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การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท
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๖๐ ป

ทรงครองราชย

ประโยชนสุข

ประชาราชย
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วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงค

เรียนรูพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เรียนรูพระราชเรียนรูพระราชกรณียกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศกิจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในเกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณใน

พระราชพระราชกรณียกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

นําแนวทางไปประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี

ตามรอยพระยุคลบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ

นําแนวทางไปประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดีนําแนวทางไปประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี

ตามรอยพระยุคลบาทไดอยางมีประสิทธิภาพตามรอยพระยุคลบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ประเดน็สาํคัญ

พระราชประวัติ

พระราชกรณียกิจ

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
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พระราชประวัติ

๕ ธันวาคม ๒๔๗๐
เสด็จพระราชสมภพ 
ณ เมืองเคมบริดจ 
รัฐแมสสาชูเซตต

ประเทศสหรัฐอเมริกา

๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ 
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติ

 ดํารงพระราชอิสริยยศเปน
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๙ 
แหงพระบรมราชจกัรีวงศ

๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให

ประกอบพระราชพิธีพระบรม

ราชาภิเษกขึ้นตามโบราณ

ราชประเพณี
๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ 

ทรงอภิเษกสมรส กับ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร 
ณ วงัสระปทุมและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯสถาปนา

ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร 
เปนสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ

๖๐ ป
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อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล

ที่แปลวา

กําลังของแผนดนิ

แมก็อยากใหเธออยูกับดนิ
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เมื่อฟงคําพดูนี้แลว

ก็กลับมาคิดซึ่งแมก็คงจะสอนเรา

และมีจุดมุงหมายวา

อยากใหติดดิน และอยากให
ทํางานใหแกประชาชน
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พระราชกรณียกิจดานตาง ๆ
• ดานการแพทยและงาน
สาธารณสุข

• ดานสังคมสงเคราะห
• ดานการศึกษา
• ดานการทํามาหากิน

คุณภาพ

ชีวติ

คุณภาพคุณภาพ

ชีวติชีวติ
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สาธารณสุข
การสงเคราะหผูประสบภยัจากโรคระบาดการสงเคราะหผูประสบภยัจากโรคระบาด

--  ทุนโปลิโอสงเคราะหทุนโปลิโอสงเคราะห

--  ทุนปราบอหวิาตกโรคทุนปราบอหวิาตกโรค

--  การรณรงคกาํจัดโรคเรื้อนการรณรงคกาํจัดโรคเรื้อน

--  การสรางอาคารผูปวยใหทางราชการการสรางอาคารผูปวยใหทางราชการ

เรือเวชเรือเวชพาหนพาหน//ตึกมหิดลวงศานุสรณตึกมหิดลวงศานุสรณ    
  ตึกวตึกวชริาลงชริาลงกรณกรณ  ธาราบําบดัธาราบําบดั  รพรพ..พระมงกฎุเกลาพระมงกฎุเกลา

ฯลฯฯลฯ
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริมี
อยูหลายสาขา หลายประเภท

๑. โครงการตามพระราชประสงค

๒. โครงการหลวง

๓. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห

๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริมีโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริมี
อยูหลายสาขาอยูหลายสาขา  หลายประเภทหลายประเภท

๑๑..  โครงการตามพระราชประสงคโครงการตามพระราชประสงค

๒๒..  โครงการหลวงโครงการหลวง

๓๓..  โครงการในพระบรมราชานุเคราะหโครงการในพระบรมราชานุเคราะห

๔๔..  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
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ทรงศึกษาทดลองปฏิบัติ

โดยพระองคเอง

ทรงศึกษาทดลองปฏิบัติทรงศึกษาทดลองปฏิบัติ

โดยพระองคเองโดยพระองคเอง

๑. โครงการตามพระราชประสงค๑๑..  โครงการตามพระราชประสงคโครงการตามพระราชประสงค

ทรงแสวงหาทดลองวธิีปฏิบัติ

พัฒนา แกไขดัดแปลง
ทรงแสวงหาทดลองวธิีปฏิบัติทรงแสวงหาทดลองวธิีปฏิบัติ

พัฒนาพัฒนา  แกไขดัดแปลงแกไขดัดแปลง

ทรงใชราชทรัพยสวนพระองคทรงใชราชทรัพยสวนพระองคทรงใชราชทรัพยสวนพระองค
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๒. โครงการหลวง๒๒..  โครงการหลวงโครงการหลวง

