
น้ํา...หลกัการองคค์วามรูมิ้ติท่ี ๑ แห่งศาสตรข์องพระราชา 

 ศาสตรข์องพระราชาเป็นศาสตรท์ีมุ่่งเน้นการพฒันาชุมชนและสงัคมตามหลกัการองคค์วามรู ้๖ มติ ิไดแ้ก่ น้ํา ดนิ 

เกษตร พลงังานทดแทน ป่า และสิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมกบัสภาพภูมสิงัคมและสภาพของปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะ

เรื่อง “น้ํา” นัน้ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรกสุด เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ี

น้ําสะอาดเพยีงพอสาํหรบัการอุปโภคบรโิภค ไปจนถงึการประกอบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 อย่างไรกต็ามแมป้ระเทศไทยจะตัง้อยู่ในจุดภูมศิาสตรท์ีอ่ากาศรอ้นชื้น ฝนตกชุก ทําใหม้ปีรมิาณน้ําตน้ทุน ทัง้

น้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิจํานวนมาก แต่หากการบรหิารจดัการน้ําไม่ดพีอกไ็ม่สามารถเกบ็กกัน้ําเหล่าน้ีไวใ้ชใ้หเ้กดิประโยชน์ได้

อย่างเตม็ที ่ในขณะทีปั่ญหาการบุกรุกทําลายป่าตน้น้ํายงัมผีลใหป้รมิาณน้ําลดน้อยลงจนเกดิปัญหาภยัแลง้ และเมื่อถงึฤดูฝนก็

ไมม่กีําแพงธรรมชาตขิองผนืป่าคอยกัน้น้ํา ทําใหน้ํ้าไหลบ่าเขา้ท่วมบา้นเรอืนจนเกดิปัญหาอุทกภยัซํ้าเตมิ ในขณะทีชุ่มชนเมอืง

ตอ้งเผชญิกบัปัญหาน้ําทว่มขงัและน้ําเสยีอยูเ่ป็นประจาํ 

 

 
 

 จากการเสดจ็ฯ เยี่ยมราษฎรในภูมภิาคต่าง ๆ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงพบว่า

ปัญหาความเดอืดรอ้นของราษฎรในเรือ่งน้ําจาํแนกเป็น ๓ ดา้นหลกัคอื น้ําแลง้ น้ําท่วม และน้ําเสยี จงึนํามาสูแ่นวพระราชดาํริ

ในการแก้ปัญหาน้ําแบบองค์รวม คอื การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ํา การแก้ปัญหาน้ําท่วม และการแก้ปัญหาคุณภาพน้ํา โดย

ประเภทของโครงการอนัเน่ือง มาจากพระราชดาํร ิเรือ่ง "น้ํา” ทีส่าํคญัประกอบดว้ย  

  ๑. โครงการฝนหลวง 

  ๒. โครงการพฒันาแหลง่น้ําเพือ่การเกษตร  

  ๓. โครงการพฒันาแหลง่น้ําเพือ่การผลติไฟฟ้า  

  ๔. โครงการพฒันาแหลง่น้ําเพือ่การรกัษาตน้น้ําลาํธาร 

  ๕. โครงการระบายน้ําออกจากพืน้ทีลุ่ม่ 

  ๖. โครงการป้องกนัและบรรเทาอุทกภยั  

  ๗. โครงการบรรเทาน้ําเน่าเสยี  

  ๘. โครงการแกม้ลงิ  

  



 

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเน่ืองมาจากพระราชดําริได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ

ประเทศชาตเิป็นสว่นรวมในหลาย ๆ ดา้น คอื 

 

 
 

   ช่วยใหพ้ืน้ทีเ่พาะปลูกมน้ํีาอย่างอุดมสมบูรณ์ ปลูกพชืไดท้ัง้ฤดูฝนและฤดูแลง้ หรอืทําการเพาะปลูกครัง้ที่

สองได ้อนัเป็นการชว่ยเพิม่ผลผลติและทาํใหร้าษฎรมรีายไดม้ากขึน้ 

   บางทอ้งทีท่ีเ่คยมน้ํีาท่วมขงัจนไม่สามารถเพาะปลูก หรอืปลกูแลว้ไม่ไดผ้ลดเีท่าทีค่วร โครงการระบายน้ํา

ออกจากพื้นที่ลุ่มอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิเช่น บรเิวณขอบพรุ ทําให้พื้นดนิแห้งลงจนสามารถจดัสรรพื้นที่ดงักล่าวให้

ราษฎรทีไ่ม่มทีีด่นิเป็นของตนเองเขา้ไปทํากนิได ้เพื่อไม่ใหพ้วกเขาเหล่านัน้ไปบุกรุกทําลายป่าเพื่อหาทีท่ํากนิ เป็นการช่วย

รกัษาป่าไมอ้นัเป็นทรพัยากรของชาตไิวไ้ด ้

   เมื่อมกีารก่อสรา้งอ่างเกบ็น้ําขนาดต่าง ๆ ไว ้จะมกีารปล่อยพนัธุป์ลาลงไป ทําใหร้าษฎรตามหมู่บา้นทีอ่ยู่

ใกลเ้คยีงมปีลาบรโิภคภายในครอบครวั หรอืจบัขายเพือ่เสรมิรายได ้

   ช่วยใหร้าษฎรมน้ํีาสะอาดเพื่อการอุปโภคบรโิภคอยา่งพอเพยีงตลอดปี ทําใหร้าษฎรมสีุขภาพพลานามยัดี

ขึน้ และยงัชว่ยใหม้แีหลง่น้ําสาํหรบัการเลีย้งสตัวด์ว้ย 

   บางโครงการมวีตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาอุทกภยัในเขตชุมชนเมอืงใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ช่วย

ลดความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกจิ ทัง้กบัภาคเอกชนและภาครฐับาล 

   โครงการพฒันาแหล่งน้ําเพื่อผลติไฟฟ้า ช่วยใหร้าษฎรทีอ่ยู่ในป่าเขาและในทอ้งทีทุ่รกนัดาร ไดม้ไีฟฟ้าไว้

ใชส้าํหรบัแสงสวา่งในครวัเรอืน 

   โครงการพฒันาแหล่งน้ําเพื่อการรกัษาต้นน้ําลําธาร โดยการสร้างฝายเก็บกกัน้ําบรเิวณต้นน้ําเป็นชัน้ ๆ 

พรอ้มระบบกระจายน้ําจากฝายต่าง ๆ ไปสูพ่ืน้ทีส่องฝัง่ของลาํธาร ส่งผลใหพ้ืน้ดนิและป่าชุ่มชืน้ มลีกัษณะเป็นป่าเปียก ซึง่จะ

ชว่ยป้องกนัไฟป่าเป็นแนวกระจายไปทัว่บรเิวณตน้น้ําลาํธาร ทาํใหท้รพัยากรธรรมชาตมิคีวามอุดมสมบรูณ์ต่อไป 

 เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่าสาเหตุทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงใหค้วามสนพระราชหฤทยั

เกีย่วกบัการพฒันาแหล่งน้ําและการบรหิารจดัการน้ําเป็นพเิศษเพราะทรงเขา้ใจความสมัพนัธท์ีว่า่ “น้ําคอืชวีติ” ดงัพระราชดํารสั 

ณ พระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน เมือ่วนัที ่๑๗ มนีาคม ๒๕๒๙ ความตอนหน่ึงวา่ 

 

“...หลกัสาํคญัว่าต้องมีน้ําบริโภค น้ําใช้ น้ําเพ่ือการเพาะปลกู เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีนัน่ ถ้ามีน้ํา คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ํา คน

อยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้...”  

