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ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.สนัทดั  โรจนสนุทร  ราชบณัฑติ 

ส านกัวิทยาศาสตร ์ราชบณัฑติยสภา 

ประชมุวิชาการดนิและปุ๋ยแห่งชาติ คร ัง้ท่ี 5              

2 สงิหาคม 2560                                      

โรงแรมเซน็ทาราศนูยร์าชการและคอนเวนช ัน่ เซน็เตอร ์  

ถนนแจง้วฒันะ  กรงุเทพมหานคร                      



 กระผมคงจะตอ้งกล่าวว่า มีความเสยีใจอย่างสดุซึ้ง เม่ือ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย์เดช เสด็จ

สวรรคต เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.โดยมี

พระชนมายุได ้89 ชนัษา  

 ซึ่งเป็นเวลาเพียง 5 ปี หลงัจากท่ีพระองค์ท่านไดร้บั

การเฉลมิฉลอง วนัดนิโลก (World Soil Day) เม่ือปี พ.ศ. 

2555 (ค.ศ. 2012) โดยยดึวนัท่ี 5 ธนัวาคม ซึง่เป็นวนัพระ

ราชสมภพ ท่ีโรงพยาบาลศริริาช  

เสดจ็สู่สวรรคาลยั ..... 



ผ ูใ้ฝ่ร ู ้  คอื   นกัส ารวจท่ีเขา้ไปพื้นท่ีท่ีไม่รู ้ 

                  จดบนัทึกสิง่ท่ีเห็น  แทนการจ า 

                  หาค าตอบหรอืค าอธิบายสิง่ท่ีพบ(แปลความหมาย) 

                  ปะตดิปะต่อ เรือ่งต่างๆ เขา้ดว้ยกนั (บรูณาการ) 

                  ใชค้วามรูเ้ดมิและ/หรอืความรูใ้หม่ ใหเ้ป็นประโยชน์ 

                   อธิบายหรอืเขยีนรายงาน  

                                   (ควรมีผลการวิเคราะหป์ระกอบดว้ย) 

  



เนื่องจากการใฝ่รูข้องพระองค์ท่าน ท าให ้ท่าน

เสาะหาขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา  ท่านทดลองปฏิบตัิอยู่

ตลอดเวลา หรือท าการวิจยัอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจะเขา้

หลกัเกณฑ์ของการถามอยู่ตลอดเวลาว่า “ถา้ไม่

เป็นอย่างนี้  จะเป็นอย่างอื่นไดไ้หม” แต่ถา้ไม่ใส่ใจ

ในเรือ่งดงักล่าว กจ็ะไม่เกดิประโยชนอ์ะไร สดุทา้ยท่ี

ส าคญั คือ ความมุ่งม ัน่ ท่ีจะท าใหส้ าเรจ็ 



ดว้ยพระบารมี ปฐพีพฒันา 5 ธนัวาคม วนัดินโลก 

 สืบเนื่องจากการประชุมดินโลกท่ีประเทศไทยคร ัง้ ท่ี 17 เม่ือ ปี

พ.ศ.2545 (2002)  มีนิทรรศการท่ีส าคญัมากเรื่อง “His Majesty the 

King’s Vision, Leadership and Commitment on Sustainable Land 

Develop ment Activities in Thailand”  ท าใหผู้ท่ี้มาประชมุ 2000 คน  

(คนไทย 500 ต่างชาติ 1500 คน) รบัทราบและรบัรูถ้ึงพระปรีชา

สามารถของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในเรือ่งดนิและสมาคมดินโลก

มีมติใหถ้วายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัโดยใชว้นัท่ี 5 

ธนัวาคม ซึ่งเป็นวนัพระราชสมภพใหเ้ป็นวนัดินโลก  อีก 4 ปีต่อมา  

ท่ีฟิลาเดลเฟีย สหรฐัอเมริกา คร ัง้ท่ี 18  คณะกรรมการสหพนัธ์ดินโลก

ยงัมีความเห็นเช่นเดมิ (พ.ศ.2549. (2004) 





การประชมุคร ัง้ท่ี 19 ณ กรงุบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เราไดเ้ตรียม 

การใหม่ โดยให ้ดร.เอบิ เขยีวรืน่รมย ์ซึง่เป็นอดตีเลขาธิการของสหพนัธ์

ดินโลกขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดินโลกอกีคร ัง้หนึ่ง แต่คราว

นี้ไดมี้มติใหม้อบเหรียญสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเป็นคร ัง้แรก

และคร ัง้เดียวให ้ทรงเป็น “นกัวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” 

(Humanitarian Soil Scientist) พรอ้มทัง้ขอวนัท่ี 5 ธนัวาคม ให้

เป็นวนัดนิโลก  

 ท่ีเมืองไทยเราส่งเรือ่งจากกรมพฒันาท่ีดินให ้กระทรวงเกษตรฯ 

น าเขา้ ครม ขอใหว้นัท่ี 5 ธนัวาคม เป็นวนัดินโลก แต่มีเหตุขดัขอ้งโดย

ท าเนยีบองคมนตรเีห็นว่าไม่ควรใช ้เรือ่งจงึพบัไป  



เม่ือไดไ้ฟเขียวจากสหพนัธ์ดินโลกจากการประชมุท่ีบริสเบน คร ัง้ท่ี 19 

(พ.ศ.2533)  เราจงึไดข้อเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเพือ่ถวาย

รางวลัดงักล่าว ใชเ้วลาอกีประมาณ 8 เดือน จงึไดมี้โอกาสไดเ้ขา้เฝ้าเม่ือ

วนัท่ี 16 เมษายน 2555 ณ โรงพยาบาลศริริาช และไดจ้ดังานวนัดนิโลก

ไปเม่ือ 5 ธนัวาคม 2555 ท่ีสยามพารากอน และอีกคร ัง้หนึ่งเม่ือ 5 

ธนัวาคม 2556 ท่ีกรมพฒันาท่ีดิน จนในท่ีสุดมหากาพยเ์รื่องนี้ก็จบลง

เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 เม่ือสหประชาชาติในการประชมุใหญ่คร ัง้ท่ี 

