ์ชร้ว่มกบัศาสตร์
อืน่ๆ ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของประชาชน ทอ้งถิน่ สถานการณ์ และสภาพของ
ปญัหา ดว้ยการระเบดิจากขา้งใน จากตวัประชาชนเอง เกษตรกรเอง ไมย่ดัเยยีด

เนน้สรา้งความเขม้แข็งใหท้อ้งถิน่" นายกรฐัมนตรกีลา่ว



http://prayutthink.com/detail-article.php?id=111

• โครงการพัฒนาดอยตงุหรอื “ดอยตงุโมเดล” คอืการพลกิฟ้ืน “ดอยตงุ” จาก
พืน้ทีท่รุกนัดารใหเ้ป็นพืน้ทีท่ ากนิของชาวไทยภเูขาและชนกลุม่นอ้ย 6 เผา่ 
ซึง่ในอดตีนัน้มสีภาพความเป็นอยูท่ีแ่รน้แคน้ไมม่สีาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
ท าใหค้นในพืน้ทีอ่าศยัการท าไรห่มนุเวยีน ไรเ่ลือ่นลอย ปลกูฝ่ิน คา้ยาเสพตดิ
กลายเป็นแหลง่ผลติยาเสพตดิขนาดใหญท่ีส่ดุ

• กระท ัง่มกีารพฒันาอยา่งมรีะบบแบบแผนและมยีทุธศาสตร ์ท าให ้“ภเูขา
หวัโลน้”กลายเป็นพืน้ทีป่่า การท าไรห่มนุเวยีนหมดไป มป่ีาอนุรกัษ์ ป่าใชส้อย
และป่าเศรษฐกจิมาแทนที ่ ทกุคนไดร้บัสญัชาตไิทยไดเ้ขา้ถงึระบบการศกึษา 
ซึง่เป็นการ“สรา้งคนดว้ยความรูแ้ละการศกึษา” ในดา้นวชิาการและวชิาชพีให้
มรีายไดเ้ลีย้งดตูวัเองไดเ้ขม้แข็ง ยนืบนล าแขง้ของตนเองไดใ้นทีส่ดุ

• การด าเนนิโครงการดงักลา่ว เป็นไปเพือ่อนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟรูะบบนเิวศป่า
ไม ้รวมท ัง้ใหม้กีารพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน และสง่เสรมิให้
ชุมชนอยูร่ว่มกนักบัป่าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  ผลการด าเนนิการในขณะนี ้ท าให้
สามารถเพิม่พืน้ทีป่่าอนุรกัษข์ ึน้ จาก 40 % เป็น 60 %  และเปลีย่นพืน้ทีก่าร
ปลกูขา้วโพดบนพืน้ทีส่งู ใหเ้ป็นป่าเศรษฐกจิได ้และมผีลตอบแทนสงูกวา่การ
ปลกูขา้วโพด  รวมท ัง้ชว่ยลดการเกดิไฟป่า จาก 76,000 กวา่ไร ่เหลอืเพยีง 
89 ไร ่ในปี

จาก “ต ำรำแม่ฟ้ำหลวง ” สู่ 
“ศาสตร์พระราชา”



ศาสตร์พระราชาด้านป่าไม้

http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc/2011/10/05/entry-1

จาก “ต ำรำแม่ฟ้ำหลวง ” สู่ 
“ศาสตร์พระราชา”
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ศาสตร์พระราชาด้านป่าไม้

http://prayutthink.com/detail-article.php?id=111

• ขณะเดยีวกนัรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดน้ าแนวทางการบรหิาร
จัดการพืน้ทีต่าม “ดอยตงุโมเดล”ไปด าเนนิการตามยทุธศาสตรบ์รูณาการ ส าหรับการจัดการป่า
เสือ่มสภาพ บนพืน้ทีส่งูชนั ทัง้นีเ้พือ่เพิม่พืน้ทีป่่า ใน 13 จังหวดัภาคเหนอือยา่งตอ่เนือ่ง อกีทัง้ใน
ปีนีนั้น้ รัฐบาลไดน้อ้มน าแนวคดิการพัฒนาทีย่ั่งยนืนีไ้ปใชใ้น 3 จังหวดัชายแดนใต ้โดยการบรูณา
การหน่วยงานของรัฐ อยา่งมยีทุธศาสตร ์เสรมิดว้ยกลไก “ประชารัฐ” ในพืน้ที่

