
“...ต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว  

ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้  

ไม่ปล่อยให้เข้ามาครอบงำาทำาลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน  

แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น  

เบิกบานใจ อย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสบผลสำาเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งในที่สุด…”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2529

สืบสาน เบิกบานใจ



มลูนธิปิดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาร ิดำาเนนิงาน

ตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  

แนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยดำาเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน  

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรทางสังคม เพื่อพัฒนา

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

รูปแบบการพัฒนา

น่าน	 :	 การแก้ไขปัญหาความยากจน	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	

	 	 และสิ่งแวดล้อม

อุดรธานี	 :	 การบริหารจัดการแหล่งน้ำาขนาดเล็กให้สามารถกลับมาใช้ 

	 	 ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ

เพชรบุรี 	 :	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 

	 	 ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

กาฬสินธุ์ 	 :	 การประยุกต์แนวพระราชดำาริ	“แก้มลิง”	ในการแก้ปัญหา 

	 	 ภัยแล้งและบรรเทาปัญหาน้ำาท่วม

อุทัยธานี	 :	 การแก้ไขปัญหาความยากจน	เพื่อสร้างแนวกันชนให้กับ

	 	 ชายป่าห้วยขาแข้ง	(Buffer	Zone)

3 จังหวัด	 :	 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่	(Area	based) 

 	 แบบพหุวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขอประชาชน 

	 	 ในพื้นที่

ขอนแก่น	 :	 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	SEP	 

	 	 For	SDGs.

ชายแดนใต้
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อุดรธานี

เพชรบุรี

กาฬสินธุ์

อุทัยธานี

อุดรธานี

อุดรธานี
79,813  ไร่

น่าน

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

จากการด�าเนินงานพัฒนาแหล่งน�้าในพ้ืนที่ต้นแบบ

217,557 ไร่

ปิดทองหลังพระฯ มุ่งสร้างปัจจัยพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพ เช่น พัฒนาแหล่งน้ำา ดิน และส่งเสริม

อาชีพ เป็นต้น บนพ้ืนฐานความพร้อมและศักยภาพของ

ชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการสร้างวิทยากรต้นแบบ 

การจัดการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม 

เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ นำาไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน 

และสนับสนุนการดำาเนินงานของรัฐบาลอีกด้วย   

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ปิดทองหลังพระฯ 

ดำาเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำาในพ้ืนท่ีต้นแบบและขยายผลท้ัง 

9 จังหวัด สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์รวม 217,557 ไร่

ทั้ง 9 จังหวัด สามารถเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์รวม

122,803 ไร่

8,260  ไร่

454  ไร่

พ้ืนที่รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น

การสง่เสรมิการรวมกลุม่เพือ่ให้ชมุชนเกดิความยัง่ยนืตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสำาหรบัพืน้ท่ีตน้แบบ

ปิดทองหลังพระฯ ในปี 2560 มีกลุ่ม/กองทุนครอบคลุมครบทั้ง 81 หมู่บ้าน 5 จังหวัด รวม 47 กลุ่ม มีระเบียบ 

เกณฑก์ารบรหิารกองทนุทีด่ ีและมีการดำาเนนิการอยา่งตอ่เน่ืองทีส่รา้งมลูคา่ รายไดใ้ห้กบัสมาชกิและคนในชมุชน

อุดรธานี อุดรธานี

เงินทุนหมุนเวียนสมาชิกจ�านวนกลุ่มพ้ืนที่

47 กลุ่ม

อุดรธานี

5 จังหวัด รวม

รวมกลุ่มสร้างความยั่งยืน

3 จังหวัด 
ชายแดนใต้

606  ไร่

อุทัยธานี ขอนแก่น

2,782  ไร่ 2,839  ไร่



ปิดทองหลังพระฯ มุ่งบูรณาการทำางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

ในการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำาริพัฒนาในครัวเรือน ชุมชนและประเทศ โดยแสวงหาแนวทางและยกระดับ 

การพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปิดทองหลังพระฯ สืบสานอย่างเป็นระบบ

บูรณาการร่วมกันในการประยุกต์ 

ใช้แนวพระราชด�าริเพ่ือขับเคลื่อน 

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่

 สืบสานแนวพร
ะราชด

ำริ
 มูลนิธิปดทอง

หลังพ
ระ

การพัฒนาขีดความสามารถกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสหกรณ์ 

ในโครงการพระราชด�าริ

การรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

จนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เดินตาม

ร่วมสร้างการรับรู้ปัญหาของชนบท  

กระตุ้นให้เกิดการแก้ไขปัญหา

สร้างความเปลี่ยนแปลงของชนบท

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเข็มทิศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยหลักการส่งเสริม

วิสาหกิจเพ่ือชุมชน ภายใต้โมเดลการพัฒนา เกษตรร่วมแปลง และเศรษฐกิจพอเพียง

ขับเคลื่อนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ในการกระบวนการพัฒนาแหล่งน�้า

และบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ



รูปธรรมการท�างานระหว่างราชการและชาวบ้านในพ้ืนที่  
เช่น ในจังหวัดยะลา มีแผนชุมชน ที่เกิดจากกระบวนการค้นหาปัญหาของคน 