 

  



ดิน...หลกัการองคค์วามรูมิ้ติท่ี 2 แห่งศาสตรข์องพระราชา 

 "ดนิ” เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามสําคญัต่อความคงอยู่ของสิง่มชีวีติทุกชนิด และยงัเป็นปัจจยัการผลติที่

สําคญัเคยีงคู่กบั "น้ํา” ในการทําเกษตรกรรม เพราะต่อให้มน้ํีาอุดมสมบูรณ์ดเีพยีงใด แต่ถ้าสภาพดนิไม่ด ีปราศจากธาตุ

อาหารทีจ่ําเป็นต่อการเตบิโตของพชื กย็ากต่อการปลกูพชืพรรณชนิดใดใหเ้ตบิโตแขง็แรงออกดอกออกผลตามทีต่อ้งการได ้

การอนุรกัษ์ทรพัยากรดนิจงึมคีวามจําเป็นต่อความเป็นอยู่และความมัน่คงของประเทศชาต ิด้วยเหตุน้ีพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชจงึทรงใหค้วามสําคญักบัดนิ ทัง้การปรบัปรุงบํารุงดนิและการจดัสรรทีด่นิ ซึ่งเป็นหวัใจสําคญั

ของประเทศทีท่าํการเกษตรเป็นหลกัอยา่งประเทศไทย จงึนํามาสูแ่นวพระราชดาํรใินการแกไ้ขปัญหาดนิทีส่าํคญั คอื 

 

 

 

การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟดิูน  

 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงให้ความสําคญัในงานอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูดินที่มสีภาพ

ธรรมชาตแิละปัญหาทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละภูมภิาค จงึมพีระราชดาํรใินการแกไ้ขปัญหาดนิทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ เช่น การ

ศกึษาวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาดนิเคม็ ดนิเปรีย้ว ดนิทราย ในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปัญหาดนิพรุในภาคใต ้และ

ที่ดนิชายฝัง่ทะเล รวมถึงการแก้ไขปรบัปรุงและฟ้ืนฟูดนิที่เสื่อมโทรมพงัทลายจากการชะลา้งหน้าดนิ ตลอดจนการทําแปลง

สาธติการพฒันาทีด่นิเพื่อการเกษตรกรรมในพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาดนิเสื่อมโทรม เพื่อใหพ้ื้นทีท่ีม่ปัีญหาเรื่องดนิกลบัมาใชป้ระโยชน์

ทางการเกษตรไดอ้กีครัง้ โดยแนวพระราชดาํรใินดา้นการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูดนิทีส่าํคญัแบง่เป็น ๔ สว่น คอื 

  ๑. การสร้างแบบจําลองการพฒันาพื้นที่ที่มีสภาพขาดความสมบูรณ์ ดินปนทราย และปัญหาการชะล้าง

พงัทลาย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้ศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ๖ แห่งทัว่ประเทศ รวมทัง้

พระราชทานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิเพื่อเป็นแหล่งศกึษาวจิยัการแกไ้ขปัญหาและพฒันาพืน้ทีท่ีม่สีภาพปัญหา

ต่างกนัตามภมูสิงัคม ตลอดจนเป็นแหลง่ศกึษาดงูานและนําความรูไ้ปปรบัใชต้ามสภาพปัญหาของพืน้ที ่

  ๒. การแก้ปัญหาดนิเปรี้ยวโดยทฤษฎีแกลง้ดนิ เริม่จากวธิกีารแกลง้ดนิให้เปรี้ยว ดว้ยการทําใหด้นิแหง้และเปียก

สลบักนัไปเพือ่เร่งปฏกิริยิาทางเคมขีองดนิ ซึง่จะไปกระตุน้ใหส้ารไพไรตท์าํปฏกิริยิากบัออกซเิจนแลว้ปลดปล่อยกรดกํามะถนั

ออกมา ทาํใหด้นิเป็นกรดจดัจนถงึขัน้ "แกลง้ดนิใหเ้ปรีย้วสุดขดี” จนกระทัง่ถงึจุดทีพ่ชืไม่สามารถเจรญิงอกงามได ้จากนัน้จงึหา

วธิกีารปรบัปรุงดนิดงักลา่วใหส้ามารถปลกูพชืได ้

  ๓. การอนุรกัษ์ดินโดยหญ้าแฝก ซึ่งเป็นวชัพชืที่มคีุณสมบตัิพเิศษไม่ว่าจะเป็นการช่วยป้องกนัการชะล้าง

พงัทลายของหน้าดนิ ช่วยเกบ็กกัรกัษาความชุ่มชืน้ใตด้นิไว ้นอกจากน้ีหญ้าแฝกยงัช่วยกรองน้ําเสยีใหก้ลายเป็นน้ําใส ทัง้ยงั

ใชเ้ป็นกาํแพงสเีขยีวกนัไฟป่าลุกลาม เพราะแมใ้นฤดแูลง้หญา้แฝกกย็งัคงเขยีวชะอุ่มอยูไ่ด ้

  ๔. การห่มดนิ เพื่อให้ดนิมคีวามชุ่มชื้น จุลนิทรยี์ทํางานได้ด ีอนัจะส่งผลใหด้นิบรเิวณนัน้ทําการเกษตรไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิและพฒันาทรพัยากรดนิให้เกดิแร่ธาตุ ทัง้น้ี การห่มดนิมอียู่ด้วยกนัหลาย



วธิกีาร เช่น ใชฟ้างและเศษใบไมม้าหม่ดนิหรอืวสัดุอื่นตามทีห่าไดต้ามสภาพทัว่ไปของพืน้ที ่การใชพ้รมใยปาลม์เป็นผา้ห่มดนิ 

นอกจากนัน้การหม่ดนิยงัจะชว่ยคลุมหน้าดนิป้องกนัวชัพชืไดอ้กีดว้ย  

  



 

การแก้ปัญหาขาดแคลนท่ีดินทาํกินของเกษตรกร  

 ปัญหาการขาดแคลนที่ดนิทํากินของเกษตรกร เป็นปัญหาสําคญัยิ่งในช่วงหลายสบิปีที่ผ่านมา พระราชดําริ

แนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาเรื่องดนิ คอื ทรงนําเอาวธิกีารปฏริปูทีด่นิมาใชใ้นการจดัและพฒันาทีด่นิทีเ่ป็นป่าเสื่อมโทรม ที่

รกรา้งวา่งเปล่า นํามาจดัสรรใหเ้กษตรกรทีไ่รท้ีท่ํากนิไดป้ระกอบอาชพีในรปูของหมูบ่า้นสหกรณ์ และโครงการจดัและพฒันา

ทีด่นิในรูปแบบอื่น ๆ ทัง้น้ี โดยใหส้ทิธทิํากนิชัว่ลูกชัว่หลาน แต่ไมใ่หก้รรมสทิธิใ์นการถอืครอง พรอ้มกบัจดับรกิารพืน้ฐานให้

ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมกีารจดัพืน้ทีท่ํากนิใหร้าษฎรชาวไทยภูเขาสามารถดํารงชพีอยู่ไดเ้ป็นหลกัแหล่ง โดยไม่

ตอ้งทาํลายป่าอกีต่อไป  

 ในการจดัพืน้ทีต่่าง ๆ ดงัทีก่ล่าวมาน้ี พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงมหีลกัการว่า ตอ้งมกีาร

วางแผน การจดัการใหด้เีสยีตัง้แต่ตน้ โดยใชแ้ผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศช่วย ไม่ควรทาํแผนผงัทีท่ํากนิเป็นลกัษณะตาราง

สีเ่หลีย่มโดยไม่คํานึงถงึสภาพภูมปิระเทศ แต่ควรจดัสรรพืน้ทีท่ํากนิแนวพืน้ทีร่บัน้ําจากโครงการชลประทาน นัน่คอื จะตอ้ง

ดาํเนินโครงการเกีย่วกบัการพฒันาทีด่นิเพือ่การเกษตรควบคูไ่ปกบัการพฒันาแหลง่น้ํา 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิเกีย่วกบัการพฒันาทีด่นิมาอยา่ง

ต่อเน่ืองยาวนานจนเกดิสมัฤทธผิลและคุณูปการหลายหลาก ปรากฏเป็นทีป่ระจกัษ์และไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ทางองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) จงึเทดิพระเกยีรตพิระองคท์า่นโดย

กาํหนดใหว้นัที ่๕ ธนัวาคมของทุกปี ซึง่ตรงกบัวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

เป็น "วนัดนิโลก" (World Soil Day) ยิง่กวา่นัน้ ยงัประกาศใหปี้ ๒๕๕๘ เป็น "ปีดนิสากล" หรอื International Year of Soils นบั

ไดว้า่พระเกยีรตยิศทีน่านาชาตใิหก้ารแซ่ซอ้งสรรเสรญิน้ีลว้นมาจากพระจรยิวตัรดา้นการพฒันา ซึง่ออกมาจากความหมาย

ของพระนาม “ภมูพิลอดุลยเดช” ทีส่มเดจ็ยา่เคยมรีบัสัง่กบัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช ไวว้า่ “อนัท่ีจริง

เธอกช่ื็อภมิูพล ท่ีแปลว่า กาํลงัของแผน่ดิน” โดยแท ้

 

  



เกษตร...หลกัการองคค์วามรู้มิติท่ี 3 แห่งศาสตรข์องพระราชา 

 “…การเกษตรนัน้ถือได้ว่าเป็นทัง้รากฐานและชีวิตสาํหรบัประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่

เป็นผู้มีอาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเหน็เสมอมาว่า วิธีการพฒันาท่ีเหมาะสมแก่ประเทศเราอย่างย่ิง กคื็อ

จะต้องทาํนุบาํรงุเกษตรกรรมทุกสาขาให้พฒันาก้าวหน้า เพ่ือยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกระดบัให้

สงูขึน้…” 

พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ณ อาคารจกัรพนัธเ์พญ็ศริ ิวนัพฤหสับดทีี ่

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 

 จาก “น้ํา” และ “ดนิ” ซึ่งเป็นหลกัการองค์ความรูใ้น ๒ มติแิรกแห่งศาสตร์ของพระราชา ไดแ้สดงใหเ้หน็อย่าง

แจ่มชดัในพระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชวา่ พระราชกจิทัง้ปวงลว้นมุง่สูเ่ป้าหมายหลกั 

คอื ความอยู่ดกีนิดขีองปวงชนชาวไทยบนพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามภูมสิงัคม นอกจากนัน้บนเสน้ทางการพฒันา

ดงักล่าวพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงใหค้วามสาํคญัในเรื่องเกษตรกรรมซึง่เป็นอาชพีหลกัของประเทศ 

ทรงใชห้ลกัการพฒันาการเกษตรทีส่ง่เสรมิใหเ้กษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได ้โดยเฉพาะในดา้นอาหารเป็นอนัดบัแรกไมว่า่จะ

เป็นขา้ว พชืผกั ผลไม ้ทัง้ยงัทรงเน้นไม่ใหเ้กษตรกรพึ่งพาเฉพาะพชืเกษตรแต่เพยีงอย่างเดยีว เพราะมคีวามเสีย่งจากความ

แปรปรวนของตลาดและความไม่แน่นอนของธรรมชาต ิโดยทรงหาช่องทางใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้นอกเหนือไปจากภาค

เกษตร เชน่ โครงการศลิปาชพีทัว่ประเทศ โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรในหมูบ่า้นรอบศนูยศ์กึษาการ

พฒันาตามแนวพระราชดาํร ิโครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมน้ํามนัปาลม์ขนาดเลก็ โครงการศนูยบ์รกิารการพฒันาขยายพนัธุไ์ม้

ดอกไมผ้ล และโครงการอื่น ๆ อกีมาก ในการพฒันาการเกษตรใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชมแีนวพระราชดาํรทิีถ่อืเป็นหลกัเกณฑห์รอืเทคนิควธิกีารซึง่เป็นศาสตรด์า้นการเกษตรทีส่ามารถนําไปประยกุตใ์ช้

ไดใ้นทุกพืน้ที ่เชน่ 

 
   การพฒันาการเกษตรทีจ่ะไดผ้ลจรงินัน้ จะตอ้งลงมอืทดลองคน้ควา้ ตอ้งปฏบิตัอิยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ใหม้กีาร

คน้ควา้ทดลองทัง้ก่อนการผลติและหลงัจากผลติ คอื พจิารณาดูตัง้แต่เรื่องความเหมาะสมของพชื ความเหมาะสมของดนิ พชื

อยา่งใดจะเหมาะกบัดนิประเภทใด 

   การคน้ควา้เกีย่วกบัความตอ้งการของตลาด คอื การปลกูพชืทีต่ลาดตอ้งการ ผลติออกมาแลว้มทีีข่าย 