68 ประกาศใหว้นัท่ี 5 ธนัวาคมของทุกปีใหเ้ป็นวนัดินโลก และยงั

ประกาศใหปี้ พ.ศ.2558 เป็นปีดินสากลอกีดว้ย (International Year 

of Soils) 











สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

เสดจ็เปิดงานวนัดนิโลก  ท่ี

ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 

กรงุเทพฯ เม่ือ 3 ธนัวาคม 2555 



สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เสดจ็เปิดงานวนัดนิโลก 3 ธนัวาคม 2555  
ก าลงัลงพระนามบนดนิเหนยีว เนือ่งในโอกาสดงักล่าวฯ    

ณ ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน กรงุเทพฯ    



วนัท่ีน่าจดจ า   20 ธนัวาคม 2556   

อนุมติัโดยท่ีประชมุใหญ่เศรษฐกจิและการเงนิ UNGA 68  ใหว้นัท่ี 5 ธนัวาคม  

เป็นวนัดนิโลก และ ปี พ.ศ. 2558  (ค.ศ.2015 ) เป็นปีดนิสากลของโลก 







พระมหากษตัริย์ไทยพระองค์นี้   ทรงเป็นนกัปราชญ์ นกัวิทยาศาสตร ์

นกัวิจยั นกัคิด นกัปฏบิตัิ นกัทดลอง นกัเขียน นกัดนตรี นกัแปล นกักีฬา 

นกัสิ่งแวดลอ้ม นกัพฒันา นกัอุตุนิยมวิทยา นกัเกษตร นกัปฐพีวิทยา   

นกัไอที และอืน่ๆ                                                     

สิ่งท่ีจะพูดต่อไปนี้  เป็นการวิเคราะห์ / สงัเคราะห์ดว้ยตนเองในทุกๆ

กจิกรรมท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดท้รงปฏบิติั และจะพยายามให้

เหตุและผลกบักิจกรรมน ัน้ๆ หรือพฤติกรรมท่ีไดท้รงปฏิบติั หากมี

ความผดิพลาดประการใด เป็นความผดิพลาดของผูบ้รรยายแต่ผูเ้ดยีว 

วิธีทรงงานของอดีตพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั 



   จอมปราชญข์องแผ่นดิน 

 วิธีคิด      

 วิธีปฏิบติั     

 วิธีเก็บขอ้มลู     

 วิธีวิเคราะหข์อ้มลู    

 วิธีแกไ้ขตามแนวคิด 

  กระบวนการปฏบิติั ซึง่ประกอบดว้ยการสรา้งแบบจ าลอง

  จากนวตักรรมซึง่เป็นแนวคดิใหม่ๆ ในการท างาน เช่น 

  เปลีย่นวิธีท า, เปลีย่นพื้นท่ี และอืน่ๆ   



แก่นแทข้องนกัวิทยาศาสตร ์คือ การวิจยั ความอยากรูเ้พือ่หาค าตอบท า

ใหมี้การส ารวจ ทดลอง วิเคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มูล พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัเคยมีพระราชด ารสัท่ีพวกเราชาวโครงการหลวงยึดเป็นหลกั

ปฏบิตัิ คือ 

“เม่ือเขา้ไปในบรเิวณหรอืเรือ่งท่ีไม่รู ้เม่ือไม่รูต้อ้งวิจยั” 

มากกว่า 90% เป็นความตอ้งการท่ีจะอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึ้นแลว้ตาม

ธรรมชาติ และในท่ีสดุการท่ีทรงมีความใฝ่รูด้งักล่าวของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หวัน าไปสู่การท าใหค้วามเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์

ท่านดีขึ้น 



วิธีคิด ซ่ึงอย ูบ่นพ้ืนฐานของ 

- ความใฝ่รู ้                             

- ความเป็นอยู่ท่ีดขีึ้นของพสกนกิรของพระองค ์

- บรูณาการเพราะเกีย่วกบัธรรมชาติ 

- การปิดทองหลงัพระ ใหค้นอืน่ไดห้นา้และเราไดง้าน 

- การดแูลทรพัยากรธรรมชาติเป็นหลกั 

- ค าตอบท่ีมาจากค าถามว่า “อะไรจะเกดิขึ้นถา้หากว่า...” 



วิธีคิดดงักล่าวจะเนน้ :- ส่วนท่ีเป็นการจ าลอง

สถานการณ์ของผลกระทบ ท าใหท้ราบสิ่งท่ีจะเกิด

ก่อนเกิดหลงั ช่วยในการตดัสินใจของภาพรวมเป็น

หลกั การคิดนอกกรอบ โดยมองหลายดา้น หลายมุม 

การทดสอบ ทดลอง หลายคร ั้งหลายหน การ

ถ่ายทอดผลงาน ผลทดลองท่ีดีจะน าไปสู่ลู่ทางการ

ปฏบิติัท่ีถูกตอ้งต่อไป 





ในส่วนของการปฏิบติั เม่ือความคิดตกตะกอน แลว้พระบาทสมเด็จ        

พระเจา้อยู่หวัทรงมีลู่ทางท่ีก าหนดไวค่้อนขา้งชดัเจน  ดงัพระราชด ารสัท่ีว่า 

“การพฒันาสรา้งเสริมกิจการงานใดๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้ไปจนบรรลุ

เป้าหมายท่ีประสงค์น ัน้ จ  าเป็นตอ้งเริ่มตน้จากพื้นฐานของกิจการน ัน้ก่อน 

คือ เริ่มตน้ดว้ยการพจิารณา ส ารวจสถานะท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัใหท้ราบแน่

