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บทที ่9 วถิีการด าเนินชีวติกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 ในโลกยคุปัจจุบนั ทุกประเทศลว้นมุ่งแข่งขนัเพ่ือความเจริญเติบโตของตนเอง โดยเนน้การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั ซ่ึงทรัพยากรทางธรรมชาติบนโลก เช่น ป่าไม ้ ดิน แร่ธาตุ น ้ ามนั และอ่ืนๆไดถู้กใชจ้น
เหลือลดนอ้ยลงทุกที  อีกทั้งยงัเกิดปัญหาทางมลพิษต่างๆ ข้ึนมากมาย ปัญหาเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงเกิดจากความไม่รู้จกั
เพียงพอของสงัคมมนุษย ์  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ไดท้รงเลง็เห็นถึงปัญหาดงักล่าว และทรงช้ีแนะแนว
ทางแกไ้ขโดยมีพระกระแสราชด ารัสแด่พสกนิกรชาวไทย ใหน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) ไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนั  

ปรัชญา เศรษฐกจิพอเพยีง : ความหมายและความส าคญั 

    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทาง 
การด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้า แนวทางการแกไ้ขเพ่ือใหร้อดพน้ และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงโดยทรงเปรียบเทียบค าวา่ พอเพียง กบัค าวา่ Self-Sufficiency วา่  

". . . Self-Sufficiency นั้น หมายความวา่ ผลิตอะไร มพีอท่ีจะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน อยู่ได้ด้วย
ตนเอง เป็นไปตามท่ีเค้าเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง คนส่วนมากมกัเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเร่ืองของ
เกษตรกรในชนบทเท่าน้ัน แต่แท้ท่ีจริง ผู้ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น พ่อค้า ข้าราชการ และพนักงานบริษทัต่างๆ 
สามารถน าแนว พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยกุต์ใช้ได้  แต่ว่าพอเพียงนีม้คีวามหมายกว้างขวางย่ิงกว่า
นีอี้ก คือ ค าว่าพอ กพ็อเพียงนีก้พ็อแค่น้ันเอง คนเราถ้าพอใจในความต้องการมนักม็คีวามโลภน้อย เม่ือมคีวามโลภ
น้อยกเ็บียดเบียนผู้ อ่ืนน้อย            ถ้าประเทศใดมคีวามคิดอันนี ้ มคีวามคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ซ่ือตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเรากอ็ยู่เป็นสุข พอเพียงนี ้อาจจะม ีมมีาก อาจจะมขีองหรูหรากไ็ด้ แต่ว่า
ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณ พูดจากพ็อเพียง ท าอะไรกพ็อเพียง ปฏิบัติงานกพ็อเพียง ฉะน้ัน 
ความพอเพียงนีก้แ็ปลว่าความพอประมาณและความมเีหตผุล."  
                ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็น
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสงัคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวกิฤติ เพ่ือความมัน่คงและความยัง่ยนืของ
การพฒันา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทาง
สายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

ความพอเพยีงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงันี ้

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

2. ความมเีหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
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3. การมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ใีนตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

นอกจากคุณลกัษณะ 3 ประการแลว้ ส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ เง่ือนไข 2 ประการ เพื่อการตดัสินใจและด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน นัน่คือเง่ือนไขต่อไปน้ี 

1. เง่ือนไขความรู้  ประกอบดว้ย ความรู้เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น  ความรอบคอบท่ี
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั  เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขั้น
ปฏิบติั 

2. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ย  มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
และมีความเพียร  ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

ดงัแสดงเป็นแผนภูมิรูปภาพ ไดด้งัน้ี 

 

คุณลกัษณะของคน / กจิกรรม ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

พอประมาณ มีเหตุ มีผล มีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
 -  พอเหมาะกบัสภาพของตน 

 -   พอควรกบัส่ิงแวดลอ้ม     
     ทางกายภาพ / สงัคม                                
    (ไม่โลภจนเบียดเบียนตวัเอง    
     ท าลายส่ิงแวดลอ้ม) 

