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Web sites แหล่งข้อมูลอ้างองิเพิม่เติม 
“แหล่งเรียนรู้ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัพระราชกรณยีกจิ” 

 

• http://www.rdpb.go.th/ 

• http://www.chaipat.or.th/index.php 

• http://news.sanook.com/2091634/ 

• http://king.kapook.com/job_duties_science_and_technology.php 

• https://soscity.co/article/newhorizon/the-genius-of-king-bhumibol-in-water-system 

• https://soscity.co/article/newhorizon/the-genius-of-king-bhumibol-in-water-system 

• https://soscity.co/article/newhorizon/the-genius-of-king-bhumibol-in-ict 

• …………………………………………... 

• …………………………………………... 

• ECO Challenge Magazine, ฉบับเดอืนตุลาคม – ธันวาคม 2559 ********* 

http://www.ieat.go.th/assets/uploads/cms/file/201701241632391230877775.pdf 
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แหล่งข้อมูลอ้างองิเอเิลก็ทรอนิกส์ 
http://king.kapook.com/job_duties_science_and_technology.php 
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https://soscity.co/article/newhorizon/the-genius-of-king-bhumibol-in-water-system 

18 



22/03/60 by Asst.Prof.Dr. Sombat Yumuang 

แหล่งข้อมูลอ้างองิเอเิลก็ทรอนิกส์ 
https://soscity.co/article/newhorizon/the-genius-of-king-bhumibol-in-ict 
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การเสดจ็เยีย่มราษฎร์ในทุกภูมิภาค (เสดจ็ประพาสต้น) 

จนมาเป็นโครงการพระราชด าริ 4,500 โครงการ 

21 

เพิม่เติมโดย “ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง” 



วตัถุประสงค์ (เพิม่เติม) 

•   เรียนรู้และถอดบทเรียน (ทั้งในเชิงพืน้ทีแ่ละเวลาด้วยแผนที่..) 
•   เข้าใจและตระหนัก (ทั้งในเชิงพืน้ทีแ่ละเวลาด้วยแผนที่..) 
• เพือ่ท าให้เกดิ ภูมิ-ปัญญา (ปัญญาในเชิงพืน้ทีด้่วยแผนที่)  

• สืบสาน :  แนวพระราชด าริใน 6 มิติ ลงสู่ชุมชนและพืน้ทีเ่ป้าหมายฯ 
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดับพืน้ที ่(ลุ่มน า้ย่อย) 

• ประยุกต์ใช้ : กระบวนการขับเคลือ่นเพือ่การเพิม่ศักยภาพในการ
พฒันาตนเอง ตามแนวพระราชด าริทีจ่ะน าไปประยุกต์ 

        ใช้เป็นแนวทางพฒันาในการด ารงชีวติที่“พอเพยีง”  
         และเป็นการพฒันาพืน้ทีแ่บบองค์รวม “อย่างยัง่ยนื” 
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วันที่ ๖ - ๒๖ มีนาคม พ ศ ๒๕๐๒ 
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ศูนยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้น  
ต าบล เขาหินซอ้น ฉะเชิงเทรา 

11/30/2004-8/19/2015 
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ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง อนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ อ. เมือง จ.นราธิวาส  

1/12/2008-4/20/2014 



22/03/60 by Asst.Prof.Dr. Sombat Yumuang 37 

ศูนยศึ์กษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน อนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ อ. ท่าใหม่ จ. จนัทบุรี  

11/14/2011-12/7/2015 
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ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน อนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ อ. เมือง จ. สกลนคร  

10/13/2006-12/19/2016 
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ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่  

4/5/2006-9/22/2015 
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ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยทราย อนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริ อ. ชะอ า จ. เพชรบุรี  

1/11/2008-12/21/2015 
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http://www.ieat.go.th/assets/uploads/cms/file/201701241632391230877775.pdf 
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  แนวพระราชด าริใน 6 มิติ ลงสู่ชุมชนและพืน้ที่เป้าหมายฯ เพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื 
ในระดบัพืน้ที่ (ลุ่มน ้าย่อย) 