พัฒนาและบํารุงตนน้ําลําธาร

บริเวณปาเขาภาคเหนือ

พัฒนาและบํารุงตนน้ําลําธารพัฒนาและบํารุงตนน้ําลําธาร

บริเวณปาเขาภาคเหนือบริเวณปาเขาภาคเหนือ

บรรเทาอุทกภัยบรรเทาอุทกภัยบรรเทาอุทกภัย

ใหชาวเขาอยูดีกนิดีใหชาวเขาอยูดีกนิดีใหชาวเขาอยูดีกนิดี

ปลูกพชืที่มีคุณคาปลูกพชืที่มีคุณคาปลูกพชืที่มีคุณคา

ใหเลิกปลูกฝนใหเลิกปลูกฝนใหเลิกปลูกฝน

เลิกการตัดไมทําลายปาเลิกการตัดไมทําลายปาเลิกการตัดไมทําลายปา

เลิกทําไรเลื่อนลอยเลิกทําไรเลื่อนลอยเลิกทําไรเลื่อนลอย
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๓. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห๓๓..  โครงการในพระบรมราชานุเคราะหโครงการในพระบรมราชานุเคราะห

พระราชทานพระราชทาน

แนวทางแนะนําแนวทางแนะนํา

พระราชทานพระราชทาน

แนวทางแนวทาง

พระราชดําริพระราชดําริ

ใหเอกชนไปดําเนินการดวยกําลังเงิน

และแรงงาน และการติดตามผลอยางตอเนือ่ง
โดยภาคเอกชน

ใหเอกชนไปดําเนินการดวยกําลังเงินใหเอกชนไปดําเนินการดวยกําลังเงิน

และแรงงานและแรงงาน  และการติดตามผลอยางตอเนือ่งและการติดตามผลอยางตอเนือ่ง

โดยภาคเอกชนโดยภาคเอกชน
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๔. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ๔๔..  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พระราชทานพระราชทาน

แนวพระราชดําริไวเปนแนวพระราชดําริไวเปนเบี้องเบี้องตนเทานั้นตนเทานั้น

ฝายที่เกี่ยวของจะตองนําไปพิจารณาฝายที่เกี่ยวของจะตองนําไปพิจารณา

กลั่นกรองตามขั้นตอนกลั่นกรองตามขั้นตอน

หากเหน็วายังไมเหมาะสมหากเหน็วายังไมเหมาะสม

และบางกรณีก็มิไดดําเนินการและบางกรณีก็มิไดดําเนินการ
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 ศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ

 ทฤษฎใีหม

 ฯลฯ

  ศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่องศูนยศึกษาการพฒันาอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริมาจากพระราชดําริ

  ทฤษฎใีหมทฤษฎใีหม

  ฯลฯฯลฯ
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เปนแหลงรวมการศกึษาเปนแหลงรวมการศกึษา  คนควาคนควา  
วิจัยทดลองในพื้นที่วิจัยทดลองในพื้นที่

เปนพิพิธภัณฑธรรมชาติทีม่ีชวีติเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติทีม่ีชวีติ

เปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู                                                            

เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จเปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ

เปนตนแบบแหงความสําเร็จเปนตนแบบแหงความสําเร็จ

ศูนยศกึษาการพฒันาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ศูนยศกึษาการพฒันาอันเนื่องมาจากศูนยศกึษาการพฒันาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริพระราชดําริ

หลักการหลักการหลักการ

การบริหารจัดการ

แบบบูรณาการ
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๑. เขาหินซอน

๒. พิกุลทอง

๓. อาวคุงกระเบน

๔. ภูพาน

๕. หวยฮองไคร

๖. หวยทราย

ศูนยศกึษาการพฒันาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ศูนยศกึษาการพฒันาอันเนื่องมาจากศูนยศกึษาการพฒันาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริพระราชดําริ

๖  ศูนย
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๑. โครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณเขาชะโงก นครนายก

๒. โครงการพัฒนาสวนพระองค 
อ. บานสราง ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง

ภารกิจหลักภารกิจหลัก

อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สงเสริมดานประมง

พัฒนาไมดอกไมผล

ดานสหกรณ

๑. ศูนยศกึษาการพัฒนา

เขาหินซอน

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

สาธิตการพัฒนา

ที่ทํากิน

ปลูกปาไม

พัฒนาปศุสัตว

ศนูยสาขา
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การพัฒนาดินอินทรีย
และดินเปรี้ยวจัด