ชดั การทราบแน่ชดัถงึพื้นฐานโครงสรา้งของงาน    จะท าใหรู้ป้ริมาณก าลงั

ความสามารถท่ีจะพฒันาต่อไปและก าหนดรูแ้นวทางท่ีจะปฏบิติัโดยถูกตอ้ง 

เม่ือก าหนดแนวทางไดแ้ลว้ก็วางข ัน้ตอนปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามล าดบัทีละข ัน้       

ต่อจากน ัน้กล็งมือปฏบิตัิใหจ้รงิดว้ยความหนกัแน่น 

วิธีปฏิบติั 



ต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ โดยสมควรและพอเหมาะแก่เหตุ แก่สถานะ
แวดล้อม ก็จะเป็นปัจจัยประกอบกันให้งานทุกอย่างก้าวหน้าไปจน
บรรลุเป้าหมายโดยสมบูรณ์ทุกประการ” 

การปฏิบัติอาจจะมีการท าซ ้าหลายคร้ังหลายหนจนกว่าจะใช้ได้ น่ัน
คอื ได้ผลลพัธ์ที่ดเีหมาะกบัผู้ใช้ เวลา และสถานที่ 

หากไม่ดีไม่ถูกต้อง ต้องมี การปรับเปลีย่น น าปัจจัยที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ท าปฏิกิริยาด้วยจนได้ค าตอบที่แท้จริง อาจต้องปรับแก้เปลี่ยนปัจจัย 
ลดหรือเพิม่ขนาดและระยะเวลา 



การเก็บขอ้มลู 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงใหค้วามส าคญัอย่างมาก

กบัการเก็บขอ้มูล ถา้เป็นไปไดจ้ะทรงท าดว้ยพระองค์เอง 

ขอ้มูลในพื้นท่ีจะถูกบนัทึกไวใ้นแผนท่ีท่ีพระองค์จะทรงถอือยู่

ตลอดเวลาเม่ือเสด็จไปในพื้นท่ี มีพระราชด ารสัท่ีรบัส ัง่ไว ้

อย่างชดัเจนเกี่ยวกบัการเก็บขอ้มูล คือ “ฉนัตอ้งไปสมัผสั

มองเห็นดว้ยตาเอง เพือ่จะไดรู้ถ้งึความตอ้งการของชาวบา้น” 

พระราชปรารภในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 



ชดุเขา้เฝ้าท่ีหลากหลาย 



ชดุเขา้เฝ้าท่ีหลากหลาย 



การวิเคราะหข์อ้มลู 

เป็นข ัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสุด และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงให ้

ความส าคญัเป็นอย่างมาก สิ่งท่ีพระองค์ท่านทรงคิดทรงท าจะเกี่ยวกบั

ธรรมชาติ และการมีปฏิกิริยาซึ่งกนัและกนัของบรรดาปัจจยัเหล่าน ัน้ 

บรรดาขอ้มูลซึง่เป็นส่วนของทรพัยากรธรรมชาติจะมีความหลากหลายเป็น

เรื่องปกติ ดงัน ัน้จ  าตอ้งเลอืกตวัแทนท่ีเราเรียกว่า แบบจ าลองหรือตวัแบบ 

(Modeling) ของเรื่องน ัน้หรือสถานการณ์น ัน้ และน าตวัแบบหรือ
แบบจ าลองน ัน้ๆไปผ่านกระบวนการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) 
ภายใตก้ระบวนการทดลองทดสอบมากคร ัง้ เพื่อใหเ้กิดความใกลเ้คียงกบั

ความเป็นจริงมากท่ีสุด ง่ายๆก็คือผ่านค าถามท่ีว่า “อะไรจะเกิดขึ้น...ถา้

หากว่า...” 



ผลการวิเคราะห ์

จะเป็น “วิธีการ” “วิธีแกไ้ข” “กระบวนการปฏิบตัิ” ท่ี

แกไ้ขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการแกไ้ขระดบัแนวคิด หรือจะ

เป็นการแกไ้ขระดบัพื้นท่ีกต็าม 

ปัญหาท่ีทรงแกไ้ขมกัจะเป็นปัญหาระดบับูรณาการ  ซึ่ง

ตอ้งการการท างานร่วมกนัหรือต่อเนื่องกนัในระดบัหนึ่งจงึ

จะไดผ้ลส าเรจ็ และ/หรอืตอ้งการเวลาเพือ่แกไ้ขเรือ่งน ัน้ๆ 



ความสมัพนัธข์องดินและสิ่งแวดลอ้ม 

ดนิ - น า้ - ป่าไม ้-คน  

ภาพรวมของธรรมชาตจิะประกอบไปดว้ยกจิกรรมท่ีเกีย่วกบั ดนิ 

น า้ ป่าไม ้และคน  วิธีคดิ วิธีปฏบิตัิ  วิธีเกบ็ขอ้มูล วิธีวิเคราะห ์

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเกีย่วขอ้งกบัการบรูณาการ โดย