โดยปรับน ้าหนักในการด าเนินงานในแต่ละมิติ ไปตามสภาพภูมิสังคม ปัญหาความจ าเป็นพืน้ฐาน  
และปัญหาเร่งด่วน ในแต่ละชุมชนและพืน้ที่เป้าหมายฯในระดบัพืน้ที่ (ลุ่มน ้าย่อย) 
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•  การอนุรักษ์ ดูแลรักษา และใช้
ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวธีิ 
เพือ่ให้มนุษย์กบัธรรมชาต ิอยู่
ร่วมกนัได้อย่างมคีวามสุข 

• การปรับปรุงดนิ 
• การปลูกหญ้าแฝก 

• การพฒันาแหล่งน า้ 
• การเกบ็น า้ให้อยู่ในพืน้ที(่ลุ่มน า้ย่อย) 
  ให้นานทีสุ่ด 
• การใช้น า้ทุกหยดให้เกดิ 
  ประโยชน์สูงสุด 

• ก าจัดขยะ 
• บ าบัดน า้เสีย 

• เกษตรทฤษฎใีหม่ 

• ไบโอดเีซล 
• เช้ือเพลงิสีเขยีว 

สืบสาน 

ป่า 

เกษตร 

น ้า ดิน 

ส่ิงแวดล้อม 

พลงังาน 
ทดแทน 

57 



“...หลักส าคัญว่าต้องมีน ้าบริโภค น ้าใช้ น ้าเพือ่การเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ ท่ีน่ัน 
ถ้ามีน ้าคนอยู่ได้  ถ้าไม่มีน ้า คนอยู่ไม่ได้...”   

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ สวนจิตรลดา  วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ 
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น ้าแล้ง 

พฒันาแหล่งน า้ในบรรยากาศ 

พฒันาแหล่งน า้ผวิดิน 

ฝนหลวง 

อ่างเก็บน า้ 

ฝาย 

ขุดลอกคลอง  
บึง สระน า้ 

บ าบัดโดยวิธีชีวภาพ 

กังหันน า้ชัยพฒันา 
น า้ดีไล่น า้เสีย 

น ้าหลาก/น ้าท่วม 

ก่อสร้างคันกั้นน า้ 
ก่อสร้างทางผนัน า้ 
ปรับปรุงและตกแต่งล าน า้ 
สร้างอ่างพวงกกัเกบ็น า้ 
ระบายน า้ออกจากพืน้ท่ีลุ่มท่ีมีน า้ขัง 

น ้าเสีย 
แก้ปัญหา 

แก้ปัญหา 

แก้ปัญหาน า้เน่าเสีย 

แก้มลิง 

ประตูระบายน า้ 
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ป่า 

เกษตร 

น ้า ดิน 

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน 
ทดแทน 
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“...ดินแข็งอย่างน้ีใช้การไม่ได้ แต่ถ้าเราท าแนวหญ้าแฝกทีเ่หมาะสม มีฝนลงมา ความช้ืน
กจ็ะอยู่ในดิน รากแฝกมันลึกมาก ถงึให้เป็นเข่ือนกัน้แทนทีจ่ะขุด พชืจะเป็นเขื่อนทีม่ี
ชีวติ แล้วในทีสุ่ด เน้ือทีต่รงน้ันกจ็ะเกดิเป็นดินผิว เราจะปลูกอะไรกไ็ด้ทัง้น้ัน...”   
พระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างเสด็จพระราชด าเนินทรงทอดพระเนตรงาน โครงการ

ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  วันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๕ 
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ดิน 

ดนิท่ีถูกชะล้าง 

ดนิเปร้ียว หรือดนิพรุ 

ดนิเป็นหิน กรวด และแห้งแล้ง 

ดนิดาน ดนิแข็ง และดนิลูกรัง 

ดนิทราย 

ดนิที่มีปัญหาอืน่ๆ  (เช่น ดนิที่ลาดชันมาก ดนิที่ชุ่มน า้ ดนิเป็นพษิ) 

ดนิเค็ม 

ท าให้ดนิโกรธ โดยการ “แกล้งดนิ” 

ต้องล้างความเค็ม 

ปลูกหญ้าแฝก สร้างก าแพงท่ีมีชีวิต 

ต้องเพิม่กนัชนให้ดนิ 

ต้องยึดดนิ และช่วยให้ช้ืน 

ต้องสร้างของดซ้ีอนบนของเลว 

ป่า 

เกษตร 

น ้า ดิน 

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน 
ทดแทน 
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เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น 