 ที่ตั้ง ตําบลกะลุวอเหนือ

ศูนยศึกษาการพัฒนาพกิลุทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 อําเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส

ศึกษา  วิจยั
พัฒนาสภาพดินที่มีปญหา

ภารกิจหลัก

การใชน้ําชะลางกรดจากดิน

๒

การพัฒนาพื้นที่ปาพรุ

อนุรักษและบาํรุงพันธไมในปาพรุ ทดลองการประมงและเลี้ยงสัตว

โครงการสวนยาง
เขาตันหยง
อ.เมือง 
จ.นราธิวาส

 โครงการ
พัฒนาหมูบาน
ปแนมูดอ
อ.ระแงะ 
จ.นราธิวาส

โครงการหมุบาน
เกษตรปศุสัตวมูโนะ 
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  ศูนยสาขาบาน

โคกอิฐ-โคกใน 
บานยูโย อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส
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๓. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ที่ตั้ง

“...ใหพิจารณาพื้นที่ทีเ่หมาะสมจัดทําโครงการพัฒนาดานอาชีพการประมงและการเกษตร 
ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกของจังหวัดจันทบุร.ี..”

ต.สนามไชย

อ.ทาใหม

จ.จนัทบุรี

คนควา ศึกษา ทดลอง วิจัย 

สาธิตการพัฒนา และอนุรักษ

สภาพแวดลอมชายฝง 

บําบัดน้ําเสียจาก

การเลี้ยงกุงกุลาดํา

อนุรักษและรวบรวมพันธุไมปาชายเลน

การวิจัยและทดสอบระบบการเกษตร

แบบผสมผสาน
สงเสริมความรูดานสหกรณ

อบรมดานปศสุตัว

ภารกิจ
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บานนานกเคา 
ต.หวยยาง

อ. เมือง จ.

สกลนคร

ภารกิจหลกั

พัฒนาระบบชลประทาน

ที่ตั้ง

๔. ศูนยศึกษา
การพัฒนาภูพาน

อนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ

พัฒนาระบบการปลูกพืชเศรษฐกจิ

การทดสอบพันธุขาวไร การศึกษาระบบนิเวศวิทยาของปา

ปรับปรุงบํารงุดินและการพัฒนาดานสงเสริมดานปศุสัตวและประมง
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ภารกจิหลัก
ที่ตั้ง

การพัฒนา
พื้นที่บริเวณ
ตนน้าํลําธาร
ภาคเหนอื

เปน
ศูนยกลางใน
การศึกษา
ทดลอง

๕. ศูนยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ศูนยฯ สาขา

อ. ดอยสะเก็ด  
จ. เชียงใหม

ตนแบบ

พัฒนาลุม
น้ําอื่น ๆใน
ภูมิภาค

ปลูกไม     
๓ อยาง 
ประโยชน 
๔ อยาง

โครงการศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุ
ไมดอกไมผลบานไร อ.หางดง จ.เชียงใหม
โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ําสาขาแมน้ํา
ปง อ.บานโฮง จ.ลําพูน อ.จอมทอง อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม

โครงการพัฒนาพื้นที่หวยลาน อ.สันกําแพง จ.เชยีงใหม

โครงการพัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
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ใชประโยชนจากทรัพยากรอยางถูกตอง
เกื้อกูลกัน ระหวางคนกับธรรมชาติ

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ที่ตั้ง

ต. สามพระยา  
อ. ชะอํา 
จ. เพชรบุรี

“...หากปลอยทิ้งไว  จะกลายเปนทะเลทรายในที่สุด...”

๖

ระบบปาเปยก

พัฒนาเกษตรกรรม
จัดหาแหลงน้ํา

ใหราษฎรเขารวม
กิจกรรมของโครงการ
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“...ศูนยศกึษาการพัฒนาฯ เปนศูนยที่รวบรวม
กําลังทั้งหมดของเจาหนาที่ทุกกรมกอง ทั้งในดาน
เกษตรหรือในดานสังคม ทั้งในดานหางาน การ
สงเสริมการศึกษามาอยูดวยกัน ก็หมายความวา
ประชาชนซึ่งจะตองใชวิชาการทั้งหลายก็สามารถ

ที่จะมาด ูสวนเจาหนาที่ที่ใหความอนุเคราะหแก
ประชาชนก็มาอยูพรอมกันในที่เดยีวกัน ซึ่งเปน
สองดานก็หมายถงึวาที่สําคัญปลายทางคือ