-ไม่ประมาท (รอบรู้ / มีสติ) 
- รู้สาเหตุ (ท าไม) 
- รู้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  รู้ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ในดา้น
ต่างๆ 

- สุขภาพดี  
-  พร้อมรับความเส่ียงต่างๆ     
(วางแผน / เงินออม /   ประกนั)  
-   ท าประโยชน์ใหก้บัผูอ่ื้น /
สงัคมเรียนรู้ / พฒันาตนอยา่ง
ต่อเน่ือง    
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การปฏบิัตตินตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  
           1. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่ มเฟือยในการด ารงชีพอยา่งจริงจงั ดงัพระ
ราชด ารัสวา่  
           . . . ความเป็นอยู่ทีต้่องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยดัไปในทางทีถู่กต้อง. . .  
           2. ยดึถือการประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้ง สุจริต แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม  
ดงัพระราชด ารัสท่ีวา่  
           . . . ความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกดิมาจาก การประพฤตชิอบและการหาเลีย้งชีพ ของตนเป็นหลกั
ส าคญั. . .  
           3. ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางการคา้ขายประกอบอาชีพแบบต่อสูก้นัอยา่ง
รุนแรงดงัอดีต ซ่ึงมีพระราชด ารัสเร่ืองน้ีวา่  
           . . . ความสุขความเจริญอนัแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญทีบุ่คคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็น
ธรรมทั้งในเจตนา และการกระท า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอญิ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อ่ืน. . .  
           4. ไม่หยดุน่ิงท่ีจะหาทางในชีวติหลุดพน้จากความทุกขย์ากคร้ังน้ี โดยตอ้งขวนขวายใฝ่หาความรู้ใหเ้กิดมี
รายไดเ้พ่ิมพนูข้ึนจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคญั พระราชด ารัสตอนหน่ึงท่ีใหค้วามชดัเจนวา่  

            . . . การทีต้่องการให้ทุกคนพยายามที ่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มัน่คงนีเ้พ่ือตนเอง เพ่ือทีจ่ะให้
ตวัเองมคีวามเป็นอยู่ทีก้่าวหน้า ทีม่คีวามสุข พอมพีอกนิเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป กคื็อให้มเีกยีรตว่ิายืนได้ด้วย
ตวัเอง. .    

5. ปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดีลดละส่ิงย ัว่กิเลสใหห้มดส้ินไป ทั้งน้ีดว้ยสงัคมไทยท่ีล่มสลายลงในคร้ังน้ี 
เพราะยงัมีบุคคลจ านวนมิใช่           นอ้ยท่ีด าเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผน่ดิน พระบาทสมเดจ็ พระ
เจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราโชวาทวา่  

               . . . พยายามไม่ก่อความช่ัวให้เป็นเคร่ืองท าลายตวั ท าลายผู้อ่ืน พยายามลด พยายามละความช่ัวทีต่วัเอง
มอียู่ พยายามก่อความดใีห้แก่ตวัอยู่เสมอ พยายามรักษา และเพิม่พูนความดทีีม่อียู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึน้. . . 

 

ประการทีส่ าคัญของเศรษฐกิจพอเพยีง 

          1. พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไวกิ้นเองบา้ง ปลูกไมผ้ลไวห้ลงับา้น 2-3 ตน้ พอท่ีจะมีไวกิ้นเองใน
ครัวเรือน เหลือจึงขายไป  
          2. พออยูพ่อใช ้ท าใหบ้า้นน่าอยู ่ปราศจากสารเคมี กล่ินเหมน็ ใชแ้ต่ของท่ีเป็นธรรมชาติ (ใชจุ้ลินทรียผ์สม
น ้ าถูพ้ืนบา้น จะสะอาดกวา่ใชน้ ้ ายาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีข้ึน (ประหยดัค่ารักษาพยาบาล)  
          3. พออกพอใจ เราตอ้งรู้จกัพอ รู้จกัประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผูอ่ื้น เพราะเราจะหลงติดกบัวตัถุ 
ปัญญาจะไม่เกิด 

