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คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

30 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 



ศาสตร์พระราชา คือ??? 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 จ านวน 4,685 โครงการ 

ท่ีมา: ส านกังาน กปร. 
(2559) 



ศาสตร์พระราชา 

• หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 







ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

• การท่ีจะพระราชทานพระราชด าริเพ่ือด าเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น 
จะทรงศกึษาข้อมูลรายละเอยีดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐานในเบ้ืองต้น
จากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหนา้ท่ี นักวิชาการ และสอบถามจาก
ราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์ครบถ้วน เพื่อท่ีจะพระราชทาน
ความชว่ยเหลือได้อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วตรงความต้องการของประชาชน 

 



ภูมิสังคม 

• การพัฒนาใด ๆ ต้องค านงึถึงสภาพภูมิประเทศของบรเิวณนั้นว่าเป็นอยา่งไร 
และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรม
ประเพณใีนแต่ละท้องถ่ินท่ีมคีวามแตกต่างกัน ดังพระราชด ารัส ความตอนหนึ่ง
ว่า “...การพัฒนาจะตอ้งเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตรแ์ละภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคดิ
อยา่งอ่ืนไม่ได้ เราตอ้งแนะน า เราเข้าไปช่วยโดยท่ีจะคิดให้เขาเข้ากับเราไมไ่ด้ 
แต่ถา้เราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจรงิ ๆ แล้วก็อธิบายให้เขา
เข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกดิประโยชนอ์ย่างยิ่ง..." 

 



ท างานอย่างมีความสุข 

• พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมส าราญ และทรงมีความสุขทุกครา
ที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชด ารัสครั้งหนึ่งความว่า “...ท างานกับ
ฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขรว่มกัน ในการท าประโยชน์ให้กับ
ผู้อ่ืน...” 



พระองค์ท่านทรง.... 

 
“บอกให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ท าให้เป็น 

เย็นให้สัมผัส” 





พระราชด ารัสตอนหนึ่งของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ณ หน่วยงานพัฒนาต้นน  าทุ่งจ๊อ ในป ีพ.ศ.2519 ความว่า “...ควรจะปลูก
ต้นไม้ในใจคน เสียก่อน แล้วคนเหล่านั นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน
และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 



 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ไดมี้พระราชปรารถเม่ือ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ด้วยทรงห่วงในสถานการณ์ของไม้ยางนาเม่ือกว่า 
๔๐ ปีที่แล้วว่า 

  
                “ ไม้ยางนาในประเทศไทยได้ถูกตัดไปใช้สอยและท าเป็น
สินค้ากันเป็นจ านวนมากขึ นทุกปี เป็นท่ีน่าวิตกว่าหากมิได้ท าการบ ารุง
ส่งเสริมและด าเนินการปลูกไม้ยางนาขึ นแล้ว ปริมาณยางนาก็จะลด
น้อยลงไปทุกที จึงควรจะได้มีการด าเนินการวิจัยเก่ียวกับการปลูกไม้
ยางนาเพ่ือจะได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏบิัติ ” 

 ทรงเพาะเมล็ดไม้ยางนาโดยพระองค์เองไว้บนดาดฟ้าพระ
ต าหนักเป่ียมสุข ในพระราชวังไกลกังวล หัวหิน 



สองพระองค์ ทรงปลูกต้นยางนา 



แปลงสาธิตต้นยางนาในบริเวณท่ีประทับสวนจิตรลดา 



ทรงปลูกกล้าไม้ยางนาอายุ  ๔ เดือน ในบริเวณสวน
จิตรลดาร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร คณาจารย์ และนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔ 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้าวชิราลงกรณ์จ านวน ๑,๐๙๖ เนื อท่ีประมาณ ๔ ไร่ ๑ 
งาน ซึ่งถือเป็นสวนป่ายางนาท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย พร้อมกับทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะวนศาสตร์และ
โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดา ท าการศึกษาวิจัย
เก่ียวกับการปลูกไม้ยางนาในบริเวณสวนจิตรลดา โดยมี
ศาสตราจารย์ เทียม คมกฤส คณบดีคณะวนศาสตร์ใน
ขณะนั นเป็นหัวหน้าโครงการ 



ต้นยางนา เติบใหญ่ ทรงคุณค่า ด้วยพระบารมี 



ต้นสัก สวนรุกขชาติถ  าจอมพล 



15  มกราคม 2505 



9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 

ภาพของคณุอภิสิทธ์ิ ศภุกิจเจริญ 
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วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2514 



