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พอ่เป็นพระบดิาแหง่เทคโนโลยไีทย1 
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เตมิอากาศแกน้ํ้าเสยี‘กงัหนัชยัพฒันา’2  

 ลดปญัหาดนิเปรี้ยวจดัดว้ย‘แกลง้ดนิ’3 

 

         สง่‘ฝนหลวง’4แกน้ํ้าแลง้ทีแ่หง้ผาก   
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พลงังานทางเลือกหลากหลายสิง่ 

ทาํจากของเหลือทิง้มมีหาศาล 

‘แกส๊ชีวภาพจากมลูววั’9สวนหลงับา้น (สวนจติรลดา) 

กลบักลายเป็นพลงังานอยา่งแยบยล 

 

พอ่มองไกลใชเ้รือ่ยไปก็คงหมด 

พลงังานหดลดเหลือน้อยทกุแหง่หน 

พอ่คดิผลติแอลกอฮอล์เพือ่ทกุคน 

ท ัง้รถยนต์ เกษตรกรรม งานวจิยั 

 

แอลกอฮอล์บรสิทุธิ‘์เอทานอล’10 

‘แกส๊โซฮอล์’11ผลติผลพืชน้อยใหญ ่

เตมิดเีซล‘ดโีซฮอล์’12ของคนไทย 

ทดลองใชใ้นแทรกเตอร์สวนจติรลดา 

 

อกี‘ไบโอดเีซล’13ปาล์มน้ํามนั 

ไดเ้หรียญทองถว้ยรางวลัทรงคณุคา่ 

น้ํามนัเหลือตามครวัเรือนดอ้ยราคา 

แปรเปลีย่นมา‘ไบโอดเีซลสาํหรบัชุมชน’14 

 

‘ช ั่งหวัมนั’15รวมพืชพนัธุ์เศรษฐกจิ 

ตวัอยา่งคดิบรหิารไมข่ดัสน 

บรูณการทรพัยากรดไีมม่จีน 

ตน้กลางปลายสายชลคนอยูด่ ี

 

พอ่ทรงต ัง้‘สถานีวทิย ุอ.ส.’16 

ไวต้ดิตอ่สือ่สมัพนัธ์สง่สขุ ี

ชว่ยปดัเป่ายามเดอืดรอ้นทกุข์ภยัมี 

‘VR009’17น้ีอยูคู่ไ่ทย 

 

 



‘ทฤษฎใีหม’่18จดัสรรดนิเพือ่ถิน่ฐาน 

หน่ึงสตัว์บา้นสามสามสามน้ํานาไร ่

บรหิารดจีดัแบง่ทีเ่ล็กน้อยใหญ ่

มน้ํีาใชเ้ลี้ยงชีพชอบตลอดเวลา 

 

 

‘เศรษฐกจิพอเพียง’19อยูเ่พียงพอ 

ทฤษฎพีอ่พึง่ตนเองรูร้กัษา 

พอประมาณ ใชเ้หตผุล เป็นปรชัญา 

อกีคณุธรรมนําชีวาพาสมดลุ 

 

พอ่อทุศิท ัง้ชีวติเพือ่เป็นครู 

ทาํแบบอยา่งใหลู้กดอูยูเ่กือ้หนุน 

เกนิบรรยายลูกระลกึสาํนึกคณุ 

ชา่งเป็นบญุเกดิบนผนืแผน่ดนิไทย 

 

ลูกจะเดนิตามรอยสองเทา้พอ่ 

ทาํหน้าทีไ่มร่ีรอท ัง้เล็กใหญ ่

ปิดทองหลงัพระจนงดงามลํา้วไิล 

เพียรพยายามเรียนรูไ้ปใชป้ญัญา 

 

นําความรูว้ทิยาศาสตร์มาสง่เสรมิ 

อกีเพิม่เตมิเทคโนโลยมีคีณุคา่ 

ใหส้มกบัมกีษตัรยิ์นกัพฒันา 
พระบดิาแหง่เทคโนโลยไีทย 

 

ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหมอ่มขอเดชะ 

ขา้พระพุทธเจา้ ดร.ณิชยา เอกธาราวงศ์ 

และศนูย์วจิยั พฒันา และฝึกอบรมเทคโนโลยชีีวภาพของแมลงระดบัภมูภิาค (RCIB) 

ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

 



รายละเอยีดประกอบ 

(รวบรวม และเรียบเรียงโดย น.ส.สริวิลัย์  อสิสาสะวนิ นกัศกึษาปรญิญาเอก ศนูย์วจิยั พฒันา 
และฝึกอบรมเทคโนโลยชีีวภาพของแมลงระดบัภมูภิาค (RCIB) ภาควชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล) 

 
1“พระบดิาแหง่เทคโนโลยขีองไทย” 
เมือ่ พ.ศ. 2543 คณะรฐัมนตรี 
มมีตเิห็นชอบถวายการเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ในฐานะทีท่รงเป็น “พระบดิาแหง่เทคโนโลยขีองไทย” 
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2543 พรอ้มท ัง้กาํหนดใหว้นัที ่
19 ตลุาคมของทกุปีเป็น “วนัเทคโนโลยขีองไทย” 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ทรงนําความรูท้างสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนทกุสาขาวชิามาใชใ้นการพฒันา 
ทกุแขนง ทกุ ๆ โครงการทีม่พีระราชดาํรแิละประทานใหแ้กป่ระชาชน 
ลว้นมวีธิดีาํเนินการไดง้า่ย ไมยุ่ง่ยากซํา้ซอ้น 
มคีวามสอดคลอ้งกบัระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาต ิและสภาพสงัคมของชุมชนนัน้ ๆ 
ไมท่รงปิดก ัน้เทคโนโลยใีหมจ่ากตา่งประเทศ 
แตท่รงเน้นวา่จะตอ้งเลือกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์มาปรบัปรุงใชไ้ดด้พีอ 
เหมาะกบัสภาพและฐานะของประเทศ โดยเน้นทีป่ระสทิธภิาพ ประหยดัและการทุม่แรงงาน 
ในการทีท่รงนําเทคโนโลยคีวามรูต้า่ง ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาเพือ่ประโยชน์สขุของราษฎร 
ใหม้ชีีวติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 
สามารถพึง่ตนเองไดอ้นัเป็นทีป่ระจกัษ์แกช่าวไทยและนานาประเทศท ั่วโลก 
 

2“กงัหนัชยัพฒันา” คอืเครือ่งกลเตมิอากาศแบบทุน่ลอย เพือ่แกไ้ขมลภาวะน้ําเน่าเสยี 
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหม้ลูนิธชิยัพฒันาดาํเนินการจดัสรา้งรว่มกบักรมชลประทาน 
ซึง่สามารถผลติไดเ้องในประเทศ ตามรูปแบบ “ไทยทาํไทยใช”้ 
และเป็นทีรู่จ้กักนัแพรห่ลายในปจัจุบนั 
“กงัหนัชยัพฒันา”ไดร้บัการพจิารณาและทลูเกลา้ฯถวายสทิธบิตัรในพระปรมาภไิธย เมือ่วนัที ่2 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 และถอืวา่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ของทกุปีเป็น “วนันกัประดษิฐ์” 
นบัแตน่ ัน้เป็นตน้มา 
 
3“แกลง้ดนิ” 
คอืวธิกีารแกไ้ขปญัหาดนิเปรี้ยวในพื้นทีท่างภาคใตซ้ึง่เกดิจากมสีารประกอบกาํมะถนั ทีเ่รียกวา่ 
สารประกอบไพไรท ์(Pyrite : FeS2) อยูเ่ป็นอนัมาก 
โดยการทาํใหด้นิแหง้และเปียกสลบักนัเพือ่เรง่ปฏกิริยิาทางเคมขีองดนิซึง่จะไปกระตุน้ใหส้ารไ
พไรทท์าํปฏกิริยิากบัออกซเิจนในอากาศ 
ปลดปลอ่ยกรดกาํมะถนัออกมาทาํใหม้กีรดจดัมากขึน้จนถงึทีส่ดุ 
จากนัน้จงึมกีารปรบัปรุงดนิเปรี้ยวโดยวธิกีารตา่งๆ เชน่ 
โดยการควบคมุระบบน้ําใตด้นิเพือ่ป้องกนัการเกดิกรดกาํมะถนั การใชว้สัดปุนูผสมประมาณ 
1-4 ตนัตอ่ไร ่การใชน้ํ้าชะลา้งจนถงึการเลือกใชพ้ืชทีจ่ะเพาะปลูกในบรเิวณนัน้ 
ชว่ยใหเ้กษตรกรไดม้ทีีด่นิทีส่ามารถใชเ้พาะปลูกไดอ้กีคร ัง้ 
 