เนน้ท่ีประชากรใหมี้ส่วนเกีย่วขอ้ง การมีขาดและมีเกนิอยู่เสมอ 

เป็นเรือ่งของธรรมชาต ิและเป็นเรือ่งธรรมดา  



ดิน 

     มีเอกลกัษณใ์นการเซาะพงัทลายไดง่้ายถา้ไมมี่พืช

คลมุดิน เช่น ป่าไม ้มีความส าคญัมากในแง่ของการ

อนรุกัษ ์ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัทรงแนะน าใหใ้ช้

หญา้แฝกปลกูประกอบกบัการท าขัน้บนัได ในบริเวณท่ี

ลาดชนั แต่ปกติชาวเขาจะท าการเพาะปลกู  โดยเนน้ตรง

บริเวณท่ีมีดินอย ูล่ึกพอควร (หน่ึงเมตรข้ึนไป)  สว่น

บริเวณยอดเขาหรอืบริเวณใกลเ้คียงจะมีดินต้ืนและมกัจะ

มีหินโผล ่ซ่ึงชาวเขาจะไม่เลือกท าอย ูแ่ลว้   

1.ดินบนท่ีสงู 



ตวัแบบ (model) บนท่ีสงู 



ตวัแบบของการท างานบนท่ีสงู เป็นรปูแบบของมูลนิธิโครงการ

หลวง ซึง่มีการท างานบูรณาการอย่างชดัเจน บริเวณท่ีปลูกพืช

เสพติดจะเป็นบริเวณท่ีดินดีแต่ตื้ นและมีความลาดชนัสูง  

โครงการหลวงสรา้งอาชีพใหช้าวไทยภูเขาในการเพาะปลูกพืช

หลกัซึ่งเป็นไมผ้ล ไมด้อก และพืชผกั แลว้แต่พื้นท่ี  หลงัจาก 

40 ปี (เริม่เม่ือ พ.ศ.2512) ชาวเขามีอาชพีท่ีแน่นอน โครงการ

หลวงช่วยในการขาย ท าใหช้าวเขาอยู่กบัท่ี และช่วยดูแลรกัษา

ป่าดว้ย   การเนน้ใหมี้การปลูกพืชทดแทนฝ่ินนี้ เป็นโครงการ

เดยีวในโลกท่ีประสพผลส าเรจ็ 

 



วิธีปฏิบติัของโครงการหลวง  เริ่มตรงความเป็นอยู่ของชาวเขาก่อนเรื่อง

อืน่ๆ ตามพระราชด ารสัท่ีว่า “ถา้เราสามารถท าโครงการนี้ ใหส้ าเร็จ ให ้

ชาวเขาอยู่เป็นหลกัแหล่ง  สามารถท่ีจะมีความอยู่ดีพอสมควร และ

สนบัสนุนนโยบายท่ีจะรกัษาป่าไม ้รกัษาดิน ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไป 

ประโยชนน์ ัน้จะย ัง่ยนืมาก” (พระราชด ารสัเม่ือ 10 มกราคม 2517)  ใน

ส่วนท่ีเป็นตวัแบบ (Model) ท่ีชดัเจนก็คือ  โซ่มูลค่าทางดา้นการเพิ่ม
รายไดใ้หชุ้มชน  การดูแลทรพัยากรธรรมชาติ  และการพฒันาความ

เขม้แขง็ของชมุชน  โซ่มูลค่า 3 ขนานนี้ ใชเ้วลา  มีรปูแบบท่ีชดัเจน  และ

เกีย่วโยงซึง่กนัและกนัตามตวัแบบท่ีแสดง 



มูลนิธิ
โครงการหลวง 

การวจิัย 
การพฒันา 

ตลาด 

การบริหารจัดการ 

อ านวยการ 

การผลติ 

ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

หลงัการเกบ็เกีย่วและ
การบรรจุหีบห่อ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนื  

คุณภาพทีก่ าหนดและ
ปริมาณทีต้่องการ 

กระบวนการปฏิบตัิ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

•รายได้ 

•คุณภาพชีวติ  

•ความผาสุข    

•ความยัง่ยนื 

•ความมัน่คงของ
ประเทศ  

   ผลทีไ่ด้รับ  

ความยัง่ยนื 

การสรา้งโซ่มูลค่าแบบสามขนานของมูลนธิิโครงการหลวง 

การแข่งขัน 

คน คน 
การเรียนรู้ 



ทฤษฎีใหม ่

เป็นแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัประสงคจ์ะให้

เป็นแบบจ าลองท่ีชาวบ้านสามารถน าไปใช้ได้อย่าง

พอเพียง  ทรงสรา้งเป็นโมเดลว่า  ใน 15 ไร่ หากมีนา

ขา้ว 5 ไร ่แปลงปลกูพืชหลายอยา่ง 5 ไร ่แหล่งน ้า 3 ไร ่

และท่ีอย ู่อาศยั 2 ไร่  ในภาพรวมชาวบา้นควรจะอย ู่ได้

อย่างพอเพียง  ในแต่ละพ้ืนท่ีขนาดแบบจ าลองจะ

แตกต่างไป น่ีคือความพยายามอย่างเป็นรปูธรรมท่ีจะ

ท าใหช้าวไรช่าวนาพ่ึงตนเองได ้

2. ดินในท่ีราบ 







 “คนเราถา้พอในความตอ้งการ ก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมีความ

โลภนอ้ย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอ้ย ถา้ทุกประเทศมีความคิด อนันี้ ไม่ใช่

เศรษฐกจิ มีความคดิว่า ท าอะไรตอ้งพอเพยีง หมายความว่า พอประมาณ 

ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เย็นเป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี

มาก อาจจะมีของหรูหราก็ไดแ้ต่ว่าตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ตอ้งให ้

พอประมาณตามอตัรา พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบตัิตนก็

พอเพยีง” 

 

                                            พระราชด ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 

                                                       เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ.2541 

 



  

    ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มีหลกัพจิารณา 5 ส่วนดงันี้ 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรชัญาท่ีชี้แนะแนวทางท่ีควรจะเป็น และเป็นการ  มองโลกเชิง

ระบบท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพือ่ความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการ

พฒันา 

2. คุณลกัษณะ เศรษฐกจิพอเพยีงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการ                        

ปฏบิตัิตนไดใ้นทุกระดบั โดยเนน้การปฏบิตัิบนทางสายกลางและการพฒันาอย่างเป็น

ข ัน้เป็นตอน 

3. ค านิยาม ความพอเพยีงประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ 

  - ความพอประมาณ 

  - ความมีเหตุมีผล 

  - การมีภมิูคุม้กนัท่ีดใีนตวั 



  

4. เงือ่นไข ตอ้งอาศยัท ัง้ความรูล้ะคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคอื 