ประชาชนจะไดรับประโยชน...”
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ทฤษฎใีหมทฤษฎใีหมทฤษฎใีหม

หลักการสําคัญ :-

๑. เปนการผลิตแบบพอเพียง
๒. มีขาวกินตลอดป
๓. มีน้ําใชเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแลง
๔. จัดแบงแปลงที่ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ขุดสระ

ปลูกขาว

ปลูกไมผล

ที่อยูอาศัย

๓๐ % ขุดสระกักเก็บน้ํา
เสริมการปลูกพืชในหนาแลง
เลี้ยงสัตวน้ํา

๑๐ % เปนที่อยูอาศัย

๓๐ % ปลูกขาว

๓๐ % ไมผล ไมยืนตน
พืชผัก พืชไร

ทฤษฎีใหม
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“...การพฒันาประเทศนี้

ก็เทากับตั้งใจที่จะทาํให

ชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัย 

ความเจริญมีความสุข...”

(๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓)

““......การพฒันาประเทศนี้การพฒันาประเทศนี้

ก็เทากับตั้งใจที่จะทาํใหก็เทากับตั้งใจที่จะทาํให

ชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัยชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัย  

ความเจริญมีความสุขความเจริญมีความสุข......””

((๗๗  พฤษภาคมพฤษภาคม  ๒๕๑๓๒๕๑๓))
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“...การพฒันาก็คือการ

ใหความสะดวกและ

ใหความกาวหนาใหแก

ประชาชนที่ไมมีโอกาสที่

จะชวยตนเองไดพอ...”
(๑๘ มีนาคม ๒๕๑๔)

““......การพฒันาก็คือการการพฒันาก็คือการ

ใหความสะดวกและใหความสะดวกและ

ใหความกาวหนาใหแกใหความกาวหนาใหแก

ประชาชนที่ไมมีโอกาสที่ประชาชนที่ไมมีโอกาสที่

จะชวยตนเองไดพอจะชวยตนเองไดพอ......””
((๑๘๑๘  มีนาคมมีนาคม  ๒๕๑๔๒๕๑๔))
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“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทํา
ตามลําดับขั้น ตองสรางพืน้ฐาน คือความพอมี 

พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปน
เบื้องตนกอน โดยใชวธิีการและอุปกรณที่

ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาเมื่อไดพื้นฐาน
มั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอย
สรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ

ขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดบัตอไป...”
(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)
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คนทีม่ีความพออยูพอกินดวยการพึ่งตนเองคนทีม่ีความพออยูพอกินดวยการพึ่งตนเอง

มีรายไดมีรายได สุขภาพดีสุขภาพดี  มีความสุขกบัครอบครัวมีความสุขกบัครอบครัว  
เปนคนมีคุณภาพเปนคนมีคุณภาพ

อาชีพเสริมอาชีพเสริม

••ทอผาทอผา

••จักสานจักสาน

••ฯลฯฯลฯ

อาชีพหลักอาชีพหลัก

••เนนอาชีพเกษตรกรรมทีจ่ะตองพัฒนาอยางยั่งยืนเนนอาชีพเกษตรกรรมทีจ่ะตองพัฒนาอยางยั่งยืน

••มีน้ําเพื่อการเพาะปลูกตลอดปมีน้ําเพื่อการเพาะปลูกตลอดป

••มีที่ดินที่จัดสรรใชอยางมีมีที่ดินที่จัดสรรใชอยางมีประสทิธิประสทิธิภาพภาพ

••มีเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัเกษตรกรและประหยัดมีเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัเกษตรกรและประหยัด

••อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตไิดแกดินอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตไิดแกดิน  
  น้ําน้ํา  ปาไมที่ตองใชอยางคุมคาและแกปญหาตางปาไมที่ตองใชอยางคุมคาและแกปญหาตาง  ๆๆ
  ดวยวธิีธรรมชาติดวยวธิีธรรมชาติ

ศูนยศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนยศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทฤษฎีใหมทฤษฎีใหม
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๑๑..  ความรูความสามารถความรูความสามารถ  
๒๒..  การรูจักประยุกตใชการรูจักประยุกตใช  
๓๓..  การคิดอยางรอบคอบการคิดอยางรอบคอบ  
๔๔..  การมปีญญาการมปีญญา  
๕๕..  การมสีติและความสงบสํารวมการมสีติและความสงบสํารวม  
๖๖..  ความจริงใจและการมีสัจจะความจริงใจและการมีสัจจะ  
๗๗..  การมวีินัยการมวีินัย  
๘๘..  การรูจักประสานกับผูอื่นการรูจักประสานกับผูอื่น  
๙๙..  การสรางสรรคและการพัฒนาการสรางสรรคและการพัฒนา  

การดําเนินงานตามรอยพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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๑๑..  ความรูความสามารถความรูความสามารถ  

ดวยพระบรมราโชวาทที่วา 
“...ความรูนี้ก็เปนสิ่งที่สําคัญ เพราะวา

แตละคนอยากไดความเจรญิ ถาทําอยางที่
เคยทํามาดวยความรูเทาที่เคยมี กไ็ด
ความสําเร็จในวงจํากัด แตถาเพิ่มความรู 
และยิ่งชวยกันทําความสาํเร็จนัน้จะยิ่งใหญขึ้น

..."
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๒. การรูจักประยุกตใช ๒๒..  การรูจักประยุกตใชการรูจักประยุกตใช  

ดวยพระบรมราโชวาทที่วา 
“...ในการที่จะเอาหลักวิชาที่ไดเลาเรียน

ไปใชเพือ่ประกอบกิจการงานตอไปนั้น ควร
คํานึงถึงสภาพความเปนอยูของทองที่ แลถึง
ผลสะทอนอันอาจมีขึ้น โดยเฉพาะในประการ
ตาง ๆ จะไดเปนหลักประกันวา กิจการงาน
ที่จะทําขึ้นนัน้ ไดพิจารณาศึกษาโดยรอบคอบ
ในทุกๆ ดานแลว..."
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๓. การคิดอยางรอบคอบ ๓๓..  การคิดอยางรอบคอบการคิดอยางรอบคอบ  
ดวยพระบรมราโชวาทที่วา 

“...ถาทําโครงการอะไร ก็จะตองพยายาม
ที่จะคิดใหรอบคอบที่สุดเทาที่จะทําได ไมจําเปน
ที่จะทําแผนใหละเอียดทีสุ่ด เพราะวาถามัวแต
ทําแผนแลวไมลงมือทํา มันก็ไมมีวันที่จะปฏบิัติ
ไดแตวาตองคิด ทําแลวก็นึกถึงวาปญหาจะ

เกิดขึ้น และปญหาเหลานัน้มันตอเนื่องจะตอง

พยายามที่จะทําใหลลุวงไป แกไขใหจนได..."
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๔. การมีปญญา ๔๔..  การมีปญญาการมีปญญา  

ดวยพระบรมราโชวาทที่วา 
“...การใชความคิดอานที่เปนปญญา

ดังกลาวนั้น จําเปนตองฝกปฏิบัติอยูเสมอ
เปนประจํา ในทุกกรณี จึงจะมั่นคงแข็งแรง 
มิฉะนั้นปญญาจะไมเกดิขึ้นใหทานจะยึดถือ

เอาเปนประโยชนไดทันการ..."



40

๕. การมีสติและความสงบสํารวม ๕๕..  การมีสติและความสงบสํารวมการมีสติและความสงบสํารวม  
ดวยพระบรมราโชวาทที่วา 

“...การตั้งอยูในความสงบ คือ รูจัก
บังคับกายและใจใหสงบนิ่งอยูได แมอยูใน
เหตุการณที่อาจกอใหเกดิความสับสนตื่น

ตระหนกกต็าม ความพยายามระงับกาย
ระงับใจ มิใหฟุงซาน จะทําใหเกดิสติ..."
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๖. ความจริงใจและการมีสัจจะ ๖๖..  ความจริงใจและการมีสัจจะความจริงใจและการมีสัจจะ  
ดวยพระบรมราโชวาทที่วา 

“...ผูทีม่ีปญญาสามารถจะทําการ

งานสําคัญๆ ใหเปนหลักเปนกําลังของ
บานเมืองตอไปไดนั้น จะตองเปนผูทีห่นัก
แนนในสัจจะ คือตองมีจริง พรอมทั้งใน
คําพูด ในการกระทําในบุคคลอื่น และใน
ตนเอง..."



42

๗. การมีวินัย ๗๗..  การมีวินัยการมีวินัย  

ดวยพระบรมราโชวาททีว่า 
“...คนทีม่ีระเบียบวินยันั้นเปนผูที่

เขมแข็งเปนผูที่หวังดีตอตัวเอง เปน
ผูที่จะมีความสําเร็จในอนาคต..."