4“ฝนหลวง” 
คอืการทาํฝนเทยีมเพือ่แกไ้ขปญัหาความแหง้แลง้หรือการขาดแคลนน้ําเพือ่การอปุโภค บรโิภค 
และทาํการเกษตร  ดว้ยพระเมตตาธรรม พระวริยิะอตุสาหะ 
พระปรีชาสามารถและพระอจัฉรยิภาพนบัเป็นเวลาเกอืบ 30 
ปีเพือ่ทาํการทดลองปฏบิตักิารฝนหลวง 
ในทีส่ดุสามารถทาํใหก้าํหนดบงัคบัฝนใหต้กลงสูพ่ื้นทีเ่ป้าหมายไดส้าํเร็จกลายเป็นหลกัแนวทาง
ใหน้กัวชิาการฝนหลวงรุน่ปจัจุบนั 
ไดท้าํการศกึษาวจิยัอยา่งมรีะเบยีบและเป็นระบบวทิยาศาสตร์ทีแ่ทจ้รงิ 
 
5“หญา้แฝก” 
เพือ่การอนุรกัษ์และปรบัปรุงบาํรุงดนิ  เน่ืองจากระบบรากของหญา้แฝกทีแ่ผก่ระจายลงไปในดิ
นตรงๆ เป็นเหมอืนกาํแพง จงึชว่ยชะลอความเร็วของน้ําทีไ่หลผา่นหน้าดนิ 
ชว่ยเก็บความชุม่ช้ืนของดนิไวแ้ละป้องกนัการพงัทลายของหน้าดนิ 
รวมท ัง้ป้องกนัสารพษิปนเป้ือนลงสูแ่หลง่น้ํา สมาคมควบคมุการกดัเซาะผวิดนินานาชาต ิ
(International Erosion Control Association: IECA) มมีตถิวายรางวลั The 
International Erosion Control Association’s International Merit Award 
แดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
ทีท่รงเป็นแบบอยา่งในการนําหญา้แฝกมาใชเ้พือ่อนุรกัษ์ดนิและน้ํา เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม พ.ศ. 
2536 
6“ภเูขาป่าหรือป่าเปียก” 
คอืระบบเพิม่ความชุม่ช้ืนฟ้ืนฟูสภาพป่าไมเ้พือ่ใชเ้ป็นแนวป้องกนัไฟป่า 
ป่าเปียกสามารถสรา้งไดห้ลายวธิตีามสภาพความเหมาะสม เชน่ 
สรา้งระบบสง่น้ําดว้ยวธิสีบูน้ําขึน้ไปพกัในบอ่พกัน้ําบนภเูขา 
แลว้ทาํระบบกระจายน้ําชว่ยการปลูกป่าแบบกึง่ถาวร คอืประมาณ ๓-๔ ปี 
เมือ่ไมโ้ตพอสมควรก็จะมคีวามชุม่ช้ืนและจะชว่ยดดูความช้ืนจากธรรมชาตดิว้ย 
จากนัน้จงึยา้ยระบบสง่น้ําดงักลา่วไปชว่ยพื้นทีใ่หมต่อ่ไป 
อกีวธิหีน่ึงคอืการปลูกตน้กลว้ยซึง่สามารถอุม้น้ําไวไ้ดม้ากกวา่พืชชนิดอืน่ 
ในพื้นทีท่ีก่าํหนดใหเ้ป็นชอ่งวา่งของป่า กวา้ง 2 เมตร เพือ่เป็นแนวปะทะกนัไฟป่า เป็นตน้ 
 