 - เงือ่นไขความรู ้ความรอบรู ้ความรอบคอบ และความ                      

               ระมดัระวงัในข ัน้ปฏบิตัิ 

 - เงือ่นไขคุณธรรม มีความซือ่สตัยส์จุรติและมีความอดทน มี 

               ความเพยีร ใชส้ติปัญญาในการด าเนนิชวิีต 

 

5. แนวทางปฏบิตัิ/ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั 

 จากการน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์ช ้คือ การพฒันา

ท่ีสมดลุและย ัง่ยนื พรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลงในทุกดา้น ท ัง้ดา้นเศรษฐกจิ 

สงัคม สิง่แวดลอ้ม ความรูแ้ละเทคโนโลย ี 



การแกไ้ขดินเปรี้ยว 

ตน้ก าเนิดของ “โครงการแกลง้ดนิ”  ปัญหาท่ีเกดิจากการเป็น

กรดจดัรนุแรง  ของ acid sulphate soil โครงการแบบนี้เป็น

หนึง่เดยีวในโลกเนน้การแกไ้ข 2 ทาง คือ 

    1. ยกระดบัน า้ใตด้นิใหส้งูกว่าช ัน้ก ามะถนั เม่ือไม่ถูกออกซไิดซ ์   

        จะไม่มีแร่จาโรไซด้ (Jarosite)  สเีหลอืงฟาง 

    2. ท าดนิใหเ้ปรี้ยวรนุแรง แลว้ท าใหห้ายเปรี้ยว ซึง่เป็น    

       “วิศวกรรมยอ้นรอย”  ท่ีส าคญั เราใชเ้วลาอยู่ 5-6 ปี เดีย่ว 

        นี้เรามีคู่มือปฏบิตัิส าหรบัเกษตรกรในการดแูลดินเปรี้ยว  



พื้นท่ีแปลงทดลองในโครงการแกลง้ดนิ ศนูยศ์กึษาและ

พฒันาพกุิลทอง นราธิวาส 

 การเกดิ 

Jarosite (สเีหลอืงฟาง) 
เม่ือแหง้ 





การปรบัปรงุดนิเคม็  

พบมากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ เป็นเกลอืประเภท

เกลอืสนิเธาว์ พบในท่ีต า่ แนวพระราชด าริจะพยายาม

ระบายน า้ซึง่ยากล าบากเพราะเป็นท่ีต า่ อาจใชพ้ชืทนเค็ม

เสรมิดว้ยปุ๋ยอนิทรยี ์มีตวัอย่างอยู่ท่ี หว้ยบ่อแดง จงัหวดั

สกลนคร ซึง่เป็นโครงการตามพระราชด าร ิ 



การปรบัปรงุดนิตื้น  

จะเป็นดนิลกูรงั พบในระยะไม่เกนิ 50 ซม. พระราชด าริเนน้

ใหใ้ชต้น้ไมม้าปลกู ใชเ้วลาอาจจะท าใหห้ินแตกได ้ หญา้

แฝกสามารถท าไดเ้ช่นเดยีวกนั  ตวัอย่างท่ีดอียู่ท่ี เขาชะงุม้ 

จงัหวดัราชบรุี รอใหเ้กดิป่าขึ้นท่ีนีมี่ตน้กระถนิขึ้นง่ายใน 7 

ปี กส็ามารถเห็นผล 



การปรบัปรงุดนิทราย 

แนวพระราชด าริ คือการเพิม่กนัชนใหด้นิ เนือ่งจากดนิ

ทรายโปร่งน า้ รากพชืผ่านไปไดง้่าย ในฤดแูลง้น า้จะไม่พอ

สรา้งดนิใหชุ้่มชื้น ฟ้ืนฟปู่าไม ้ บรูณาการหลายอย่างดว้ยกนั 

ถอืว่า เขาหินซอ้น จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นตวัอย่างท่ีด ี 



การปรบัปรงุดนิปนหิน กรวด และแหง้แลว้ 

แนวพระราชด าริ จะปรบัปรงุดว้ยการพยายามยดึหนา้

ดนิใหพ้ชืงอกได ้ หว้ยฮ่องไคร ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็น

ตวัอย่างท่ีด ี แกปั้ญหาดว้ยฝายชะลอน า้ รวมทัง้มีการ

ปลกูแฝกเสริมดว้ย 

การปรบัปรงุดนิดาน ดนิแขง็ และดนิลกูรงั  

แนวพระราชด าริ คือ การสรา้งของดซีอ้นบนของเลว 

ซึง่ หวัยทราย จงัหวดัเพชรบรุี เป็นตวัอย่างท่ีด ี 



การปรบัปรงุดนิถูกชะลา้ง 

แนวพระราชด าริ เนน้การปรบัปรงุโดยการสรา้งก าแพงท่ีมีชวิีต 

สรา้งฝายชะลอน า้ โครงการตวัอย่างท่ีดคีือ พื้นท่ีทรงงาน โครงการ

ดอยตุง จงัหวดัเชยีงราย ใชห้ญา้แฝกช่วยรกัษาดนิดว้ยราก โดยไม่

ตอ้งสรา้งก าแพงก ัน้ ท าใหป้ระหยดังบประมาณไดจ้ านวนมาก   



การ ท่ีทร ง เ ป็นน ัก อ นุ ร ักษ์ นิ ยม ท่ี เน ้น ใน เ รื่ อ ง ขอ งการร ักษ า

สภาพแวดลอ้ม  ท าใหท้รงมองเห็นความสามารถและน ามาใชอ้ย่าง

ไดผ้ลของหญา้แฝก (vetiver)  ในฐานะท่ีเป็นหญา้ท่ีมีรากลึกตาม

แนวต ัง้และมาก  ท าใหมี้ความสามารถในการยึดดินไวไ้ด ้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในพื้นท่ีลาดเอยีง  ทรงส่งเสริมใหมี้การปลูกหญา้แฝกประกอบ