   การดแูลคุณภาพของผลผลติ โดยการใสใ่จในทุกขัน้ตอนการผลติและคดัสรรผลผลติทีด่อีอกสูต่ลาด เพือ่ให้

เกดิความเชือ่มัน่ทัง้ต่อผูซ้ือ้และผูบ้รโิภค 

   การสง่เสรมิความรูใ้หเ้กษตรกรไดม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ในดา้นการบญัชแีละธุรกจิการเกษตร ในลกัษณะทีพ่อจะทาํ

ธุรกจิแบบพึง่ตนเองได ้สาํหรบัในเรือ่งน้ีพระองคท์า่นทรงเหน็วา่ การรวมกลุม่กนัของเกษตรกรจะชว่ยไดเ้ป็นอยา่งด ี

   การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ แต่ไม่จําเป็นต้องส่งเสรมิผลผลติให้ได้ปรมิาณสูงสุดแต่เพยีงอย่างเดยีว 

เพราะเป็นการสิน้เปลอืงคา่โสหุย้และทาํลายคุณภาพดนิในระยะยาว 

   การพฒันาคุณภาพชวีติของเกษตรกรในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรมคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่างค่อยเป็น

คอ่ยไปและมสีภาพชวีติทีม่คีวามสขุ ไมเ่ครง่เครยีดกบัการเรง่รดัใหเ้กดิความเจรญิรวดเรว็เกนิไป 



   การประหยดั ลดค่าใชจ้่ายทางการเกษตรกร โดยอาศยัพึง่พงิธรรมชาตเิป็นปัจจยัสาํคญั เช่น สนับสนุนใหใ้ชโ้ค 

กระบอืในการทํานามากกวา่ใหใ้ชเ้ครื่องจกัร การปลูกพชืหมุนเวยีน โดยเฉพาะพชืตระกูลถัว่ เพือ่ลดค่าใชจ้่ายเรื่องปุ๋ ย หรอืการ

ใชปุ้๋ ยธรรมชาตแิทนปุ๋ ยเคมซีึง่มรีาคาแพง มผีลกระทบต่อคุณภาพของดนิ 

  



 

 

   นอกจากนัน้ทรงเหน็วา่การพฒันาฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตมิผีลโดยตรงต่อการพฒันาการเกษตร จงึทรงมุง่

ทีจ่ะใหม้กีารพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเพื่อเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศในระยะยาว ทรงสนพระราชหฤทยั

อยา่งยิง่ต่อการทีจ่ะทาํนุบาํรุง ปรบัปรุงสภาพของทรพัยากรธรรมชาตต่ิาง ๆ ไมว่า่จะเป็นป่าไม ้ทีด่นิ แหล่งน้ํา ใหอ้ยูใ่นสภาพ

ทีจ่ะมผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอยา่งมากทีส่ดุ 

   โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารใินด้านการพฒันาการเกษตรที่กระจายอยู่ทัว่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรดิา้นการพฒันาการเกษตรในชนบท โครงการตามพระราชดาํรดิา้นการพฒันาชาวเขาและ

การเกษตรที่สูง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําร ิได้

สง่ผลโดยตรงต่อความกนิดอียูด่ขีองเกษตรกรถว้นหน้า เน่ืองจากเป็นโครงการทีมุ่ง่แกปั้ญหาหลกัดา้นการพฒันาการเกษตร ทาํ

ให้เกษตรกรมโีอกาสมากขึ้นในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ในด้านเทคนิคและวชิาการเกษตรสมยัใหม่ ให้เกษตรกรได้มโีอกาส

เรยีนรูแ้ละเหน็ตวัอยา่งของความสาํเรจ็ของการผลติในพืน้ทีต่่าง ๆ และสามารถนําไปปรบัใชใ้นการเพาะปลกูของตนเองอยา่ง

ไดผ้ล 

 
  



พลงังานทดแทน...หลกัการองคค์วามรู้มิติท่ี ๔ แห่งศาสตรข์องพระราชา 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงหว่งใยในเรือ่งสถานการณ์ของน้ํามนัในโลกซึง่เป็นทรพัยากร

ทีน่ับวนัจะค่อย ๆ หมดไป และอาจเกดิภาวะน้ํามนัขาดแคลนขึน้ไดใ้นอนาคต จงึทรงใหค้วามสนพระราชหฤทยัเกี่ยวกบัการ

พฒันาพลงังานทดแทน ซึง่จะเขา้มามบีทบาทแทนน้ํามนัไดใ้นอนาคต ดงัพระราชดาํรสัทีพ่ระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่

เขา้เฝ้าฯ ถวายชยัมงคล ในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิาลยั สวนจติรลดา พระราชวงัดุสติฯ วนัอาทติยท์ี ่๔ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ วา่ 

"...ถ้าน้ํามนัเชื้อเพลงิหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลงิอย่างอืน่ได้ ม ีแต่ต้องขยนั หาวธิทีีท่ําให้เชื้อเพลงิเกิดใหม่ เชื้อเพลงิทีเ่รยีกว่า

น้ํามนันัน้มนัจะหมด ภายในไมก่ีปี่หรอืไมก่ีส่บิปีกห็มด... ถา้ไมไ่ดท้าํเชื้อเพลงิทดแทน เรากเ็ดอืดรอ้น...”  

 พระองค์จงึทรงรเิริม่การศกึษาวจิยัเรื่องพลงังานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ผ่านโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา

อย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเน่ือง โดยมพีระราชดํารใิห้นําพืชผลการเกษตรมาผลติเป็นพลงังานทดแทน เพื่อให้คนไทย

สามารถพึง่พาตวัเองไดใ้นดา้นพลงังาน รวมทัง้รองรบัปัญหาราคาพชืผลเกษตรตกตํ่า ตลอดจนเป็นการนําเศษวสัดุเหลอืใชม้า

ทําประโยชน์ใหคุ้ม้ค่าทีสุ่ดและสรา้งระบบนิเวศใหเ้กดิความสมดุลและยัง่ยนื เช่น การทําเช้ือเพลิงแท่งจากวสัดุเหลอืใชแ้ละ

การผลติแก๊สชีวภาพจากมูลโค โดยมพีระราชดํารวิ่า ควรนําแกลบมาใชง้านใหเ้ป็นประโยชน์ ทัง้ดา้นการทําเป็นปุ๋ ยสาํหรบั

ปรบัปรุงสภาพดนิ และทาํเป็นเชือ้เพลงิ โดยไดท้ดลองนําวสัดุต่าง ๆ อาท ิแกลบบด ผกัตบชวา และขีเ้ลือ่ยจากถุงเพาะเหด็มา