นอกจากน้ี ยงัทรงพระด าริโครงการต่างๆ เพ่ือแกปั้ญหาความเดือดร้อนและพฒันาชีวติของเกษตรกรใน
จงัหวดัต่างๆ มากมายหลายโครงการดว้ยกนั  อนัแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองคใ์นศาสตร์ต่างๆ โดย
แบ่งเป็นโครงการในพระราชด าริ 4 ดา้น คือ  
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1. ทางด้านดนิ  ตวัอย่างโครงการในพระราชด าริ 

        โครงการตามพระราชประสงคหุ์บกะพง 

 

 
เม่ือป  พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว ได เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรใน

จงัหวดัเพชรบุรี และ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ   ได ทรงพบเกษตรกรชาวสวนผกั จ านวน 83 ครอบครัว ซ่ึง
ประสบความเดือดร อน ไม มีท่ีดินท า กินเป นของตนเอง จึงทรงรับไว ในพระบรมราชูปถมัภ และ
โปรดให  ฯพณฯ ม.ล. เดช สนิทวงศ  ประธานสภาพฒันา เศรษฐกิจแห งชาติและองคมนตรี เป นผู
จดัหาท่ีดินให เกษตรกรดงักล าว  ระหว างนั้นรัฐบาลอิสราเอลได ทราบถึงพระราชประสงค ท่ีจะช
วยเหลือเกษตรกรผู ทุกข ยาก จึงขอเข าร วมโครงการและเสนอให ความช วยเหลือในรูปของผู
เช่ียวชาญใน การพฒันาพ้ืนท่ีชนบท  ต อมาคณะรัฐมนตรีจึงได จดัท าสัญญาร วมมือระหว างรัฐบาลไทย
กบัรัฐบาลอิสราเอลข้ึน ก าหนด ระยะเวลา 5 ป  นับแต วนัท่ี 19 สิงหาคม 2509 และส้ินสุดสัญญาเม่ือ 18 
สิงหาคม 2514  โดยมอบหมายให กระทรวง พฒันาการแห งชาติ กระทรวงเกษตร และหน วยงานอ่ืนๆ ร

วมด าเนินโครงการภายใต ช่ือ "โครงการไทย-อสิราเอลเพ่ือพฒันาชนบทหุบกะพง" เลือกท่ีดินบริเวณ  
บ านหุบกะพง ต าบลเขาใหญ  อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี     เป นพ้ืนท่ีทดลองการเกษตรของโครงการ     
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว  และได ทรงติดตามโครงการน้ีอย างใกล ชิดด วยพระองค เอง  ด

วยทรงโปรดท่ีจะให  โครงการน้ีเป นโครงการทดลอง (Pilot Project) ในการพฒันา ดงัมีหวัขอ้ดงัน้ี 
 
1. พฒันาการเกษตรในพ้ืนท่ีสูงกว าระดบัน ้ าทะเล ดินขาดความอุดมสมบูรณ  โดยใช เทคโนโลยกีารเกษตร
แผน    
     ใหม      
2. จดัตั้งศูนย สาธิตและทดลองการเกษตร เก็บข อมูลการเกษตรทั้งด  านการปลูกพืชและการเล้ียงสตัว  
การทดลอง  
     การจดัระบบชลประทาน  ศึกษาต นทุน ความเหมาะสมเพื่อการขยายผล  
3. เพื่อจดัสรรท่ีดินและพฒันาท่ีดิน ให เกษตรกรยากไร เข าอยู อาศยั ประกอบอาชีพการเกษตรโดยไม
ให กรรมสิทธ์ิ  4. จดัตั้งและส งเสริมการสหกรณ ให เป นสถาบนัหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของเกษตรกร   
5. เป นศูนย กลางของข อมูลในการพฒันาชนบทด านการเกษตรและสหกรณ   
6. มุ งช วยเหลือและพฒันาราษฎร   เพื่อให รู จกัการพึ่งตนเอง และช วยเหลือซ่ึงกนัและกนั     
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2. ทางด้านน า้  ตวัอย่างโครงการในพระราชด าริ 

                   โครงการฝนหลวง 

  

จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดเ้สด็จเยีย่มราษฎรในจงัหวดัต่างๆเป็นประจ า ไดท้รงพบเห็น
ทอ้งถ่ินหลายๆแห่งประสบปัญหาความแหง้แลง้ หรือขาดแคลนน ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการท าเกษตร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฤดูเพาะปลูก เกษตรกรจะประสบความเดือดร้อน ทุกขย์ากมาก เน่ืองจากบางคร้ังฝนไดท้ิ้ง
ช่วงนานหรือภาวะฝนท้ิงช่วงเกิดในระยะวกิฤติของพืชผล คือพืชอยูใ่นระยะท่ีก าลงัใหผ้ลผลิตต ่า หรืออาจจะไม่มี 
ผลผลิตใหเ้ลย เป็นตน้ ดงันั้นภาวะฝนแลง้ หรือฝนท้ิงช่วงใน แต่ละคร้ัง/แต่ละปีจึงสร้างความเดือดร้อน และความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอยา่งสูง นอกจากน้ีภาวะความตอ้งการใชน้ ้ านบัวนัจะทวปีริมาณความ
ตอ้งการเพ่ิมสูงข้ึนตามอตัราการเพ่ิมของประชากร การขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและการเจริญเติบตของกลุ่ม
อุตสาหกรรม  

ดงันั้น ในปี พทุธศกัราช 2499 จึงไดท้รง พระมหากรุณาพระราชทาน โครงการพระราชด าริ "ฝนหลวง" 
ใหห้ม่อมราชวงศ ์เทพฤทธ์ิ เทวกลุ รับไปด าเนินการ ศึกษา วจิยั และ การพฒันา กรรมวธีิการท าฝนใหบ้งัเกิดผล
โดยเร็ว  

 
3. ทางด้านป่า   

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ปีที ่50 

          โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย ์ปีท่ี 50 
เกิดข้ึนดว้ยพระราชเสาวนียข์องสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินาถ เม่ือวนัท่ี 26 ธวัาคม  พ.ศ.2535  ใหห้า
มาตรการหยดุย ั้งการท าลายป่าและเร่งฟ้ืนฟสูภาพตน้น ้ า ล าธาร โดยทรงโปรดใหพิ้จารณาปัญหาการขาดแคลนน ้ า 
ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของชาติท่ีจะตอ้งเร่งแกไ้ขโดยด่วนท่ีสุด รัฐบาลไดอ้ญัเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนาง
เจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการด าเนินการฟ้ืนฟสูภาพป่าไม ้ ซ่ึงเป็นเขตป่าอนุรักษท่ี์
เส่ือมสภาพโดยเร่งด่วน ดงันั้นจึงไดข้ดัท าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัเน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย ์ปีท่ี 50 ข้ึน 
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          โดยคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2537 ก าหนดใหด้ าเนินการตั้งแตปี่ พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2539 มี
เป้าหมายใหป้ลูกป่าในพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี์เส่ือมโทรม 5 ลา้นไร่ รวมทั้งพ้ืนท่ีนอกเขตป่าอนุรักษด์ว้ยการด าเนิน
โครงการฯ ในระยะน้ี เน่ืองจากผูร่้วมโครงการฯ ยงัมีประสบการณ์ปลูกป่านอ้ย และช่วงระยะเวลาในการ
ด าเนินงานสั้นเกินไปจึงด าเนินงานไม่ไดค้รบตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวจึ้งไดมี้การขยายระยะเวลาของโครงการฯ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2540 ใหข้ยายเวลาออกไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 – พ.ศ.2545 เป็นระยะท่ี  
2 ซ่ึงในระยะน้ี เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงท าใหผู้ร่้วมโครงการฯ จ านวนมากชลอ
หรือหยดุการด าเนินการปลูกป่า เม่ือส้ินระยะท่ี 2  จึงด าเนินการปลูกป่าพ้ืนท่ีป่าอนุรักษไ์ปไดป้ระมาณ 3.4 ลา้นไร่ 
ยงัขาดอยูอี่กประมาณ 1.6 ลา้นไร่ จึงจะครบเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 5 ลา้นไร่ ส าหรับพ้ืนท่ีนอกเขตป่าอนุรักษ์
ด าเนินงานไดค้รบถว้นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ลว้ รัฐบาลไดเ้ห็นถึงความส าคญัของโครงการฯ น้ีประกอบกบั
สภาพเศรษฐกิจไดฟ้ื้นคืนสภาวะปกติคณะรัฐมนตรีจึงได ้ มีมติ วนัท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ใหข้ยายระยะเวลา
โครงการฯ ต่อไปเป็นระยะท่ี 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 เป็นเวลา 5 ปี โดยมีป้าหมายด าเนินงานปลูกป่าใน
พ้ืนท่ีป่าอนุรักษท่ี์เส่ือมโทรมตามโครงการฯ น้ี ใหไ้ดอี้ก 1.6 ลา้นไร่ เป็นอยา่งนอ้ย   เพื่อใหค้รบถว้นตามเป้าหมาย            
5  ลา้นไร่   แลว้น านอ้มเกลา้ฯถวายแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯต่อไป                                                                                    
 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
             1. เพ่ือขยายพ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยป่าไม ้โดยการปลูกไมพ้ืนเมืองในพืนท่ีป่าอนุรักษท่ี์เส่ือมโทรม ใหไ้ด ้  
                  5 ลา้นไร่   
             2. เพ่ือใหป้ระชาชนฃาวไทยทุกหมู่เหล่า ไดมี้โอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการเฉลิมพระเกียรติ    
                  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชยปี์ท่ี 50 และดูแลตน้ไมท่ี้ปลูกอยา่ง 
                  ถาวรดว้ยความรัก 
             3. เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนชาวไทยใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรป่าไม ้ 
                 และการอนุรักษใ์หท้รัพยากรป่าไมค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 
4.  ทางด้านวศิวกรรม  ตวัอย่างโครงการในพระราชด าริ 
 