ในการท ากสิกรรมเพื่อช่วยรกัษาน ้าในดินใหอ้ยู่นานขึ้น  ท าใหต้น้ไม้

หรอืป่าสามารถไดน้ า้มากกว่าและนานกว่าท่ีควรจะเป็น 

หญ้าแฝก 



ทรงปลกูหญา้แฝก 



น ้า 

เรื่องน ้าเป็นของคู่กบัดิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้มีการเพาะปลูก 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงมองเห็นความส าคญัอย่าง

ยิง่ยวดของเรื่องน า้ พสกนิกรของพระองค์ตอ้งมีน า้เพือ่การท ามา

หากนิบนพื้นดนิท่ีกกัเกบ็น า้ไม่ดแีละไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิง่ในท่ี

สงู และจ าเป็นตอ้งมีเขื่อนกกัเกบ็ ส่วนในพื้นราบ ทฤษฏใีหม่ จะมี

ตวัแบบของบริเวณน า้อยู่อย่างชดัเจน ขาดไม่ไดเ้ช่นกนักบัเรื่อง

ขา้วซึง่ถอืว่าเป็นอาหารหลกั  



ตามความเป็นจรงิน า้ฝนในแต่ละปีต่อพื้นท่ีจะไม่พอดเีสมอไป อาจมาก

ไปหรือนอ้ยไปเป็นเรื่องปกติ  นวตักรรมทางดา้นความคิดของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในแง่ท่ีเราควรจะสามารถท าฝนเทียมได ้ 

มีการท าแบบจ าลองแบบแลว้แบบเล่า  การใชเ้คมีภณัฑเ์พือ่ก่อเมฆท่ี

ถูกตอ้งและพอเพยีง เพือ่ท าใหเ้ป็นฝนได ้และตอ้งใหต้กลงในบริเวณ

ท่ีตอ้งการ การจ าลองสถานการณ์เป็นส่วนท่ีตอ้งทดลองทดสอบจน

สามารถท าไดถู้กตอ้งตามตอ้งการ 

ในระยะแรกระดบัผูเ้ชีย่วชาญยงัเชือ่ว่าเป็นสิง่ท่ีท าไม่ได ้

ฝนหลวง 



Super Sanwich 

-  Agitating 
-  Fattening 
-  Attacking  

Silver nitrate  iodide 



การแกไ้ขสิ่งแวดลอ้ม 

ตลอดเวลาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  ทรงมีความห่วงใยเรื่อง

สิ่งแวดลอ้ม  และทรงมองในแง่ของการแกไ้ขท่ีตอ้งไดผ้ล  เช่น  บึง

มกักะสนั ซึ่งท าหนา้ท่ีเหมือนปอดของกรุงเทพฯ  ทรงแนะน าการ

ก าจดัน ้าเสียโดยวิธีธรรมชาติใชผ้กัตบชวา  ส่วนท่ี แหลมผกัเบี้ ย 

เพชรบรุ ีทรงแนะน าวิธีบ าบดัน า้เสยีจากเมืองเพชรบุรีโดยใชแ้ปลงท่ีใช ้

กระบวนการทางอินทรีย์สลบักนัไปเพื่อบ าบดัน ้าเสีย   เครื่องกรอง

อากาศแบบหมุนเร็ว เป็นนวตักรรมท่ีทรงจดลิขสิทธ์ิ เพือ่ใชท้ ัว่ไปใน

ชือ่ของ  กงัหนัชยัพฒันา 





พระอจัฉริยะภาพในดา้นการทรงน าเรื่องง่ายๆ มาใชใ้หไ้ดผ้ล 

แกปั้ญหาของน ้าท่วมกรุงเทพฯ หรือท่ีอื่นๆ เช่น  ชุมพรได ้

อย่างไดผ้ล  ในกรณท่ีีมีน า้เหนือลงมามาก  ฝนตกหนกัและน า้

ทะเลหนุนสูง  การหาพื้นท่ีสองขา้งทางของแม่น ้าเพื่อกกัน ้า

เอาไวไ้ม่ใหท่้วม  เป็นเรือ่งท่ีใชไ้ดผ้ลเป็นอย่างด ี โดยเฉพาะใน

กรณขีองกรงุเทพมหานครเม่ือเรว็ๆนี้ 

แกม้ลิง 





ป่าไม ้

ป่า  หรือตน้ไมเ้ป็นสิง่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงมอง

ว่าเป็นตวัก าหนดของการใชท่ี้ดินใหเ้ป็นปกติ การมีตน้ไมง้อก

งามบนดินจะช่วยดินในหลายกรณี ท าให ้ดิน “ท างาน”  

ตวัอย่างท่ีชดัเจนมีใหดู้ท่ีศนูยศ์ึกษาพฒันาเขาหินซอ้น 15 ปีท่ี

ท าใหด้ิน “ท างาน” ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ บนพื้นท่ีเขา ซึ่งมี

ความจ าเป็นอย่างยิง่ยวด ท่ีจะใหมี้ป่าปกคลุม เพราะบริเวณนี้

จะมีปัญหาการพงัทลายของดนิ ประกอบดว้ย 



ในเรื่องของป่าไมน้ ัน้ทรงมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก  ต ัง้แต่การลดละ

เลิกการตดัไมท้ าลายป่า  ทรงมีพระราชด ารสัในหลายๆคร ัง้และหลายๆ

บริเวณถึงเรื่องป่าไม ้ เช่น  การปลูกป่าโดยไม่ตอ้งปลูก  การปลูกตน้ไม้

ในใจคนก่อน  แลว้เขาก็จะไปปลูกตน้ไมล้งในดินและดแูลดว้ย  การปลูก

ป่า 3 อย่าง มีประโยชน ์4 อย่าง การสรา้งฝายแมว้เพือ่ชะลอน า้ใหอ้ยู่ใน

พื้นท่ีนานๆ  การสรา้งแนวป่าเปียกกนัไฟ  การสอนใหช้าวเขาปลูกพชืท า

กนิอย่างถูกตอ้ง  ท าใหค้วามเป็นอยู่ดีขึ้นและไดร้บัการตอบแทนโดยการ

ดแูลรกัษาตน้ไมใ้นป่าใหเ้รา 

การปลกูตน้ไมใ้นใจคน 



ฝายแมว้ (ฝายตน้น า้) 