60 

ขั้นท่ี 1 :  จัดการพืน้ท่ีเกษตรกรรมให้พึ่งตนเองได้ 

ขั้นท่ี 2 :  รวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ 

ขั้นท่ี 3 :  ร่วมมือกบัธุรกจิและแหล่งเงินทุนภายนอก 

ป่า 

เกษตร 

น ้า ดิน 

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน 
ทดแทน 

“...การพฒันาท่ีท ากนิของราษฎรให้มีความอุดมขึ้น โดยการพฒันาท่ีดนิ  
พฒันาแหล่งน ้า ตลอดจนฟ้ืนฟูสภาพป่า และใช้หลักวิชาการเกษตร 

ในการวางแผนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์...”   
    พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                                                           วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒  
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“...ถ้าน ้ามันเช้ือเพลงิหมดแล้ว กใ็ช้เช้ือเพลงิอย่างอ่ืนได้ มี แต่ต้องขยนั  
หาวิธีที่ท าให้เช่ือเพลงิเกดิใหม่ เช่ือเพลงิที่เรียกว่าน ้ามันนั้นมันจะหมด  

ภายในไม่กีปี่หรือไม่กีสิ่บปีกห็มด... ถ้าไม่ได้ท าเช้ือเพลงิทดแทน เรากเ็ดอืดร้อน...”   
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล  

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ  
วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘  

22/03/60 by Asst.Prof.Dr. Sombat Yumuang 

พลงังานทดแทนในชุมชน 

• ไบโอดีเซล 

• เช้ือเพลงิสีเขยีว จากวชัพชื และวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตร 
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ป่า 

เกษตร 

น ้า ดิน 

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน 
ทดแทน 
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“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลกูต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่าน้ัน 
กจ็ะพากนัปลกูต้นไม้ลงบนแผ่นดนิ และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...”   

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ หน่วยงานพฒันาต้นน ้าทุ่งจ๊อ  ปีพ.ศ.๒๕๑๙ 
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การปลูกป่า 

- ปลูกป่าในใจคน 
- ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง 
- ปลูกป่าทดแทน (ตามไหล่เขา และพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรม) 
- ปลูกป่าต้นน ้า และบริเวณอ่างเกบ็น ้า 
- ระบบป่าเปียก (Wet Fire Break) 
- ปลูกป่าในท่ีสูง 
- ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก 
- ภูเขาป่า 

ป่า 

เกษตร 

น ้า ดิน 

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน 
ทดแทน 
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“... ทุกคนทุกประเทศในโลก จึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกนั ทั้งในการแก้ไข  
ลดปัญหา และปรับปรุง สร้างเสริมสภาวะแวดล้อม ให้กลับคืนมาสู่สภาพ อันจะเอื้อ

ต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข ของตนเองและเพือ่นมนุษย์ ...”   
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในพระราชพธีิรับมอบเรือขจดัคราบน ้ามัน ซ่ึงรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๓๙ 
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ปุ๋ยหมัก 

แยกขาย เพือ่น าไปรีไซเคลิ 

ฝังกลบถูกหลกัสุขาภบิาล 

หญ้าสตาร์ / หญ้าคาลลา / หญ้าโคสครอส ฯลฯ 

ระบบปิด – ระบบเปิด  

บ่อตกตะกอน – บ่อผึง่ (บ่อบ าบัด) – บ่อปรับสภาพ  

ธูปฤาษ ี/ กกกลม (จันทบูร) / หญ้าแฝก 

ขยะชุมชน 
ขยะเปียก (ขยะอนิทรีย์) 

ขยะแห้ง (ขยะรีไซเคลิ) 

ขยะอนัตราย 

น า้เสียชุมชน 

ระบบบ่อผึง่ 

ระบบพืน้ที่ชุ่มน า้เทียม 

ระบบหญ้ากรองน า้เสีย 

ระบบพชืกรองน า้เสีย 

แนวทางก าจัดขยะ 
และบ าบัดน ้าเสีย 

ตามแนวพระราชด าริ 

•  ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
•  ใช้วธีิการง่ายๆ ไม่ต้องใช้เงนิมาก 