7“ฝายแมว้” 
คอืโครงการฝายชะลอความชุม่ช้ืนเพือ่การพฒันาและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แว
ดลอ้ม เป็นการสรา้งความชุม่ช้ืนใหก้บัพื้นทีป่่าไม ้โดยการสรา้งฝายเล็กๆแบบไมถ่าวร 
ใหส้อดคลอ้งไปกบัสภาพธรรมชาต ิโดยการใชว้สัดธุรรมชาตทิีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ 
ฝายชะลอความชุม่ช้ืน (Check Dam) มอียู ่2 ประเภทคอื ฝายตน้น้ําลาํธาร 
สาํหรบักกักระแสน้ําไวใ้หไ้หลชา้ลง 
และสามารถซมึลงใตผ้วิดนิเพือ่สรา้งความชุม่ช้ืนในบรเิวณนัน้ 
และฝายดกัตะกอนดนิและทรายมใิหไ้หลลงสูแ่หลง่น้ําเบือ้งลา่ง ฝายท ัง้ 2 
ประเภทสามารถสรา้งความชุม่ช้ืนและชะลอความชุม่ช้ืนและระบบวงจรน้ําทีอ่าํนวยประโยชน์แ
กก่ารฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ป่าไมไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดยีิง่ 
 
8“แกม้ลงิ” คอืโครงการพระราชดาํรติามแนวทางการบรหิารจดัการน้ําทว่ม 
โดยจดัสรรพื้นทีท่ีใ่ชร้ะบายน้ําและหน่วงน้ํา 
มแีนวคดิจากการทีล่งิอมกลว้ยไวใ้นกระพุง้แกม้ไวไ้ดค้ราวละมากๆจากนัน้จะคอ่ยๆ 
นําออกมาเคีย้วและกลืนกนิภายหลงั 
วธิกีารของโครงการแกม้ลงิคอืน้ําจากพื้นทีต่อนบนจะถกูพกัไวท้ีบ่อ่เก็บน้ําขนาดใหญบ่รเิวณชา
ยทะเลคอื แกม้ลงิ 



เมือ่ระดบัน้ําทะเลตํ่ากวา่ระดบัน้ําในคลองน้ําจากแกม้ลงิจะถกูระบายสูท่ะเลผา่นประตรูะบายน้ํา 
เมือ่ระดบัน้ําทะเลสงูกวา่ระดบัน้ําในลาํคลองใหท้าํการปิดประตรูะบายน้ํา 
เพือ่ป้องกนัมใิหน้ํ้ายอ้นกลบั 
 