1. โครงการบ าบัดน า้เสีย  บึงมกักะสันและบึงพระรามเก้า 

 

 
 
 

บึงมกักะสัน  มีขนาดใหญ่มาก  อยูใ่จกลางกรุงเทพมหานคร  เป็นแหล่งระบายน ้ าและรองรับน ้ าเสีย   
ชีวปฏิกลูและขยะมูลฝอยจากชุมชนแดอดั  ซ่ึงอยูโ่ดยรอบเป็นเวลานานหลายปีอีกดว้ย  จนเกิดปัญหาภาวะ
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ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมและน ้ าเน่าเสีย  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงตระหนกัถึงภยัแห่งภาวะมลพิษดงักล่าว
ท่ีพสกนิกรจะไดรั้บ  จึงไดพ้ระราชทานพระราชด าริเก่ียวกบั  “เคร่ืองกรองน ้ าธรรมชาติ”  เม่ือวนัท่ี 15 และ 20 

เมษายน พ.ศ. 2528  เพ่ือบ าบดัน ้ าเสียในบึงมกักะสนั  ดงัพระราชด าริตอนหน่ึงวา่ “….บึงมกักะสันนีท้ าโครงการท่ี
เรียกว่าแบบคนจน  โดยใช้หลกัว่า ผักตบชวาท่ีมอียู่ท่ัวไปน้ัน เป็นพืชดูดความโสโครกออกมา แล้วท าให้สะอาด
ขึน้ได้ เป็นเคร่ืองกรองธรรมชาติ  ใช้พลงังานแสงอาทิตย์และธรรมชาติของการเติบโตของพืช….” นอกจากน้ียงัได้
พระราชทานพระราชาธิบายเก่ียวกบัผกัตบชวาเป็นการเฉพาะวา่  “…. แนะน า  ว่าผักตบชวานีใ้ช้ได้หลายทาง ใช้มา
หมกัเป็นปุ๋ยได้ข้อหน่ึง  ถ้าจะท าเป็นก๊าซชีวภาพกไ็ด้ข้อหน่ึง  ถ้าจะน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์กไ็ด้  แม้ต่อไปจะใช้
เป็นอาหารส าหรับมนษุย์กไ็ด้  เพราะว่าค่าโปรตีนในผักตบชวามสูีงพอสมควร จะใช้มาท าประกอบกับแกลบมา
อัดเป็นฟืนหรือท่ีเรียกว่า ถ่าน แทนถ่านท่ีเขาใช้เผากันท าให้ป่าไม้เสียหาย  ซ่ึงกไ็ด้ทดลองแล้วได้ผลดี....” 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย “บึงมกักะสนั”  เป็นระบบน ้ าเสียแบบธรรมชาติท่ีเรียกวา่ ระบบ Oxidation Pond หรือ
ระบบ สายลมแสงแดด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบ่อดิน ลึก 0.5-2 เมตร  และแสงสวา่งสามารถส่องลงไปในน ้ าภายในบ่อ
ได ้  มีปลูกผกัตบชวาในบ่อเพ่ือดูดซบัสารอาหารและโลหะหนกัจากน ้ าในบ่อ เป็นการท างานร่วมกนัของพืชน ้ า 
(สาหร่าย)  กบัแบคทีเรีย  ในช่วงกลางวนั สาหร่ายจะใชก๊้าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นน ้ าและแสงแดดด าเนิน
กระบวนการสงัเคราะห์ดว้ยแสง (Photosynthesis)  เพื่อผลิต  คาร์โบไฮเดรตส าหรับการเติบโตและการขยายพนัธ์ุ