อดัเป็นเชื้อเพลงิแท่งที่ใหค้วามรอ้นไดด้ ีรวมทัง้ผลติแก๊สชวีภาพจากมูลโคนมในการดําเนินงานโรงโคนมสวนจติรลดา เพื่อ

ไมใ่หม้ลูโคเหลา่น้ีถูกขนไปทิง้โดยเปลา่ประโยชน์ โดยนํามาเกบ็ใสถ่งัหมกัเพือ่ผลติแก๊สชวีภาพเพือ่ใชใ้นโรงโคนมต่อไป 

 
 การวจิยัและพฒันาโรงงานแปรรปูปาลม์น้ํามนั หรอืไบโอดีเซล พระองคท์รงคน้พบว่าปาล์มน้ํามนัเป็นพชืทีใ่ห้

ปรมิาณน้ํามนัสงูกว่าพชืน้ํามนัชนิดใด ๆ ในโลก จงึมพีระราชดํารใิหท้ําการวจิยัและพฒันาโรงงานแปรรูปปาลม์น้ํามนั โดยไดพ้ระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์าํการวจิยัและพฒันาโรงงานสกดัน้ํามนัปาลม์ขนาดเลก็ใหก้ลุ่มเกษตรกรสวน

ปาล์มรายย่อย และจดัสรา้งโรงงานทดลองขึน้ทีส่หกรณ์นิคมอ่าวลกึ จงัหวดักระบี่ จนกระทัง่ปี ๒๕๓๑ ไดร้บัสัง่ใหส้รา้งโรงงาน

แปรรูปน้ํามนัปาล์มขนาดเลก็ครบวงจรที่ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทองอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจงัหวดันราธวิาส ต่อมา

โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา และกองงานส่วนพระองค์ วงัไกลกงัวล อําเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ไดเ้ริม่การ

ทดลองใช้น้ํามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงสําหรบัเครื่องยนต์ดีเซล และจากการทดสอบพบว่าน้ํามันปาล์มกลัน่บริสุทธิ ์๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นน้ํามนัเชื้อเพลงิสําหรบัเครื่องยนต์ดเีซลโดยไม่ต้องผสมกบัน้ํามนัเชื้อเพลงิอื่น ๆ ซึ่งทําให้มกีาร

เคลื่อนไหวและตื่นตวัในการศกึษาคน้ควา้ทดลอง และทําวจิยัเกีย่วกบัการนําน้ํามนัพชืมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิกนัอย่างกวา้งขวาง 

โดยสว่นใหญ่เป็นการนําน้ํามนัพชืและน้ํามนัมะพรา้วมาใชใ้นเครื่องยนตแ์ละเรยีกเชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากน้ํามนัพชืน้ีรวม ๆ วา่ “ไบ

โอดีเซล” 



 แก๊สโซฮอล ์พลงังานทดแทนน้ํามนัเบนซิน พระองค์มพีระราชดํารสัใหศ้กึษาต้นทุนการผลติเอทานอลจากอ้อย 

เพื่อรองรบัสถานการณ์ในอนาคตทีอ่าจจะเกดิภาวะน้ํามนัขาดแคลนหรอืราคาออ้ยตกตํ่ามาตัง้แต่ปี ๒๕๒๘ เพราะทรงเลง็เหน็

วา่การนําออ้ยมาแปรรปูเป็นเอทานอล เพือ่ใชเ้ป็นพลงังานทดแทนเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะแกปั้ญหาได ้ซึง่แมว้า่ในชว่งปี ๒๕๒๘ 

– ๒๕๓๐ น้ํามนัเบนซนิยงัคงมรีาคาถูก แต่พระองคย์งัทรงใหศ้กึษาวจิยั ปรบัปรุง และพฒันาเอทานอลอย่างต่อเน่ืองมาตลอด 

ดงันัน้ เมื่อเกดิวกิฤตราคาน้ํามนัขึน้สูง จงึไดม้กีารนําผลการศกึษาวจิยัพลงังานทดแทนตามพระราชดํารมิาต่อยอดขยายผลใน

เชงิพาณชิยไ์ดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัสถานการณ์ 

  



 

 

 นอกจากน้ี สําหรบัพลงังานด้านอื่น ๆ พระองค์ทรงศกึษาเกี่ยวกบัน้ําอย่างละเอยีดลกึซึ้ง ทําให้ทรงทราบถึง

ปรมิาณน้ําที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ และพระราชทานข้อสงัเกต แนวทางแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวขอ้งนําไปพฒันาการใชพ้ลงังานน้ําให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ รวมถึงพระราชดํารเิกี่ยวกบัการสรา้งเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา

ขนาดเล็ก เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์และสร้างกระแสไฟฟ้าให้ชุมชนในละแวกใกล้เคียงในพื้นที่ชนบทห่างไกล และมี

พระราชดํารเิกีย่วกบัการพฒันาพลงังานลม ซึ่งส่วนใหญ่นํามาใชใ้นการสบูน้ํา เช่น มพีระราชดํารใิหป้ลูกป่าดว้ยการนําพลงังาน

ลมมาใชสู้บน้ําขึ้นไปบนภูเขา เพื่อให้ดนิมคีวามชุ่มชื้น สรา้งสภาพ แวดลอ้มที่เหมาะแก่การเจรญิเตบิโตของต้นไม ้โดยทรง

นําไปใชป้ระโยชน์ในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรเิป็นจาํนวนมาก 

 จะเหน็ไดว้า่โครงการตามแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชลว้นเกดิขึน้ดว้ยพระ

ปรชีาสามารถและสายพระเนตรอนัยาวไกลในเรื่องพลงังาน พระองค์จงึมพีระราชดํารใิหศ้กึษา คน้ควา้ และทรงรเิริม่การพฒันา

พลงังานทดแทนโดยเป็นไปตามหลกัการ "พึง่ตนเอง” คอื ลดการนําเขา้จากต่างประเทศ เพราะสามารถผลติใชเ้องไดบ้างสว่น กลา่ว

ไดว้า่พระมหากรุณาธคิุณทีท่รงจดัตัง้โครงการพลงังานทดแทนช่วยใหป้ระเทศมพีลงังานหลากหลายรปูแบบทีส่ามารถนํามาใช้

ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีรวมถงึสง่ผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิและความมัน่คงของชาตเิป็นอยา่งยิง่ 

 
  



ป่า...หลกัการองคค์วามรูมิ้ติท่ี 5 แห่งศาสตรข์องพระราชา 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีความสนพระราชหฤทัย และทรงตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นต้นทุนพื้นฐานของวถิกีารดํารงชวีติของประชาชนโดยตรง จากการเสดจ็พระ

ราชดาํเนินไปเยีย่มราษฎรในพืน้ทีต่่าง ๆ ทรงพบวา่ปัญหาป่าเสือ่มโทรมไดท้วคีวามรุนแรงจนน่าวติก และสง่ผลกระทบใหเ้กดิ

ปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมาเป็นลูกโซ่ ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องดินและน้ําเท่านัน้ หากโยงใยถึงปัญหาทางสงัคมเศรษฐกิจ 

การเมอืง คุณธรรม และระบบนิเวศของพืน้ทีโ่ดยรวมอกีดว้ย 

 
 

 ดว้ยเหตุน้ีพระองคจ์งึไดพ้ระราชทานแนวพระราชดาํรใินการแกไ้ขปัญหาป่าเสือ่มโทรม ซึง่มไิดเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ

ทีด่ําเนินไปอย่างโดด ๆ อย่างเป็นเอกเทศ หากแต่ทรงบูรณาการงานพฒันาที่เกี่ยวเน่ืองทัง้หมดเขา้ไปทํางานในพื้นที่อย่าง

ประสานสมัพนัธก์นัแนวพระราชดํารดิา้นป่าไม ้เพื่อลดการตดัไมท้ําลายป่าและสง่เสรมิใหม้กีารปลูกป่าในรปูแบบต่าง ๆ โดย

การปลกูฝังจติสาํนึกใหชุ้มชนเหน็ความสาํคญัของป่าไม ้ช่วยกนัอนุรกัษ์ ดแูลรกัษาและใชป้ระโยชน์จากป่าอยา่งถูกวธิ ีเพือ่ให้

มนุษยก์บัธรรมชาตอิยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุและยัง่ยนื โดยแนวพระราชดาํรใินการแกไ้ขปัญหาป่าไมจ้าํแนกเป็นหมวดหมู่

ได ้ดงัน้ี 

  ๑. การอนุรกัษ์ป่าและส่ิงแวดล้อม ดว้ยทรงเลง็เหน็ถงึปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่สง่ผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาต ิจงึพระราชทานแนวพระราชดาํรใินการจดัการอนุรกัษ์ป่าและ

สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

   * การรกัษาป่าต้นน้ํา ตามหลกัการขัน้พืน้ฐาน คอื เมือ่มป่ีากจ็ะมน้ํีา มดีนิอนัอุดมสมบรูณ์ มคีวามชุม่ชืน้ของ

อากาศ และเกือ้กลูต่อการดาํรงชวีติ โดยพระองคไ์ดพ้ระราชทานพระราชดาํร ิ“ทฤษฎีป่าเปียก” โดยทรงใหห้าวธิใีหน้ํ้าจากป่า

ไหลผา่นลกึลงในใตด้นิเพือ่รกัษาหน้าดนิใหม้คีวามชืน้ ซึง่เป็นกลยทุธใ์นการสรา้งแนวป้องกนัไฟในระยะยาวไดอ้กีดว้ย 

   * การจดัการเรื่องน้ําและการสร้างความชุ่มช้ืนในบริเวณพื้นท่ีอนุรกัษ์ โดยการกกัเกบ็น้ําไวบ้นทีสู่ง

ใหม้ากทีส่ดุ แลว้จา่ยปันลดหลัน่ลงมาดว้ยการควบคุม และจดัการสภาวะการไหลของน้ําใหส้มํ่าเสมอ ดว้ยการสรา้งฝายชะลอ

ความชุ่มช้ืน หรอื Check Dam ปิดกัน้ร่องน้ําในเขตตน้น้ําลําธารเพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปใหก้วา้งขวาง อนัจะช่วย

ฟ้ืนฟูสภาพป่าในบรเิวณทีส่งูใหส้มบรูณ์ขึน้เป็นภเูขาของป่าและน้ําในอนาคต 

   * การจ่ายปันน้ํา เพื่อแผ่ขยายความชุ่มชื้นแก่สิง่แวดลอ้มในพื้นที่ เพื่อการอุปโภคบรโิภค และเพื่อการ

เพาะปลูกของประชาชนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยการทาํท่อส่งและลําเหมอืงในการกระจายน้ําไปยงัพืน้ทีก่ารเกษตร ซึ่งพระองค์

ทรงเน้นการใชว้สัดุในพืน้ทีท่ีห่างา่ยและประหยดัเป็นหลกั 

   * การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ (สตัว์ป่าและอุทยาน) โดยจดัให้มกีารเพาะเลี้ยงขยายพนัธุ์สตัว์ป่าให้

แพร่หลาย รวมทัง้สง่เสรมิใหร้าษฎรเลีย้งสตัวป่์าเป็นอาชพี และหากพืน้ทีโ่ครงการมสีภาพภูมปิระเทศสวยงามอุดมสมบรูณ์ มี

ความเหมาะสมกใ็หด้าํเนินการจดัตัง้เป็นวนอุทยานหรอือุทยานแหง่ชาตต่ิอไป 



   * การรกัษาป่าชายเลน โดยส่งเสรมิการปลูกป่าไมช้ายเลนดว้ยการอาศยัระบบน้ําขึน้น้ําลงในการเตบิโต 

อนัเป็นแนวป้องกนัลมและป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ รวมทัง้เป็นแหล่งอาศยัของสตัวน้ํ์า ซึ่งเป็นการช่วยสรา้งความสมดุล

ใหแ้ก่ธรรมชาตใิหก้ลบัคนืสูค่วามอุดมสมบรูณ์ดงัเดมิ 

  



 

  ๒. การฟ้ืนฟสูภาพป่าและการปลกูป่า พระองคม์แีนวพระราชดาํรใินการฟ้ืนฟูสภาพป่าและการปลกูป่า 

ไดแ้ก่ 

   “ปลูกป่าในใจคน” โดยการทําความเขา้ใจกบัราษฎรใหรู้ถ้งึประโยชน์ของป่า และการอยู่ร่วมกบัป่าอย่าง

พึง่พาอาศยักนั ใหร้าษฎรไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการปลูกป่า ตลอดจนรูจ้กันําพชืพรรณมาใชส้อยอย่างถูกตอ้ง ดงัเช่นโครงการ

พฒันาพืน้ทีลุ่่มน้ําหว้ยบางทรายตอนบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัมุกดาหาร และโครงการพฒันาพื้นทีลุ่่มน้ําแม่อาว

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัลาํพนู 

   “ปลูกป่า ๓ อย่าง ให้ประโยชน์ ๔ อย่าง” เป็นแนวคดิของการผสมผสานการอนุรกัษ์ดนิ น้ํา และการฟ้ืนฟู

ทรพัยากรป่าไม ้ควบคูก่บัความตอ้งการดา้นเศรษฐกจิ ดว้ยการจาํแนกป่า ๓ อยา่ง คอื ป่าไมใ้ชส้อย ป่าไมก้นิ และป่าไมเ้ศรษฐกจิ 

ซึง่ชว่ยอนุรกัษ์ดนิและตน้น้ําลาํธารดว้ย 

   “การปลูกป่าทดแทน” โดยการการปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทําลายตามไหล่เขาและในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