“พลงังานชีวภาพ” ดว้ยพระปรีชาสามารถ 
และสายพระเนตรอนักวา้งไกลในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ 
ไดท้รงพระราชทานแนวพระราชดาํรดิา้นการพฒันาพลงังานอนักอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่การพฒั
นาประเทศนานปัการ สรา้งความม ั่นคงดา้นพลงังาน ลดการพึง่พานําเขา้เช้ือเพลงิ 
ชว่ยใหเ้กษตรกรมรีายได ้เชน่ 
9“แกส๊ชีวภาพ” ผลติจากเศษวสัดจุากการแปรรูปผลผลติการเกษตร 
เศษพืชและมลูสตัว์มาหมกัในสภาพไรอ้ากาศ 
 พลงังานทีไ่ดถ้กูนํามาใชเ้ป็นเช้ือเพลงิใหค้วามรอ้นแกร่ะบบการผลติโรงงานแปรรูปผลผ
ลติทางการเกษตรภายในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา 
เป็นการสรา้งประโยชน์จากวสัดเุหลือใชแ้ละไดพ้ลงังานทดแทนแบบย ั่งยนื 
11“แกส๊โซฮอล์” คอืการนําน้ํามนัเบนซนิไรส้ารตะก ั่วผสมกบั 10“เอทานอล” 
ทาํใหไ้ดน้ํ้ามนัเช้ือเพลงิทีม่รีาคาถกูลงในภาวะทีน้ํ่ามนัขาดแคลน 
โดยเอทานอลทีใ่ชน้ ัน้แปรรูปมาจากออ้ยในภาวะราคาออ้ยตกตํ่าเป็นการชว่ยเหลือเกษตรกรผูป้
ลูกออ้ยใหม้รีายได ้
ขณะเดยีวกนัไดม้กีารปรบัปรุงและพฒันากระบวนการผลติเอทานอลอยา่งตอ่เน่ืองจนมตีน้ทนุก
ารผลติตํ่าลง และเอทานอลถกูนําไปใชเ้ป็นสว่นผสมในการผลติ 12“ดโีซฮอล์” 
สาํหรบัเครือ่งยนต์ดเีซลซึง่ยงัอยูใ่นระหวา่งการทดลองยงัไมไ่ดนํ้าออกมาใชใ้นเชงิพาณิชย์ 
13“ไบโอดเีซล” คอืเช้ือเพลงิดเีซลทีผ่ลติจากน้ํามนัพืชหรือไขมนัสตัว์ 
เป็นพลงังานทดแทนเช้ือเพลงิดเีซลทีผ่ลติจากปิโตรเลียม เชน่ โครงการน้ํามนัไบโอดเีซล 
สตูรสกดัจากน้ํามนัปาล์ม ซึง่เป็นอกีหน่ึงผลงานทีไ่ดจ้ดสทิธบิตัรในพระปรมาภไิธย 
และทรงไดร้บัการทลูเกลา้ฯ ถวายรางวลัเหรียญทองในงาน “Brussels Eureka ๒๐๐๑” 
ซึง่เป็นนิทรรศการสิง่ประดษิฐ์นานาชาตปิระจาํปี 2544 ณ กรุงบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยยีม 
มกีารสนบัสนุนใหเ้กดิการทาํ 14“ไบโอดเีซลชุมชน”ขึน้ 
โดยสาํรวจและศกึษากอ่นวา่พื้นทีด่งักลา่วเหมาะจะทาํไบโอดเีซลจากอะไร 
หรืออาจเลือกใชน้ํ้ามนัพืชใชแ้ลว้ซึง่ใชไ้ดก้บัทกุพื้นที ่เพือ่ใชเ้ตมิเครือ่งยนต์ทางการเกษตร 
 
15“ช ั่งหวัมนั” คอืโครงการทดลองดา้นการเกษตร จงัหวดัเพชรบรุี 
เกดิขึน้จากพระราชดาํรสัใหม้กีารจดัหาและพฒันาพื้นทีเ่พือ่ทดลองปลูกมนัเทศทีช่าวบา้นในทอ้
งถิน่นํามาถวาย ตอ่มาไดม้กีารพฒันาพื้นทีบ่รเิวณตา่งๆเพือ่ใชเ้ป็นศนูย์รวบรวมพืชเศรษฐกจิ 
การทดลองทาํฟาร์มโคนม ฟาร์มไก ่
และมกีารใชพ้ลงังานจากทุง่กงัหนัลมเพือ่ผลติไฟฟ้าใชภ้ายในโครงการอกีดว้ย 
 
16“สถานีวทิย ุอ.ส.” เป็นสถานีวทิยทุีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ 
ทรงต ัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2495 ทีพ่ระราชวงัดสุติ 
ชือ่สถานีวทิยทุรงนํามาจากอกัษรยอ่ของพระทีน่ ั่งอมัพรสถาน 
ซึง่เป็นสถานทีท่ีใ่ชอ้อกอากาศคร ัง้แรก ตอ่มาในปี พ.ศ. 2500 
จงึยา้ยเขา้ไปต ัง้ในบรเิวณพระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน 
ทรงใชส้ถานีวทิยเุพือ่เป็นสือ่ในการประชาสมัพนัธ์ตดิตอ่ขา่วสารกบัประชาชน 
และเป็นสือ่สมัพนัธ์ระหวา่งพระองคแ์ละประชาราษฎร์ 
พระองคท์รงแสดงพระราชอจัฉรยิภาพทางดา้นการสือ่สารในเหตกุารณ์ทีส่าํคญัทีส่ดุจากเหตวุา
ตภยัทีอ่าํเภอ สวนผึง้ จงัหวดัราชบรุี มนีกัวทิยสุมคัรเลน่รวมกลุม่กนัออกไปชว่ยเหลือชาวบา้น 
และตดิตอ่เขา้มายงัศนูย์สายลมเพือ่เตรียมการ 



