พระราชดํารัส วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2525
“...การกสิกรรมหรื อเกษตรกรรมทุกสาขา ผู้ที่ปฏิบตั ิก็ทราบกันดีวา่ เป็ นสิง่ ที่ยากมิใช่เป็ นของง่ายๆ เพราะว่าจะต้ องมีวชิ า

ความรู้มาประกอบการปฏิบตั ิงานอย่างมาก นอกจากวิชาความรู้นนก็
ั ้ ต้องมีความอดทน คือมีความเข้ มแข็งในจิตใจและ
ปั จจัยที่สาํ คัญคือความสามัคคี...”
พระราชดํารัส ในโอกาสที่ผ้ นู ําสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงทัง่ ราชอาณาจักร เฝ้ าทูลละอองทุลพี ระ
บาท
ณ โรงโคนม สวนจิตรลดา
วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2525

พระราชดํารัส วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2525
“...เรื่ องธนาคารโคกระบือนี่ก็เป็ นสิง่ ที่สนับสนุนมาตังแต่
้ ต้น แล้ วก็เป็ นเรื่ องของกรมปศุสตั ว์ได้ รับภารกิจรับเป็ นภาระทีจ่ ะ

ดําเนิน และก็ได้ ทาํ เป็ นผลสําเร็จอย่างดีมาหลายแห่ง เพราะว่าบางทีมีผ้ เู ลี ้ยงสัตว์พาหนะเหล่านี ้แล้ วก็ไปขายหรื อให้ เช่ากับ
ชาวนาในราคาที่อาจจะแพงเกินไป ทําให้ ชาวนากสิกรเดือดร้ อน เพราะว่าจะต้ องเสียเงินสําหรับสัตว์พาหนะอย่างหนักก็ทํา
ให้ ทํามาหากินยาก ถ้ าไม่มีก็ไม่ได้ ถ้ ามีก็ต้องใช้ เงินแพง อันนี ้เป็ นปั ญหาอย่างหนึง่ ในหลายปั ญหา ธนาคารโคกระบือนี ้ได้
จัดให้ ปัญหานี ้ลุลว่ งไปได้ หลายแห่งแล้ ว...”
พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้ าเฝ้ าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ
ศาลาดุสดิ าลัย
วันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2525

พระราชดํารัส วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2529
“...เขามีการพูดถึงการใช้ เครื่ องมือสมัยใหม่สาํ หรับทําการเกษตร เช่น รถไถที่เรี ยกว่าแทร็ กเตอร์ มาทําเพื่อไถนา เป็ นต้ น จะ

เป็ นอันตรายได้ แต่ทกุ คน เกษตรทุกคนต้ องการแทร็ กเตอร์ เพราะว่ามันสมัยใหม่แล้ วก็ทาํ งานได้ เร็วจะแถมอีกอย่างก็คือ
ทุกคนก็อยากใช้ ป๋ ยวิ
ุ ทยาศาสตร์ ทุกคนเห็นว่าถ้ าใส่ป๋ ยวิ
ุ ทยาศาสตร์ ผลผลิตได้ มาก แล้ วก็ผ้ เู ชี่ยวชาญก็มาบอกเหมือนกัน
เกษตรกรต้ องฉลาด ต้ องใส่ป๋ ยให้
ุ เป็ นจะได้ มีผลผลิตมาก ทังสองอย่
้
าง การใช้ เครื่ องกลสําหรับไถนาหรื อทํางานเกษตร ทัง้
การใช้ วสั ดุเคมีคือปุ๋ยมาสําหรับให้ มีผลมากนัน้ ถ้ าทําไม่ถกู ต้ องจะเกิดผลร้ ายได้ มากไม่ใช่น้อย...”

พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะสมาชิกสหกรณ์ผ้ เู ลี ้ยงโคนม กรรมการสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์
การประมงทัว่ ราชอาณาจักร ณ ศาลาดุสดิ าลัย
วันศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2529

พระราชดํารัส วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2530
“...เมืองไทยนี ้ต้ องพึง่ เกษตรกร เป็ นสําคัญ เพราะว่าเกษตรเป็ นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและต้ องยึดอาชีพนี ้มา และ

ไม่ใช่เพราะเหตุนนั ้ เท่านันเอง
้ แต่วา่ ประเทศหนึง่ ประเทศใดจะอยูไ่ ด้ ก็เพราะว่ามีการกสิกรรม การประกอบอาชีพในด้ าน
ผลผลิตท่ได้ จากธรรมชาติ ทังในด้
้ านที่จะเป็ นการปลูกข้ าว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม้ หรื อทํามาหากินในด้ สนปศุสตั ว์หรื อ
ประมง ฉะนันการที
้
่ทางราชการได้ จดั ให้ มีการยกย่องและแสดงความสําคัญของกสิกรโดยมีงานพืชมงคลนี ้ ก็นบั ว่าเป็ นที่
สมควรที่สดุ ...”
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และสมาชิกผู้รับนมสดเข้ า
เฝ้ าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2530