นอกจากน้ีทรงชี้แนะแนวทางโดยถือหลักให้ธรรมชาติฟ้ืนตัวเอง เช่น “การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” โดยการปรับ

สภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเตบิโตของตน้ไม ้และควบคุมไมใ่หค้นเขา้ไปตดัตน้ไมห้รอืรบกวนเหยยีบยํ่าตน้ไมเ้ลก็ ๆ เมือ่ทิง้ไว้

ช่วงระยะหน่ึง พชื ลกูไม ้พนัธุไ์มต่้าง ๆ จะค่อย ๆ เจรญิเตบิโตและขยายพนัธุฟ้ื์นตวัขึน้ เช่น โครงการศกึษาวธิกีารฟ้ืนฟูทีด่นิ

เสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิตาํบลเขาชะงุม้ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุร ี

  ๓. การพฒันาเพ่ือให้ชุมชนอยู่ร่วมกบัป่าอย่างยัง่ยืน พระองค์มพีระราชดํารใิห้คนอยู่ร่วมกบัป่าได้ โดย

พยายามเปลีย่นราษฎรจากผูบุ้กรุกทําลายป่าใหก้ลายมาเป็นผูอ้นุรกัษ์ทรพัยากรป่า ดว้ยทรงตระหนักถงึการพึง่พาของคนและป่า 

โดยทรงมแีนวพระราชดํารใินการส่งเสรมิให้ทุกคนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการปลูกป่าและจดัการทรพัยากรด้วยตนเอง ทรง

แนะนําใหต้ัง้ “ป่าไม้หมู่บ้าน” เพื่อใหร้าษฎรเพาะตน้กลา้ใหแ้ก่ราชการ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกนั และเสรมิสรา้งคุณธรรม

และจติสาํนึก เป็นปัจจยัอนัสาํคญัทีจ่ะช่วยใหต้น้น้ําลําธารยงัคงอยู่ การสรา้งจติสาํนึกแก่ราษฎรตามแนวพระราชดํารน้ีิเป็นการ

ดาํเนินการรว่มกนัทีช่าวบา้นเหน็และสมัผสัได ้ตลอดจนไดร้บัประโยชน์ไดจ้รงิจากความอุดมสมบรูณ์ของป่า ดนิ และน้ํา 

 
 

  



ส่ิงแวดล้อม...หลกัการองคค์วามรู้มิติท่ี 6 แห่งศาสตรข์องพระราชา 

 การพฒันาทางเศรษฐกจิและความเจรญิกา้วหน้าของประเทศต่าง ๆ มกัเกดิปัญหาสาํคญัประการหน่ึงควบคู่กนั
มา คอืปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม กลา่วคอื ยิง่การพฒันารุดหน้าไปเท่าใด ปัญหาคุณภาพสิง่แวดลอ้มและภาวะมลพษิกย็ิง่ก่อตวัและ
ทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้เท่านัน้ ประเทศไทยเองกป็ระสบกบัปัญหาดงักล่าวเช่นกนั ทัง้น้ี เพราะการพฒันาเศรษฐกจิในช่วงที่
ผ่านมาไดใ้หค้วามสาํคญักบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยการนําเอาทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ โดยขาดการ
วางแผนการจดัการทีเ่หมาะสม เพื่อรองรบัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ ทําใหท้รพัยากรธรรมชาตทิีเ่หลอือยู่มสีภาพเสื่อมโทรมลงจนส่งผล
กระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม 
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชทรงห่วงใยต่อคุณภาพชวีติของประชาชน ดว้ยทรงยดึมัน่ใน
แนวพระราชดําริการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าควบคู่กับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ดํารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน จึงได้
พระราชทานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปรบัปรุงสภาพทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ โดยในดา้นการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มนัน้ ทรงเน้นงานการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง
ของปัญหาน้ําเน่าเสยีและปัญหาขยะ ทรงใชห้ลกัการพลกิฟ้ืนคนืชวีติดว้ยวถิแีห่งธรรมชาตผิสมผสานกบัหลกัวชิาการตามแนว
วทิยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได้ตามพระราชประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ดํารงชวีติอยู่อย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมในระยะยาว โดยพระราชดําร ิพระราชกรณียกิจ และโครงการอนัเน่ือง มาจาก
พระราชดาํรดิา้นการจดัการน้ําเสยีและขยะเพือ่สรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ขี ึน้สรุปได ้ดงัน้ี 
   การใช้น้ําคณุภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ําเน่าเสีย หรอืทีเ่รยีกกนัว่า "น้ําดีไล่น้ําเสีย" ไดแ้ก่ การใชน้ํ้าทีม่ ี
คุณภาพดชี่วยผลกัดนัน้ําเน่าเสยีออกไปและช่วยใหน้ํ้าเน่าเสยีมสีภาพเจอืจางลง ทัง้น้ี โดยรบัน้ําจากแมน้ํ่าเจา้พระยาหรอืจาก
แหล่งน้ําภายนอกส่งไปตามคลองต่าง ๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร ์หรอืคลองบางลําภู ซึ่ง
กระแสน้ําจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกบัแม่น้ําเจ้าพระยาอีกด้านหน่ึง ดงันัน้ เมื่อมกีารกําหนดวงรอบ
เกี่ยวกับการไหลของน้ําไปตามคลองต่าง ๆ นับแต่ปากคลองที่น้ําไหลเข้ามาจนถึงปลายคลองที่น้ําไหลออกได้อย่าง
เหมาะสม โดยน้ําสามารถไหลเวยีนไปตามลําคลองได้ตลอดแล้ว จะทําให้สามารถเจอืจางน้ําเน่าเสยีและชะล้างสิง่โสโครก
ออกไป ซึง่จะเป็นวธิกีารชว่ยบรรเทาน้ําเน่าเสยีในคลองต่าง ๆ ตอนชว่งฤดแูลง้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
   การบาํบดัน้ําเสียโดยใช้เครื่องกรองน้ําธรรมชาติ โดยการนําผกัตบชวามาทาํหน้าทีด่ดูซบัความสกปรกและ
โลหะหนกั รวมทัง้สารพษิจากน้ําเน่าเสยี หรอืทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเรยีกวา่ “ใช้อธรรมปราบอธรรม” ในโครงการ
ปรบัปรุงบงึมกักะสนัทีท่รงศกึษาดว้ยพระองคเ์อง ซึ่งจากการทดสอบคุณภาพน้ําในบงึพบวา่มคี่าออกซเิจนทีล่ะลายในน้ําตาม
จุดต่าง ๆ มปีรมิาณเพิม่ขึน้ แสดงว่าน้ําในบงึเมื่อไดร้บัการปรบัปรุงโดยทัว่ไปมคีุณภาพดขีึน้ดงัพระราชดํารสั เมื่อวนัที ่๑๕ 
พฤศจกิายน ๒๕๒๘ ความตอนหน่ึงว่า“...บงึมกักะสนัน้ี ทําโครงการ ทีเ่รยีกว่าแบบคนจน โดยใช้หลกัว่าผกัตบชวาทีม่อียู่
ทัว่ไปนัน้ เป็นพชืดูดความโสโครกออกมาแลว้กท็ําใหน้ํ้าสะอาดขึ้นได ้เป็นเครือ่งกรองธรรมชาตใิชพ้ลงังานแสงอาทติย ์และ
ธรรมชาตขิองการเตบิโตของพชื...” 