ของตนเอง พร้อมกบัปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนส าหรับใหแ้บคทีเรียใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเปรียบเทียบวา่  “บึงมกักะสนั”  เป็นเสมือนหน่ึง “ไตธรรมชาติ”  ของ
กรุงเทพมหานคร  ดงัความตอนหน่ึงของพระราชด ารัสวา่ “… ในกรุงเทพฯ ต้องมพืีน้ท่ีหายใจ  แต่ท่ีน่ีเราถือว่าเป็น
ไตก าจัดส่ิงสกปรก  และโรค  สวนสาธารณะถือว่าเป็นปอด  แต่น่ีเหมือนไตฟอกเลือด  ถ้าไตท างานไม่ดีเราตาย  
อยากให้เข้าใจหลกัของความคิดอันนี…้”   

  ในปี พ.ศ. 2535 ส านกัการระบายน ้ าไดจ้ดัท าโครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบดั น ้าเสียของ
โรงบ าบดัน ้ าเสียบึงพระราม 9 เพ่ือใหส้ามารถรับสภาพความเน่าเสียของน ้ าในคลองลาดพร้าว ไดม้ากข้ึนเป็น 10 
เท่า คือสามารถบ าบดัไดถึ้ง 255,000 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ า ขนาดสูบ 60 ลูกบาศกเ์มตร/
นาที เพ่ิม 3 เคร่ือง และติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศเพ่ิมอีก 4 เคร่ือง และเน่ือง จากโครงการก่อสร้างทางด่วนพิเศษสาย
รามอินทรา - อาจณรงค ์ พาดผา่นบริเวณบ่อสูบน ้ าและอาคาร ส านกังานโรงบ าบดัน ้ าเสียบึงพระราม 9 จึงตอ้งมี
การสร้างบ่อสูบน ้ าเสีย และอาคารส านกังานใหม่ ซ่ึงขณะน้ีก็ไดท้ าการปรับปรุงเรียบร้อยแลว้  

 
หนังสืออ่านประกอบ  

เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม (120-101) จดัท าโดย คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสยาม. 2552 . โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัส์ 
 

ค าถามท้ายบท 

1.   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงด าริเพื่อวตัถุประสงค ์
      ใด 
2.   จงอธิบายความหมายของ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
3.   นาย A ขบัรถ Benz ในขณะท่ี นาย B ขบัรถ Toyota Vios ถามวา่  ใครปฏิบติัตามหลกัปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง มากกวา่กนั 
4.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่สามารถใชก้บับุคคลอาชีพใดได ้เพราะเหตุใด 
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5.  นกัศึกษาลองยกตวัอยา่งโครงการในพระราชด าริท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นดินและน ้ามาอยา่งละ 1 
โครงการ (หา้มซ ้ ากบัในหนงัสือ) 

 
 