ป่าเปียกกนัไฟ 



การปลกูตน้ไมโ้ดยไม่ตอ้งปลกู  

     ตามปกติหากท้ิงป่าไมไ้วโ้ดยไม่ปลูกพืชจะงอกงามขึ้นเอง แต่จะมี

ประเภทคละกนัไปหมด  และอาจไม่เป็นประโยชนเ์ท่าท่ีควร แต่กท็ าใหมี้

การปกคลมุของพชื และตอ้งใชเ้วลาพอสมควรท่ีจะใหพ้ชืเติบโตเอง 

การปลกูป่า 3 อยา่ง ประโยชน ์4 อยา่ง  

    การเนน้ท่ีใชไ้ดด้ีบนท่ีสงูเม่ือมีชาวเขาอยู่ในบริเวณ คือการปลูกป่า 

3 อย่าง สิง่ท่ีชาวเขาจะใชส้อยไดค้ือ 1 ป่าฟืน  2 ป่าไมใ้ชส้อย 3 ป่ากิน

ไดค้ือไมผ้ล  หากมีครบทัง้ 3 ประเภทแลว้ ชาวเขาจะไม่ไปรบกวนป่า

ธรรมชาติ น ัน่คือ ประโยชนอ์ย่างท่ี 4 ท่ีส าคญัมากในการบ ารงุรกัษาป่า

ใหค้งอยู่ 



คน   
ศนูยศ์กึษาพฒันา 6 แห่ง 

ศูนย์เหล่านี้ มีการแกปั้ญหาทางดินเป็นเรื่องส าคญั โดยเนน้ให ้

ชาวบา้นมาดูท่ีศูนยแ์ลว้จะสามารถลอกเลียนแบบน าไปปฏิบติัไดใ้น

บริเวณของตนเอง   สิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงท าก็คือ 

ท าใหศู้นยเ์ป็นศูนยเ์บ็ดเสร็จ มีทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง แกปั้ญหา

ใหก้บักสกิรไดใ้นทางรปูแบบไม่ว่าจะเรื่องดินหรืออย่างอืน่ เพราะการ

แกไ้ขการเพาะปลูกปกติย่อมตอ้งใชก้ิจกรรมอื่นพอสมควรเป็น

ส่วนประกอบ 





พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมีรบัส ัง่เองในหลายๆคร ัง้ว่า  กระบวนการ

ทางธรรมชาติจะตอ้งใชเ้วลา  ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดั  คือ  การพฒันาศนูย์

ศึกษาการพฒันาเขาหินซอ้น ใชก้ระบวนการทางธรรมชาติ ใชเ้วลาถึง    

12-15 ปี 

ในกรณีของโครงการหลวงพระเจา้อยู่หวัทรงเคยรบัส ัง่กบัหวัหนา้

สหประชาชาติดา้นยาเสพติดว่า งานบนเขาอย่างนอ้ยตอ้งใชเ้วลาถงึ 30 ปี  

โครงการหลวงเองอยู่มา 40 ปีแลว้  ไดร้บัความส าเร็จในเรื่องปลูกพืช

ทดแทนฝ่ิน และชาวเขาไดร้บัการพฒันาถือเป็นตวัอย่างการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืท่ีส าเรจ็โครงการหนึง่ 

กระบวนการทางธรรมชาติตอ้งใชเ้วลา 



Khao Hin Son RDSC –  The natural way remedy for 
                                              deteriorated soil   

15 years 

เขาหินซอ้น (ดนิทรายมีแร่ธาตุนอ้ย)* 



Pikun Thong RDSC – Model for 
using acid sulphate soil   

การเกดิ 
Jarosite (สเีหลอืงฟาง) 

เม่ือแหง้ 

* ค าอธิบายในวงเลบ็ เป็นพระราชวนิิจฉัย เกีย่วกบัดนิทีท่รงบนัทกึไว้ด้วยพระองค์เอง 
นับว่าเป็นพระราช วนิิจฉัยเกีย่วกบัคนที่ส้ัน กระชับ และถูกต้อง ทรงเน้นถึงปัญหาที่มากับ
ดนิเป็นเร่ืองส าคญั ท าให้เราเห็นปัญหาทั้ง 6 ศูนย์ เป็นเร่ืองของดนิ เป็นเร่ืองทีจ่ะต้องแก้ไข  

พกุิลทอง (ดนิเปรี้ยวจดั ดินพร)ุ*  



Kung Krabaen RDSC -  Site for life creating soils 

อ่าวคุง้กระเบน (ดนิเพือ่ชวิีต)* 



Phupan RDSC – Model for NE soil and water management 
ภพูาน (ดนิทราย เค็มขาดน า้)* 



Huai Hong Khrai RDSC – Model for watershed management  

หว้ยฮ่องไคร ้(ดนิกรวด แหง้แลง้)* 



Huai  Sai RDSC – Model for remedy of sandy soil with pan and use          
                                of vetivers 

หว้ยทราย (ดนิทราย มีแร่ธาตุนอ้ย)* 



พระราชอจัฉรยิะอกีหนึง่ท่ีควรกล่าวถงึกค็ือ หลงัจากท่ีไดศ้กึษาเรือ่งดนิ

เปรียวมา 40 ปี (จาก ดร.มอร์แมน) ก็สามารถอธิบายใหน้กัเรียน

โรงเรียนเขาเต่าและอื่นๆ ฟังได ้อย่างชดัเจน (ยืนยนัได ้โดย        

ดร.พสิทุธ์ิ  วิจารสรณ)์  

- เม่ือเขา้เฝ้าท่ีหวัหิน เม่ือปี 2535 กส็ามารถอธิบายถงึกจิกรรมท่ี    
   เกีย่วกบัโครงการแกลง้ดนิไดอ้ย่างชดัเจน ใหด้ร.มอรแ์มนฟังและ   