 
 

   การบาํบดัน้ําเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ํากบัระบบเติมอากาศ ดว้ยทรงห่วงใยในปัญหาน้ําเน่า
เสยีทีเ่กดิขึน้ในหนองหาน จงัหวดัสกลนคร ซึง่เป็นแหล่งรบัน้ําเสยีจากครวัเรอืนในเขตเทศบาลเมอืงสกลนคร ทีม่สีภาพเกนิขดี
ความสามารถในการรองรบัของเสยี จงึพระราชทานแนวพระราชดํารทิฤษฎกีารบําบดัน้ําเสยีดว้ยการผสมผสานระหว่างพชืน้ํากบั



ระบบการเติมอากาศ ณ บรเิวณหนองสนม - หนองหาน จงัหวดัสกลนคร ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวธิีธรรมชาติกับ
เทคโนโลยแีบบประหยดั โดยมกีรมประมงร่วมกบักรมชลประทานดําเนินการศกึษาและก่อสรา้งระบบบําบดัน้ําเสยีในบรเิวณ
ดงักลา่ว โดยมรีะบบบาํบดัดว้ยพชืน้ําซึง่เป็นวธิกีารบาํบดัน้ําเสยีดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
 

   การบาํบดัน้ําเสียด้วยระบบบ่อบาํบดัและพืชน้ํา ทรงนําวธิกีารทางธรรมชาตมิาใชบ้าํบดัน้ําเสยีชมุชน โดย

มตีวัอย่างที่เหน็ผลชดัเจน คอื โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดลอ้มแหลมผกัเบี้ยอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอําเภอบ้าน

แหลม จงัหวดัเพชรบุร ีเป็นพืน้ทีศ่กึษาทดลองการบําบดัน้ําเสยีดว้ยระบบบ่อบําบดัและวชัพชืตามแนวพระราชดําร ิโดยนําน้ํา

เสยีจากเทศบาลเมอืงเพชรบุรสีง่ต่อดว้ยระบบท่อมายงัพืน้ทีโ่ครงการฯ โดยการบาํบดัเริม่จากระบบบอ่บาํบดัน้ําเสีย กกัพกัน้ําเสยี

ไวใ้นระยะเวลาที่เหมาะสม เตมิออกซิเจนดว้ยกระบวนการสงัเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนและสาหร่าย อาศยัแรงลมช่วยเตมิ

อากาศ การยอ่ยสลายสารอนิทรยี ์ระบบพืชและหญ้ากรองน้ําเสีย ใชพ้ชืชว่ยบาํบดั ระบบพืน้ทีชุ่่มน้ําเทยีม ทาํแปลงหรอืบ่อ

น้ําเพือ่บาํบดัน้ําเสยีโดยปลกูพชืน้ํา ๒ ชนิด คอื กกกลม (กกจนัทรบรู) และธปูฤาษ ีช่วยในการบาํบดัน้ําเสยีระบบแปลงพืชป่า

ชายเลน ใชห้ลกัการเจอืจางระหวา่งน้ําเสยีกบัน้ําทะเล ซึง่สามารถพสิจูน์ไดว้า่ระบบบาํบดัน้ําเสยีดว้ยบ่อบาํบดัและพชืน้ีสามารถ

บาํบดัน้ําเสยีไดเ้ป็นอยา่งด ี

   กงัหนัน้ําชยัพฒันา ทรงสนพระราชหฤทยัเกีย่วกบัอุปกรณ์การเตมิอากาศ และทรงคน้คดิทฤษฎบีาํบดัน้ํา

เสยีดว้ยวธิกีารเตมิอากาศ ซึ่งเป็นรูปแบบสิง่ประดษิฐ์ทีเ่รยีบง่าย ประหยดั ใชห้ลกัการใหใ้บพดัเคลื่อนน้ําและช่องรบัน้ําไปสาด

กระจายเป็นฝอย เพือ่ใหส้มัผสักบัอากาศไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ทาํใหอ้อกซเิจนในอากาศสามารถละลายเขา้ไปในน้ําไดอ้ยา่งรวดเรว็ และ

ในช่วงที่น้ําเสยีถูกยกขึ้นมากระจายสมัผสักบัอากาศตกลงไปยงัผวิน้ําจะทําให้เกิดฟองอากาศจมตามลงไป ก่อให้เกิดการ

ถ่ายเทออกซเิจนอกีส่วนหน่ึง ซึ่งกงัหนัน้ําชยัพฒันาจะใชป้ระโยชน์ไดท้ัง้การเตมิอากาศ การกวนแบบผสมผสาน และการทํา

ให้เกดิการไหลตามทศิทางที่กําหนด เพื่อใชใ้นการบําบดัน้ําเสยีที่เกดิจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม และไดม้กีาร

นําไปใชง้านทัว่ประเทศ 

 

 
 

   การกาํจดัขยะแบบครบวงจร นับวนัขยะมแีต่จะเพิม่ขึ้นในขณะที่มพีื้นที่ทิ้งลดลง พระบาทสมเดจ็พระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชไดพ้ระราชทานแนวพระราชดํารเิกี่ยวกบัการกําจดัขยะที่ผ่านการทดลองและใช้ไดอ้ย่างเป็น

รปูธรรม คอื ทาํใหส้ามารถใชก๊้าซทีเ่กดิจากขยะก่อน จากนัน้ใหนํ้าขยะไปร่อนแยกสว่นประกอบแลว้นําเอาสารปรบัปรุงดนิไปใช้

ในการปลกูพชื สว่นทีเ่หลอืใชเ้ป็นเชือ้เพลงิได ้ใหนํ้าเอาไปเผาเพือ่นําเอาพลงังานความรอ้นมาใชป้ระโยชน์ นอกจากนัน้สว่นที่

เหลอืใหนํ้าเอาไปอดัแทง่นําไปใชป้ระโยชน์ในทางก่อสรา้ง ครัน้พืน้ทีข่ยะทีนํ่าออกไปใชป้ระโยชน์แลว้วา่งลง กส็ามารถนําขยะ

ชุดใหมเ่ขา้ไป แลว้ทาํในลกัษณะเดยีวกนั ยงัผลใหเ้กดิพืน้ทีร่องรบัขยะหมนุเวยีนกนัไป 
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