ขณะนัน้พระองคท์า่นตดิตอ่เขา้มาโดยใชร้หสันกัวทิยสุมคัรเลน่วา่ 17“VR009” 
เพือ่แนะนําวธิทีีถ่กูตอ้งในการออกไปชว่ยเหลือประชาชน 
 
18“ทฤษฎใีหม”่คอืแนวทางการจดัการทีด่นิและน้ําเพือ่การเกษตรทีย่ ั่งยนื 
ในพื้นทีท่าํกนิขนาดเล็กประมาณ 15 ไร ่
โดยการทาํการเกษตรแบบผสมผสานเพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถเลี้ยงตวัเองได ้
มรีายไดไ้วใ้ชจ้า่ยและมอีาหารไวบ้รโิภคตลอดปี โดยแบง่พื้นทีอ่อกเป็น 4 สว่นในอตัราสว่น 
30:30:30:10 คอื สว่นทีห่น่ึง 30% ขดุสระเก็บกกัน้ําสาํหรบัใชเ้สรมิการเพาะปลูกในฤดแูลง้ 
และเลี้ยงสตัว์น้ํา สว่นทีส่อง 30% ใชป้ลูกขา้วทาํนา สว่นทีส่าม 30% ใชป้ลูกไมผ้ล พืชผกั 
สมนุไพร สว่นทีส่ี ่10% สาํหรบัทีอ่ยูอ่าศยั เลี้ยงสตัว์ และโรงเรือน เป็นตน้ 
 
19“เศรษฐกจิพอเพียง (3 หว่ง 2 เงือ่นไข)”  ซึง่ประกอบดว้ยความ "พอประมาณ มเีหตผุล 
มภีมูคิุม้กนั" บนเงือ่นไข "ความรู"้ และ "คณุธรรม" 
เศรษฐกจิพอเพียงเป็นการพฒันาทีต่ ัง้อยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลางและความไมป่ระมาท 
โดยคาํนึงถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล 
และการสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัตลอดจนการใชค้วามรู ้
ความรอบคอบและคณุธรรมประกอบการวางแผน การตดัสนิใจและการกระทาํตา่ง ๆ 
ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอด ีทีไ่มม่ากและไมน้่อยจนเกนิไป 
ไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ เชน่ การผลติและการบรโิภคทีพ่อประมาณ ความมเีหตผุล 
หมายถงึ การใชห้ลกัเหตผุลในการตดัสนิใจเรือ่งตา่ง ๆ โดยพจิารณาจากเหตปุจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้อยา่งรอบคอบ การมภีมูคิุม้กนัทีด่ ีหมายถงึ 
การเตรียมตวัใหพ้รอ้มรบัตอ่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงรอบตวั 
ปจัจยัเหลา่น้ีจะเกดิขึน้ไดน้ ัน้ จะตอ้งอาศยัความรู ้และคณุธรรม เป็นเงือ่นไขพื้นฐาน กลา่วคอื 
เงือ่นไขความรู ้หมายถงึ ความรอบรู ้ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงัในการดาํเนินชีวติและการประกอบการงาน สว่นเงือ่นไขคณุธรรม คอื 
การยดึถอืคณุธรรมตา่ง ๆ อาท ิความซือ่สตัย์สจุรติ ความอดทน ความเพียร 
การมุง่ตอ่ประโยชน์สว่นรวมและการแบง่ปนั ฯลฯ ตลอดเวลาทีป่ระยกุต์ใชป้รชัญา 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงน้ีไดร้บัการเชดิชูจากองคก์ารสหประชาชาต ิ
วา่เป็นปรชัญาทีม่ปีระโยชน์ตอ่ประเทศไทยและนานาประเทศ 
และสนบัสนุนใหป้ระเทศสมาชกิยดึเป็นแนวทางสูก่ารพฒันาแบบย ั่งยนื 
 
เอกสารอา้งองิ 

- http://www.chaipat.or.th 
- http://www.manager.co.th/Cyberbiz/viewNews.aspx?NewsID=9590000

105403 
- http://www.manager.co.th/Food/ViewNews.aspx?NewsID=9570000140
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- http://www.tgcontrol.com/?p=2388 
- http://www.eppo.go.th/royal/m1700_0020.html 
- http://www.เรารกัพระเจา้อยูห่วั.com 

 

 

 

 