พระราชดํารัส วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2531
“...สําหรับเกษตรกรจึงมีหลักวิชาและการบริ หารการอยูร่ ่ วมกันอย่างช่วยเหลือซึง่ กันและกัน สองอย่างนี ้เป็ นสําคัญแต่

นอกจากนี ้ยังมีอีกว่าเกษตรกรนันมี
้ หลายสาขา ก็จะต้ องร่วมมือกันระหว่างที่ผ้ ทู าํ งานสาขาต่างๆด้ วย และนอกจากในด้ าน
เกษตรกรหรื อมนด้ านเกษตรโดยตรง ก็ยงั ต้ องอาศัยทางอุตสาหกรรมและทางธุรกิจ เพื่อที่จะให้ ชีวติ นันมี
้ ประโยชน์และทํา
กิจการงานให้ เป็ นรายได้ ที่เต็มเปี่ ยม ผลผลิตต่างๆนันย่
้ อมต้ องมาดัดแปลงเปลีย่ นแปลง แม้ แต่ข้าวก็จะต้ องมาสีให้ บริ โภค
ได้ หรื อต้ องมาให้ นกั ธุรกิจดําเนินการเพื่อทีจ่ ะจําหน่ายออกไปให้ เป็ นรายได้ ...”
พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง ยุวเกษตรกร และสมาชิก
ผู้รับนมสดเข้ าเฝ้ ทูลละอองทุลพี ระบาท ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2531

พระราชดํารัส วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2531
“...ศูนย์การศึกษาการพัฒนานันแม้
้ จะมีการปลูกข้ าว ก็อาจปลูกข้ าวในลักษณะต่างกันหรื อว่าดูวา่ ในภูมิประเทศอย่างนี ้

เราจะปลูกอย่างไร อาจไม่ถกู หลักวิชาก็ได้ แต่วา่ ชาวบ้ านเขาทําอย่างนัน้ เราก็ทดลองบ้ าง หรื อว่าถ้ าปลูกข้ าวไม่เกิด
ประโยชน์ก็ลองแก้ ไขโดยวิชาอื่นบ้ าง จะเป็ นชลประทานก็ได้ หรื อด้ านการพัฒนาทีด่ ิน หรื อด้ านวิชาการเกษตรมาประยุกต์
เพื่อที่จะทําให้ ได้ ผลมากขึ ้น รวมทังต่
้ อจากปลูกแล้ วทําอย่างไร เก็บเกี่ยวอย่างไร หรื อสีอย่างไร ขายอย่างไร คือหมายความ
”
ว่าให้ สามารถที่จะแก้ ปัญหาทังต้
้ นทางทังปลายทาง...
้

พระราชดํารัส เนื่องในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดําริ นําผู้เข้ าร่วมสัมมนา
และบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้ องเฝ้ า เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการดําเนินงานในช่วงต่อไป ณ ศาลาดุสดิ า
ลัย
วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2531

พระราชดํารัส วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2531
ั ว่าดีถ้าเขาไปซื ้อของได้ แต่ของนันก็
้ ไม่มี ต้ องให้ ของ เช่น จะให้ ข้าวก็ต้องให้ ข้าว ม่ใช่ให้
“...ถ้ าจะเอาเงินไปให้ คนที่หิว ก็นบ
เงินค่าข้ าวสําหรับซื ้อข้ าว เพราะว่าข้ าวก็ไม่มใี นที่นนั ้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเอาเงินไปให้ ...”
พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้ าเฝ้ าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย
วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2531

พระราชดํารัส วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2533
“...แต่วา่ ถ้ าเราสามารถทึจ่ ะทําทังบ่
้ อเกลือทําทังนาเกลื
้
อด้ วย และทํานาข้ าวได้ ด้วย โดยวางโครงสร้ างโครงการไว้ ให้ ดี

รวมทังมี
้ นํ ้าบริ โภคก็จะเป็ นการดียิ่ง ถึงได้ พยายามทีจ่ ะปฏิบตั ิ เพือ่ ที่จะให้ มีทงบ่
ั ้ อเกลือคือนาเกลือ มีทงนาข้
ั ้ าวได้ และ
บริ โภคนํ ้าได้ ...”

พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้ าเฝ้ าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย
วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2533

พระราชดํารัส วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2535
“...เขาบอกว่าเพราะไม่มีฝน เขาปลูกกล้ าไว้ และเมื่อขึ ้นมาก็ปักดํา ปั กดําไม่ได้ เพราะไม่มีนํ ้า ก็ปักในทราย ทํารูในทราย

แล้ วปั กลงไป เมื่อปั กแล้ วตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไป แต่ตอนกลางคืนก็ตงตั
ั ้ ว ตังตรงขึ
้
้นมาเพราะมีนํ ้าค้ าง แล้ วในที่สดุ ก็
ได้ รวงแต่ไม่มีข้าวเท่าไหร่ อันนี ้เป็ นบทเรี ยนที่ดี เขาก็เล่าให้ ฟังอย่างตรงไปตรงมา แสดงให้ เห็นว่าข้ าวนี ้เป็ นพืชที่แข็งแกร่ง
มาก ขอให้ ได้ มีนํ ้าค้ างก็พอ แม้ จะเป็ นข้ าวธรรมดาไม่ใช่ข้าวไร่ ถ้ าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้ อยก็สามารถที่จะได้ ข้าวมากขึ ้น
หน่อย พอที่จะกิน...”
พระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้ าเฝ้ าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิ
ดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2535

พระราชดํารัส วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2536
“...จะยกตัวอย่างโครงการในจุดเล็ก ซึง่ อาจนึกว่า อาจบอกว่าได้ ผลดีก็เพราะว่ามันเป็ นจุดเล็กๆ แต่วา่ จุดเล็กๆทีจ่ ะกล่าวนี ้

เป็ นจุดทีใ่ นปี ผ่านๆมาหลายปี เป็ นที่ที่แห้ งแล้ งอย่างแสนสาหัส คือที่จงั หวัดกาฬสินธุ์ ได้ ไปเมื่อปี ก่อนนี ้ เมื่อปี ที่แล้ วได้ ไป
เยี่ยมหมูบ่ ้ านแห่งหนึง่ ได้ เข้ าไปเห็นข้ าวที่เขากองเก็บเอาไว้ ชาวบ้ านเขาก็บอกว่า นี่แหละข้ าวที่ได้ ก็นกึ ว่า น่าชื่นใจว่าเก็บ
เกี่ยวข้ าวได้ แต่เข้ าไปดูข้าว แล้ วจับข้ าวเป็ นรวงนัน้ ในรวงนัน้ ท่าทางมีเม็ดข้ าว แต่แท้ จริงจับแล้ วไม่มี มีรวงเปล่าๆ เม็ดข้ าว
มีเพียงสองสามเม็ด หมายความว่าไร่หนึง่ เค้ าหุงได้ สกั ถังเดียวหรือสองถัง ไม่มากไม่พอกิน ก็เลยถามว่าทําไมเป็ นเช่นนัน้
เขาบอกว่ามันแล้ ง แล้ งมาทุกปี ก็เลยบอกชาวบ้ านว่าจะช่วย จะลองหาวิธีที่จะทําให้ เขามีข้าว ชางบ้ านก็ดใี จ และแจ้ งมา
ภายหลังว่า มีสองรายที่จะให้ ที่ดนิ คนหนึง่ มี 10 ไร่ ก็ขอแบ่งให้ 5 ไร่ อีกคนหนึง่ มี 8 ไร่จะขอให้ 5 ไร่ เช่นเดียวกันเป็ น 10
ั ้ ะอยูใ่ นพื ้นที่ที่เป็ นนากว้ างพอใช้ ไม่มีนํ ้า ไม่มีอา่ งเก็บนํ ้า
ไร่ บวกกับอีก 3 ไร่กว่าๆ ที่อีกคนเค้ าให้ เป็ น 13 ไร่ สิบสามไร่นนน่
ไม่มีลาํ ห้ วยทีจ่ ะมากันเป็
้ นเขื่อนเก็บนํ ้าหรื อฝาย เมื่อรับว่าจะช่วยก็ต้องช่วย แต่นกึ ในใจเรา แย่แน่ ไปรับจะช่วยให้ เขามีข้าว
้
ก็เลยคิดวิธีวา่ ถ้ าใน 13 ไร่นนั ้ เราทําบ่อ ทําสระ ที่จะเก็บนํ ้าได้ ประมาณ หมื่นลูกบาศก์เมตร เข้ าใจว่าเมื่อฝนลง สระนันจะ