• ปจัจบุนัน ัน้ “ศาสตรพ์ระราชา” ภายใต ้“ดอยตงุ โมเดล” ไดร้บัการยกยอ่งและ
ยอมรบั จากประชาคมโลก ใหเ้ป็นแบบอยา่งของแนวทางการพฒันาทีน่ าไปสูก่าร
แกป้ญัหาอยา่งย ัง่ยนื หลายประเทศน าไปขยายผล อาทเิชน่โครงการสง่เสรมิปศสุตัวแ์ละ
พฒันาวสิาหกจิชุมชน ธนาคารแกะ ครอบคลมุ 500 ครวัเรอืน ใน 15 หมูบ่า้น จงัหวดั
บลัห์ สาธารณรฐัอสิลามอฟักานสิถาน และโครงการพฒันาทางเลอืกในการด ารงชวีติที่
ย ัง่ยนื จงัหวดัอาเจะห์ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ในการฟ้ืนฟคูณุภาพชวีติของชาวอาเจะห์
และเศรษฐกจิโดยรวมของจงัหวดั หลงัตอ้งเผชญิกบัภยัพบิตั ิ“สนึาม”ิ และประสบความ
ขดัแยง้ภายในประเทศมานานกวา่ 30 ปี

• เชน่เดยีวกนักบัทีป่ระชุมสมชัชาใหญแ่หง่สหประชาชาต ิ(UNGA) ไดใ้หก้าร
รบัรอง “ศาสตรพ์ระราชา” เป็น “หลกัปฏบิตัสิหประชาชาตวิา่ดว้ยการพฒันาทางเลอืก 
(UNGPs)”

จาก “ต ำรำแม่ฟ้ำหลวง ” สู่ 
“ศาสตร์พระราชา”



ศาสตร์พระราชาด้านป่าไม้

http://www.ryt9.com/s/tpd/2553538

• โลกช'ูดอยตงุโมเดล'พัฒนายั่งยนื
ท าเนยีบฯ *

ประชาคมโลกเชดิชศูาสตรพ์ระราชา "ดอยตงุโมเดล" พัฒนายั่งยนื 
นายกรัฐมนตรเีผยนอ้มน าหลกั "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา" สรา้งความเขม้แข็ง
ทอ้งถิน่พรอ้มประยกุตใ์ชว้างยทุธศาสตรป์ระเทศ 20 ปี

• เมือ่วนัศกุร ์พล.อ.ประยทุธ ์จันทรโ์อชา นายกรัฐมน ตรแีละหวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) กลา่วในรายการศาสตรพ์ระราชาสูก่ารปฏบิตั ิ
อยา่งย ัง่ยนืวา่ อยากใหพ้วกเราทกุคนไดร้ าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอยา่งหา
ทีส่ดุมไิด ้แหง่องคพ์ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดย
ศาสตรพ์ระราชาของพระองคนั์น้ประกอบดว้ย ต าราแมฟ้่าหลวงแหง่องค์
สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีสมเด็จยา่ของปวงชนชาวไทย ไดส้รา้ง
ความส าเร็จภายใตโ้ครงการพัฒนาดอยตงุ อ.แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย ใชเ้วลา
กวา่ 30 ปี

• อา่นตอ่ไดท้ี ่: http://www.ryt9.com/s/tpd/2553538

จาก “ต ำรำแม่ฟ้ำหลวง ” สู่ 
“ศาสตร์พระราชา”

http://www.ryt9.com/s/tpd/2553538


พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงหว่งใยในปัญหาปรมิาณป่าไมล้ดลงเป็นอย่าง
มาก จงึทรงพยายามคน้หาวธินีานาประการทีจ่ะเพิม่ปรมิาณของป่าไมใ้นประเทศ
ไทยใหเ้พิม่มากขึน้อยา่งมั่นคงและถาวร โดยมวีธิกีารทีเ่รยีบงา่ยและประหยัดใน
การด าเนนิงานตลอดจนเป็นการสง่เสรมิระบบวงจรป่าไมใ้นลกัษณะอนัเป็น

ธรรมชาตดิัง้เดมิ ซึง่ไดพ้ระราชทานพระราชด ารหิลายวธิกีาร

https://sites.google.com/site/jakarinbua/b

.จงใชเ้วลานบัจากนี ้เรยีนรู ้เขา้ใจ เขา้ถงึ ซึง่
พระราชด ารทิ ีพ่ระองคท์า่นคน้หามา นานบัประการ
เรง่พฒันาด าเนนิงานบรหิารจดัการพืน้ทีคุ่ม้ครอง

ของประเทศใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื นะครบั

ขอบคณุทีใ่หค้วามสนใจ ครบั

https://sites.google.com/site/jakarinbua/b