ป่า 

เกษตร 

น ้า ดิน 

ส่ิงแวดล้อม 

พลังงาน 
ทดแทน 
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น ากระบวนการขับเคลือ่นเพือ่การเพิม่ศักยภาพในการพฒันาตนเอง 
ตามแนวพระราชด าริ ไปประยุกต์และด าเนินการ… 

1 
สร้างความเข้าใจ 

2 
ก าหนดพืน้ที ่

โดยภูมิสังคมและ 
สภาพปัญหาชุมชน 

3 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
พัฒนาศักยภาพ 

4 
ลงมือปฏิบัต ิ

5 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
พัฒนาต่อเน่ือง 

6 
ให้ค าปรึกษา & 
ติดตามใกล้ชิด 

7 
วัดผล – ถวายรายงาน 
ขยายผลจากต้นแบบ 
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ขับเคลือ่นโครงการโดยใช้  “ศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ”  เป็นแม่ข่าย 
ร่วมกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและสถาบันการศึกษาในพืน้ที่ เช่ือมโยงด้วยระบบ 
 Video Conference 

1. เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา : พฒันาเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ 
2. ห้วยทราย อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี  :  ฟ้ืนฟูสภาพป่าเส่ือมโทรม 
3. อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่  จ.จนัทบุรี  :  ฟ้ืนฟูและจดัการทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
4. ห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ : พฒันาพืน้ที่ต้นน ้าล าธาร 
5. พกิุลทอง  อ.เมอืง  จ.นราธิวาส  :  แก้ปัญหาดินพรุในภาคใต้ 
6. ภูพาน  อ.เมอืง  จ.สกลนคร  :  พฒันาอาชีพเกษตร/อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ศูนย์ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ศูนย์พฒันาโครงการหลวง   36 แห่งใน 5 จงัหวดัภาคเหนือ 
(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน) 

โครงการพฒันาต่างๆ   เช่น   
1. โครงการพฒันาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
2. โครงการศึกษาวจิยัและพฒันาส่ิงแวดล้อม 
   แหลมผกัเบีย้ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 
3. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี 
4. โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวน 
   แห่งชาตกิุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์  
5. โครงการพฒันาส่วนพระองค์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
6. โครงการพฒันาพืน้ที่ลุ่มน า้ปากพนัง  
   จ.นครศรีธรรมราช 

ศูนย์ศิลปาชีพ 
1. ศูนย์กลางศิลปาชีพ ณ สวนจติรลดา 
2. ศูนย์ศิลปาชีพพเิศษบางไทร จ.อยุธยา 
3. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกดุนาขาม จ.สกลนคร 
4. ศูนย์ศิลปาชีพพเิศษบ้านจาร จ.สกลนคร 
5. ศูนย์ศิลปาชีพพเิศษบ้านทรายทอง จ.สกลนคร 
6. ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน 
7. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านห้วยเดือ่ จ.แม่ฮ่องสอน 
8. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต า๋ จ.เชียงใหม่ 
9. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านวดัจนัทร์ จ.เชียงใหม่ 
10. ศูนย์ศิลปาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา จ.ล าปาง 

3 

5 

1 

2-3 

6 
5 

1 1 
2 

3-5 
6 

6-7 
8-9 4 
10 

2 
4 
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ปลูกป่าเพือ่แก้ปัญหาความยากจนอย่างยัง่ยนื 

คน 

ป่าอนุรักษ์ 

ป่าเศรษฐกจิ ป่าใช้สอย 

ที่ท ากนิ 

ฟ้ืนฟูสภาพดนิ 

พฒันาแหล่งน ้า 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เศรษฐกจิ สังคม 

“สร้างความสมดลุของระบบนิเวศน์และภูมิอากาศ  รักษาต้นน ้าล าธาร 
ในระดับลุ่มน ้าย่อย ให้ความชุ่มช้ืนแก่ดิน และป้องกนัภัยธรรมชาติ”   

“สร้างรายได้ท่ียั่งยืน 
จากป่าเศรษฐกจิ 

และ Eco-tourism”   