เต็มได้ และเมื่อเต็มแล้ วถ้ าหากว่าเขาปลูกข้ าว แล้ วเกิดความแห้ งแล้ ง ก๋สามารถที่จะตักนํ ้า ทีใ่ ช้ คาํ ว่าตักก็เพราะว่า ไม่ได้
นึกถึงว่าจะหาสูบนํ ้าหรื ออะไรไป แต่วา่ นึกว่าตักนํ ้ามาใส่นา ที่จะมีประมาณสัก 5 ไร่ ก็คงทําได้ แล้ วก็จะทําให้ มีข้าวได้ ในปี
ที่แล้ วจึงปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ลงทุนใช้ เงินประมาณสามแสนบาท พัฒนาในที่ 13 ไร่นนั ้ แล้ วก็ทําสระ ทําสระแล้ วทําที่ ที่จะเป็ นที่
นา และปลูกต้ นไม้ เช่นมะม่วง ปลูกผักเช่นผักคะน้ า เลี ้ยงสัตว์เช่นไก่ ทังได้
้ ทําที่สาํ หรับพักของผู้เป็ นเจ้ าของ เมื่อเดือนที่แล้ ว
ได้ รับรายงานพร้ อมรูปถ่ายในสระนันมี
้ นํ ้า ในนาที่ได้ ทํามีข้าวและมีเม็ดข้ าวด้ วย ผักก็ขึ ้นต้ นไม้ ก็ขึ ้น หมายความว่า แม้ จะไม่
มีต้นนํ ้า ไม่มีอา่ งเก็บนํ ้า หรื อเขื่อนหรื อฝาย สระนํ ้าของที่นนก็
ั ้ วามารถที่จะเก็บนํ ้าไว้ เพื่อที่จะใช้ เลี ้ยงข้ าวให้ มีเม็ด...”
พระราชดํารัส พระราชทานแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2536

พระราชดํารัส วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538
“...ทฤษฎีใหม่เป็ นวิธีปฏิบตั ิการเกษตรอีกแนวทางหนึง่ ที่คด
ิ ค้ นขึ ้นสําหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจํานวนน้ อย หรื อแปลงขนาด

เล็ก มีหลักสําคัญอยูว่ า่ แต่ละแปลงจะแบ่งออกเป็ นส่วนๆ สมมุตวิ า่ แปลงหนึง่ มี 15 ไร่ จะปลูกข้ าว 5 ไร่ ปลูกไม้ ผล พืชไร่
ั้
หรื อพืชผักสวนครัว 5 ไร่ ขุดสระนํ ้า 3 ไร่ ปลูกที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ อีก 2 ไร่ วิธีนี ้ได้ ทดลองปฏิบตั ิขนแรกมานานพอสมควร
และได้ ผลดีที่นา่ พอใจระดับหนึง่ คือเกษตรกรมีข้าวบริ โภคเพียงพอตลอดปี และมีรายได้ พอเลี ้ยงตัวเองได้ ...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู าํ เร็ จการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ณ สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538

พระราชดํารัส วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2538
“...แม้ โลกเราทุกวันนี ้จะเจริ ญรุดหน้ าด้ วยวิทยาการและเทคโนโลยีอน
ั ก้ าวหน้ ากล้ าวไกลเพียงใดก็ตามแต่อาหารก็ยงั เป็ น

สิง่ สําคัญและจําเป็ นอยูส่ าํ หรับชีวิตของคนเรา โดยไม่มส่ งิ่ หนึง่ สิง่ ใดมาทดแทนได้ เพราะชีวิตทุกชีวิตจะต้ องบริ โภคอาหาร
เพื่อบรรเทาความหิวและเสริ มสร้ างบํารุงร่างการให้ เติบโตแข็งแรง นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมหลายชนิดยังต้ องอาศัยผลผลิต
จากการเกษตรเป็ นวัตถุดิบปั ญหาอยูท่ ี่วา่ ในปั จจุบนั พื ้นที่การเกษตรซึง่ เป็ นแหล่งผลิตอาหารของโลกมีจํากัด ตรงกันข้ าม
กับจํานวนประชากรที่นบั วันจะเพิ่มมากขึ ้น เหตุนี ้ ทุกประเทศจะต้ องร่วมมือกันพัฒนางานด้ านเกษตรอย่างใกล้ ชิด และ
ร่วมกันวางแผนด้ านการผลิตให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของประชากรในโลก อีกเรื่ องหนึง่ ที่ข้าพเจ้ าใคร่จะปรารภในที่นี ้

ก็คืองานด้ านเกษตรมีลกั ษณะพิเศษอยูป่ ระการหนึง่ คือการผลิตทีอ่ าศัยพลังธรรมชาติเป็ นหลัก โดยไม่ต้องใช้ วตั ถุดิบตราบ
ใดที่ยงั มีธรรมชาติอยู่ คือมีดิน มีนํ ้า มีแสงแดด มีลมฟ้ าอากาศ เกษตรกรก็สามารถบันดาลให้ ผลผลิตทางการเกษตรงอก
งามเพิ่มพูนขึ ้นตลอดไปได้ ตราบนัน้ ดังนัน้ การนําหลักวิชาและเทคโนโลยีใดๆ มาใช้ ในงานเกษตรกรรม จึงต้ องพยายาม
ระมัดระวังไม่ให้ เป็ นการทําลายธรรมชาติ เพราะจะมีผลกระทบเสียหายแก่การดํารงชีวติ ของมนุษย์โดยตรงทังในปั
้ จจุบนั
และอนาคต...”
พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานวันอาหารโลก ณ สํานักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
สาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2538