“พิมเสนมัน”  ไว้บริเวณหน้า
เรือนเพาะช ากล้าไม้โตเร็ว ณ 
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่ อ ง ไคร้ ”  อ .ดอยสะ เก็ ด      
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ท่ี 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 



พิกุล ทรงปลูก 
ณ ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาพิกุล

ทอง อัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 



www.bangkokbiznews.com 

หน้าพระต าหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือวันที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ.2499 



๒๖ ต.ค.๒๕๐๖ ในพระราชกรณียกิจถวายผ้าพระกฐิน ได้ทรงปลูก
ต้นโพธ์ิไว้ ท่ีบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดเทวสังฆาราม พระอาราม
หลวง (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี 





"การปิดทองหลงัพระนัน้ เม่ือถงึคราวจ าเป็นก็
ต้องปิด... วา่ท่ีจริงแล้วคนโดยมาก ไมค่อ่ย
ชอบปิดทองหลงัพระกนันกั เพราะนกึวา่
ไมมี่ใครเหน็... แตถ้่าทกุคนพากนัปิดทอง
แตข้่างหน้าไมมี่ใครปิดทองหลงัพระเลย 
พระจะเป็นพระท่ีงามบริบรูณ์ไมไ่ด้“ 

ภาพ : เฟซบุ๊ก คนไทยรักในหลวง - The King of Thailand 
ในหลวงทรงปิดทองหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที ่9 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 25 กรกฎาคม 
2506 

ปิดทองหลังพระ 



ปิดทองหลังพระ...งานเพาะช ากล้าไม้ 

• บางส่วนจาก......บันทึกความทรงจ าของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร.........  
ในคืนวันหนึ่งของปีพ.ศ. ๒๕๑๐ (ยศในขณะนั้นพันต ารวโท)......หลังจากได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ าแล้ว ในวังไกล
กังวล........ ผมจ าได้วา่ คืนนั้นผู้ที่โชคดไีด้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพระจิตรลดา ...เป็นนายต ารวจ 8 นาย และนายทหาร
เรือ 1 นาย.... พระเจ้าอยูห่ัว เสด็จลงมาพร้อมดว้ยกล่องใส่พระเคร่ืองในพระหัตถ์ ทรงอยูใ่นฉลองพระองค์ชุดล าลอง.....  
ขณะที่ทรงวางพระลงบนฝ่ามือที่ผมแบรับอยู่นั้น ผมมีความรูสึ้กวา่องค์พระรอ้นเหมือนเพิ่งออกจากเตา 

• ภายหลังเม่ือมีโอกาสกราบบังคมทูลถาม จึงไดท้ราบว่า พระเจ้าอยูห่ัวทรงสร้างพระเคร่ืององค์นั้น ดว้ยการน าเอาวัตถุ
มงคลหลายชนิดผสมกัน เชน่ ดินจากปูชนียสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ดอกไมท้ี่ประชาชนทูลเกลา้ถวายในโอกาสต่างๆ และ
เสน้พระเจ้า(เสน้ผม) ของพระองค์เอง เม่ือผสมกันโดยใชก้าวลาเท็กซ์เป ็นตัวยดึแลว้ จึงทรงกดลงในพิมพ์ ( อ.ไพฑูรย์ 
เมืองสมบูรณ ์ซึ่งต่อมาเป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้แกะถวาย) โดยไมไ่ด้เอาเข้าเตาเผา......... หลังจากที่ได้รับพระราชทาน
แล้ว ทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทมีความว่า......." พระที่ให้ไปน่ะ ก่อนจะเอาไปบูชา ให้ปิดทองเสียก่อน 
แต่ใหป้ิดเฉพาะข้างหลังพระเท่าน ั้น "  พระราชทานพระบรมราชาธบิายดว้ยว่า ที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพ่ือเตือนตัวเองว่า 
การท าความดีไม่จ าเป็นต้องอวดใคร หรือประกาศให้ใครรูใ้หท้ าหน้าท ี่เพือ่หนา้ทีแ่ละถือว่าความส าเร ็จในการท า
หน้าที่เป็นบ าเหนจ็รางวัลที่สมบูรณแ์ล้ว.....  
 

 



"ปิดทองไปข้างหลังพระเร่ือยๆ แล้วทอง
จะล้นออกมาที่หน้าพระเอง" 

http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion/201
4/05/05/entry-1 



ขอบพระคุณส าหรับการรับฟังค่ะ 