“คน-สัตว์-ต้นไม้ 
พึ่งพาอาศัย และอยู่ร่วมกนั 

อย่างมีความสุข” 
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          ข้อมูลพืน้ฐานเชิงพืน้ที่ ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของกระบวนการ “ เข้าใจ ”                                       
ที่เกีย่วข้องต่อศักยภาพของแต่ละชุมชนและพืน้ที่ในระดบัพืน้ที่ลุ่มน ้าย่อย  เพือ่การพฒันาที่ยัง่ยนื 

ปัญหาความจ าเป็นพืน้ฐานและปัญหาเร่งด่วน (ทีเ่ป็นข้อจ ากดัในการพฒันาฯ) ทีใ่ช้ก าหนดชุมชนและพืน้ทีเ่ป้าหมายฯ 

- น า้ (แห้งแล้ง น ้าท่วม) 
- ดิน (เปร้ียว เคม็ ทราย ตื้น พงัทลาย) 
- ป่า (ป่าเส่ือมโทรม ตัดไม้ ไฟป่า) 
- ปัญหาขยะ น า้เสีย  
- สาธารณูปโภคไม่เพยีงพอ............. 

องค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั่วประเทศ (ที่จะเพิม่ศักยภาพในการพฒันาฯ) 

- ศิลปาชีพ 
- ทุนการศึกษา 
   พระราชทาน 
- การศึกษาระบบ 
  ทางไกล 

- ฝนหลวง 
- พฒันาแหล่งน า้ 
- โครงการแก้มลงิ 
- หญ้าแฝก 
- แกล้งดิน 
- ปลูกป่า 

- กงัหันน า้ชัยพฒันา 
- น า้ดีไล่น า้เสีย 
- ก าจดัขยะและ 
  บ าบัดน า้เสีย 
- เกษตรทฤษฎีใหม่ 
- พลงังานทดแทน 

- การศึกษาไม่มคุีณภาพ 
- ขาดความรู้และทักษะในการประกอบวชิาชีพ  
   โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารเกษตร และการตลาด 
-ปัญหาสุขภาพ อบายมุข ยาเสพตดิ  
-ความยากจน............ 

- วฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
- สังคมที่มคุีณธรรม จริยธรรม 
- ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน .... 

ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม 

- หน่วยแพทย์เคลือ่นที ่
- เส้นทางเกลอื 
-ธนาคารข้าว /  
 ธนาคารโค-กระบือ 
 

องค์ความรู้ของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทุนทางกายภาพ 

- พระอจัฉริยภาพด้านงานศิลปะและ 
   วฒันธรรม (วรรณศิลป์  หัตถศิลป์ 
    จติรกรรม การถ่ายภาพ ดนตรี  
    และกฬีา)  
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ยดึ “หลกัการทรงงาน 23 ข้อ ของในหลวง”  

1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2. ระเบิดจากข้างใน 
3. แก้ปัญหาที่จุดเลก็ 
4. ท าตามล าดบัขั้น 
5. ค านึงถึงภูมิสังคม 
6. มององค์รวม (Holistic) 
7. ไม่ยดึติดต ารา  
8. ประหยดั เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
9. ท าให้ง่าย (Simplicity) 
10. เน้นการมีส่วนร่วม  
11. คดิถึงประโยชน์ส่วนรวม 
12. บริการที่จุดเดยีว (One Stop Service) 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
15. ปลูกป่าในใจคน 
16. ขาดทุนคอืก าไร 
17. การพึง่ตนเอง 
18. พออยู่พอกนิ 
19. เศรษฐกจิพอเพยีง 
20. ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกนั 
21. ท างานอย่างมีความสุข 
22. ความเพยีร : พระมหาชนก 
23. รู้-รัก-สามัคค ี 

ที่มา :  ส านักงาน กปร., 2549 68 
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ความประทับใจของผมกบั "ในหลวง รัชกาลที่ 9 " ในปี พ.ศ. 2543 และ 2546  
"ผู้ท าแผนที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ" โดย TNN 24 

..เทปออกอากาศ เม่ือ 23:15 น. วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559  
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qluAWx1-oXw 
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https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1219700068087476&set=a.113362578721236.13976.100001424845798&type=3&theater
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qluAWx1-oXw
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qluAWx1-oXw
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qluAWx1-oXw
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qluAWx1-oXw
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