ในชมุชน รว่มกนัวเิคราะหปั์ญหา น�าไปสูก่ารแกปั้ญหา หน่วยงานตา่งๆ มีบทบาท  

ในการสนับสนุน ส่งเสริมตามความต้องการของคนในชุมชนบูรณาการแผน

ชุมชนบ้านจ�าปนู ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

ปี 2559 ปิดทองหลังพระฯ ได้ขยายการทำางานสู่พื้นที่

สามจังหวัดชายแดนใต้ มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาเชิงพื้นที่แบบพหุวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนในพ้ืนท่ี มพ้ืีนทีด่ำาเนินการต้นแบบใน 7 หมู่บ้าน 

และ 1 พ้ืนท่ีขยายผล 

การพัฒนาเริ่มจาก การคัดเลือกเยาวชนในหมู่บ้าน 

ไปเรียนรู้ อบรมในพื้นที่โครงการพระราชดำาริและพื้นท่ี

โครงการปิดทองหลังพระฯ เพ่ือกลับมาทำาหน้าที่เป็นอาสา

พัฒนาหมู่บ้าน (อสพ.)

หลังจากนั้นได้แต่งต้ังคณะทำางานระดับพื้นที่ เพื่อ 

ขับเคล่ือนงานพัฒนาในบ้านจำาปูน ร่วมลงมือโดยการสร้าง

ความเข้าใจในพื้นที่ มีสำารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม พบว่า 

ชาวบา้นจำาปนู จำานวน 501 คน ส่วนใหญม่อีาชพีเกษตรกรรม

และรับจ้าง มีรายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 150,000 บาท/ปี 

รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ 110,000 ส่วนใหญ่ 

เป็นค่าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เงินออมมีเพียง  

1,700 บาท/ปี

จากข้อมูลดั งกล่ าวทำ าให้มี แผนพัฒนาหมู่บ้ าน 

ที่เกิดจากการร่วมคิด ลงความเห็น มีความร่วมมือจาก 

ชาวบ้าน และหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อลดเพิ่มรายได้  

มี 4 ด้าน ประกอบด้วย

ทัง้นีม้โีครงการทีไ่ดด้ำาเนนิการไปแลว้ เชน่ 

โครงการปรับปรุงบำารุงดิน โครงการส่งเสริม 

การปลูกป่า โครงการทำาปุ๋ยหมัก โดยสำานักงาน

พัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา และโครงการปลูกผัก

ปลอดสารพิษ โดยเกษตรอำาเภอรามัน

บูรณาการแผนชุมชนบ้านจ�าปนู 
ต�าบลท่าธง อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา

1.การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

2.การส่งเสริม
การเกษตร 

4.การส่งเสริม
การพัฒนาคน

และอาชีพ 

3.การส่งเสริม
สาธารณูปโภค 

อุดรธานี อุดรธานี



ผลที่จะเกิดขึ้น
กับชาวบ้าน
• ลดต้นทุน 
•	 เพ่ิมผลผลิต 
•		รายได้เพ่ิม

แนวคิดของทีม D คือ น้อมนำาหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นเขม็ทศิสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(SEP for SDGs) โดยอาศัยหลักการส่งเสริมวิสาหกิจ

เพื่อชุมชน (Social Enterprise : SE) ภายใต้โมเดล 

การพัฒนา เกษตรร่วมแปลง และเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีหลักการดำาเนินงาน ดังนี้

การพัฒนารูปแบบใหม่ ทีม D

ทีม  D ได้น�าร่องด�าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวคิดนี้บนพ้ืนที่

• เพ่ือรายได้จาก 
 การท�าพืชหลัก

• ลดรายจ่าย
 จากการปลูกพืชผัก 
 กินเอง

• ปลูกพืช
 เชิงพาณิชย์

•	ปลูกพืชราคาสูง
เสริมความรู้ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี

การตลาด

พัฒนา
ระบบน�้า

นอกจากการท�างานระหว่างราชการกับชุมชน ยังมีตัวอย่างรูปธรรมของ 

การบรูณาการระหวา่ง 4 มลูนธิ ิ10 บรษิทั รว่มแกไ้ขและพัฒนายกระดบัคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรในพ้ืนที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

1. ประชาชนต้องมคีวามพร้อม ตามหลกัการทรงงาน  

 “ระเบิดจากข้างใน”
2. โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบน้ำาให้เพียงพอต่อ 

 การทำาการเกษตรตลอดปี

3. วางแผนการเกษตรที่ เหมะสมกับพื้นที่และ 

 ภูมิสังคม โดยมีตลาดรองรับ 

4. สนับสนุนองค์ความรู้ ทุน เทคโนโลยี นวัตกรรม  

 การบริหารจัดการ

3,376 ไร่ ของต�าบลทุ่งโป่ง อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

พัฒนา
ระบบผลิต

อุดรธานี

อุดรธานี



พ้ืนที่เข้ารวมแปลง

 3,376 ไร่

ระยะ 2    อ้อย 3,000  ไร่

ทฤษฎีใหม่

อ้อย

พ้ืนที่เกษตรทั้งหมด

พ้ืนที่สระน�้า อยู่อาศัย ถนน ว่างเปล่า

ระยะ 1 ระยะ 2 ระยะ 3

1,357  ไร่

1,026  ไร่

15,288  ไร่

993  ไร่

2562-2565
แผนระยะกลาง

คิดเป็น

 22.08% 

ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด



มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ และ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 

อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 0-2611-5000 โทรสาร 0-2658-1413

www.pidthong.org www.twitter.com/pidthong www.facebook.com/pidthong