ดวยพระบรมราโชวาททีว่าดวยพระบรมราโชวาททีว่า  

““......คนทีม่ีระเบียบวินยันั้นเปนผูที่คนทีม่ีระเบียบวินยันั้นเปนผูที่

เขมแข็งเปนผูที่หวังดีตอตัวเองเขมแข็งเปนผูที่หวังดีตอตัวเอง  เปนเปน

ผูที่จะมีความสําเร็จในอนาคตผูที่จะมีความสําเร็จในอนาคต..."..."
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๘. การรูจักประสานกับผูอื่น ๘๘..  การรูจักประสานกับผูอื่นการรูจักประสานกับผูอื่น  
ดวยพระบรมราโชวาทที่วาดวยพระบรมราโชวาทที่วา  

““......งานสิ่งใดสาขาใดที่ทานจะออกไปงานสิ่งใดสาขาใดที่ทานจะออกไป
ปฏิบัตินั้นปฏิบัตินั้น  ไมมีสักสิ่งเดียวที่จะสาํเร็จสมบูรณไมมีสักสิ่งเดียวที่จะสาํเร็จสมบูรณ
ไดในตัวเองไดในตัวเอง  หากจะตองเกี่ยวเนื่องถึงงานหากจะตองเกี่ยวเนื่องถึงงาน
อื่นๆอื่นๆ  อีกหลายๆอีกหลายๆ  ดานดาน……  ทานทั้งหลายควรทานทั้งหลายควร
จักไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอมจักไดเตรียมตัวเตรียมใจใหพรอม  ที่จะที่จะ
ปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นๆปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นๆ  อยางอยาง
ขะมักเขมนขะมักเขมน  และฉลาดเหมาะสมและฉลาดเหมาะสม..."..."
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๙. การสรางสรรคและการพฒันา ๙๙..  การสรางสรรคและการพฒันาการสรางสรรคและการพฒันา  
ดวยพระบรมราโชวาทที่วาดวยพระบรมราโชวาทที่วา  

““......การสรางสรรคความเจรญิกาวหนาทุกอยางการสรางสรรคความเจรญิกาวหนาทุกอยาง
นั้นนั้น  ตองเริ่มตนที่การศึกษาพื้นฐานเดิมกอนตองเริ่มตนที่การศึกษาพื้นฐานเดิมกอน  เมื่อไดเมื่อได
ศึกษาทราบชดัถงึสวนดีสวนเสียแลวศึกษาทราบชดัถงึสวนดีสวนเสียแลว  จึงรักษาสวนที่ดีจึงรักษาสวนที่ดี
ที่มีอยูแลวใหคงไวที่มีอยูแลวใหคงไว  แลวพยายามปรบัปรงุสรางเสริมแลวพยายามปรบัปรงุสรางเสริม
ดวยหลกัวิชาดวยหลกัวิชา  ดวยความคิดพิจารณาดวยความคิดพิจารณา  อันประกอบดวยอันประกอบดวย
เหตผุลและความสุจรติจรงิใจเหตผุลและความสุจรติจรงิใจ  ใหคอยเจรญิงอกงามใหคอยเจรญิงอกงาม
มั่นคงบรบิรูณยิ่งๆมั่นคงบรบิรูณยิ่งๆ  ขึ้นไปขึ้นไป  ตามความเหมาะสมตามความเหมาะสม  ตามตาม
กําลงัความสามารถกําลงัความสามารถ  และตามกําลงัเศรษฐกจิที่มีอยูและตามกําลงัเศรษฐกจิที่มีอยู..."..."
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การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท

1 ทํางานอยางผูรูจริง
2 ความขยัน  ความอดทน
3 ธรรมะ ความถูกตอง ความซื่อสัตย
4 ดํารงตนอยางเรียบงาย และประหยัด
5 ความออนนอมถอมตน ไมถือตัว
6 ยึดมั่นในผลประโยชนของแผนดิน และคนสวนใหญเปนหลัก
7 นักประชาธิปไตย
8 ประสานสัมพันธ เขาหาประชาชน
9 เมตตา กรณุาตอผูใกลชิด และบคุคลโดยทั่วไป
10 สงเสริมคนดี   และคนเกง
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“... ขาพเจาไดเรียนรู
โดยการทํางานทีน่ี่วา

ทีข่องขาพเจาในโลกนี้ 
คือการไดอยูทามกลาง

ประชาชนของขาพเจา 
นั่นคือคนไทยทัง้ปวง...”
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ขอบคุณขขออบบคุคุณณ
สวัสดี และสสวัวัสสดีดี แและละ