   เนน้เรือ่งการรกัษาระดบัน า้ใตด้นิไดอ้ย่างถูกตอ้ง หากสามารถ  

   บงัคบัน า้ไดท้างภาคใตร้บัส ัง่ถงึเขือ่นบางนรา เขือ่นสดุทา้ยท่ีจะท า    

   ใหส้ามารถบงัคบัระดบัน า้ได ้

- ดร.มอรแ์มน ไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นว่า รากของหญา้แฝกสามารถท าให ้

   ดนิเกาะตวัท่ีราก ซึง่เป็นตวัช่วยท่ีส าคญัในการอนุรกัษด์นิของแฝก 



ดร. มอรแ์มน เขา้เฝ้าคร ัง้แรกท่ีเขาเต่า อ าเภอหวัหิน  
เม่ือ พ.ศ. 2506  



ดร.พสิทุธ์ิ วิจารสรณ ์ขุดดนิถวายท่ีเขาเต่า  

เม่ือทรงสอนหนงัสอืเดก็นกัเรยีน เม่ือ ตุลาคม พ.ศ 2544 



ดร. มอร์แมน เข้าเฝ้าครัง้สุดท้าย ที่พระต าหนักไกลกังวล หวัหนิ 
เมื่อ 21 กันยายน 2535 



ดร. มอรแ์มน อธิบายเรือ่งการเกาะตวัของดนิท่ีรากหญา้แฝก หว้ยทราย อ าเภอหวัหิน   
เม่ือ 22 กนัยายน 2535 



 “เม่ือเด็กรุ่นใหม่ไดมี้ท่ีเรียน  เด็กเรียนดีอาจจะเรียน

จบปริญญาหรือประกาศนียบตัร  ส่วนเด็กท่ีเรียนไม่ค่อยด ี 

กจ็ะเปลีย่นไปเรยีนวิชาชพี เช่น ช่างไม ้ช่างปูน ช่างยนต ์และ

ช่างเชื่อม เป็นตน้ เม่ือส าเร็จแลว้ก็จะไปหางานท านอก

หมู่บา้น  พวกท าเกษตรในพื้นท่ีจดัสรรต่างๆ  ก็จะนอ้ยลง

เม่ือด าเนินการไปนานๆหลายสิบปีชาวไทยภูเขาเหล่านี้ก็จะ

เป็นชาวเราหรือชาวไทย ปัญหาการบุกรกุท าลายป่าก็จะหมด

ไป เพราะราษฎรทุกครอบครวัมีรายไดห้ลกั และรายไดเ้สริม

พอมีพอกนิแลว้ จงึไม่คดิท าเรือ่งผดิกฎหมายต่อไป” 



ความส าเร็จบนดอย 



ความส าเร็จบนที่ราบ 



คงจะไม่มีใครอีกแลว้ แถมยงัเป็นพระเจา้แผ่นดิน 

ซึ่ ง เ สด็ จแทบจะท ั่ว ทุ กแ ห่ งของปร ะ เทศไทย

ตลอดเวลาท่ีท่านครองราชย์ ประมาณ 50 กว่าปี 

เพราะทรงอยากท า เพื่อพสกนิกรของพระองค์ สม

ดงัท่ีเคยรบัส ัง่ไวว่้า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขของชาวสยาม” (ซึ่งหมายถึงคน

ไทยโดยเฉพาะ)  



เบื้องหลงัการมีดินโลก ซึง่เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธนัวาคม ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงกบัพระเจา้อยู่หวั

รชักาลท่ี 9 และประเทศไทย และนี่คือวนัท่ีสมาชิกของ

สหประชาชาติ 179 ประเทศ ทุกปีในวนัท่ี 5 ธนัวาคม 

จะตอ้งจดังานฉลองวนัดินโลก และร าลึกถึงพระองค์ท่าน  

นายระพีภทัร จนัทรศรีวงศ์ อคัรราชทูตไทยประจ า FAO 

กล่าวอย่างภูมิใจในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้เอาเขา้ท่ีประชมุใหญ่ คร ัง้

ท่ี 68 สหประชาชาติ ส าเร็จ เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 

2556  โดยถอืว่าเป็นสาระงานของสหประชาชาต ิ



เ ม่ือว ันท่ี 28 ธ ันวาคม 2560 สหประชาชาติท่ีกรุง

นิวยอร์ค ไดมี้วาระพิเศษ คร ัง้ ท่ี 71 เพื่อเฉลิมพระ

เกียรติพระเจา้อยู่หวัรชักาลท่ี 9 โดยมีตวัแทนจากทุก

ทวีปไดมี้โอกาสแสดงความไวอ้าลยัแด่ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี

การถ่ายทอดมาถึงประเทศไทย และหลายท่านแสดง

ความไวอ้าลยัอย่างจบัใจในวาระดงักล่าว  





พวกเราคงท าไดแ้ค่นี้ 

แต่กภ็มิูใจยิง่ท่ีไดท้ า 

ภมิูใจท่ีไดส้นอง ณ เบื้องพระยุคลบาท 

ภมิูใจท่ีไดถู้กเรยีกใชโ้ดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9 

เหนอืสิง่อืน่ใดความภมิูใจนี้ จะไม่มีทางลมืเลอืนไปได ้

ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร.สนัทดั โรจนสุนทร   ราชบณัฑิต 

ประธานมูลนิธิวทิยาศาสตรก์ารเกษตร 

อดตีนายกราชบณัฑิตยสถาน 

อดตีนายกสมาคมดนิและปุ๋ยแหง่ประเทศไทย  



ขอบคณุและสวสัดี 


