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ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ตุลาคมเป็นเดือนแห่งการวิปโยคสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย
เมื่อสำานักพระราชวังออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๕๒ น.

นำามาซึ่งความอาดูรพูนเทวษเกินกว่าถ้อยคำาใดจะบรรยายได้
มูลนิธิยุวทูตความดีฯ น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย เป็นพ่อของแผ่นดิน
เป็นแสงประทีปแห่งปัญญาของผองชน  เป็นผู้สร้างสายธารแห่งพระราชไมตรีกับนานาประเทศ

เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้
มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับปวงชนชาวไทยอธิษฐานภาวนา

ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถิตในสรวงสวรรค์ นิรันดร์กาล

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิยุวทูตความดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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       คำานำา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัย 

และพระวรกายในการบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในการริเริ่มโครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกร 

ชาวไทยให้ดีขึ้น และในการนำาพาประเทศไทยไปสู่่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทัดเทียมนานาอารยประเทศ พระองค์ทรงเป็น 

ต้นแบบความดีให้ก้าวตาม เป็นคุณธรรมให้ยึดม่ัน และเป็นดวงประทีปแห่งปัญญาให้รู้แจ้งและรู้จริง มูลนิธิยุวทูตความดีฯ 

ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมน้อมสำานึกในองค์ภูมินทร์

สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นในการทำาความดี ยึดมั่นในพระบรมราโชวาท 

ที่พระองค์ทรงสอน ให้รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ บำาเพ็ญตน ก่อเกื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม และใช้ความพอเพียงเป็น 

หลักนำาชีวิต สมดั่งพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยกันโดยถ้วนทั่วตลอดไป

การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม

๒๕๕๙ สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่พสกนิกรไทยทั่วประเทศ นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด ในการนี้ 

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยบทความเทิดพระเกียรติ ในเรื่องของพระราชประวัติขณะทรงพระเยาว์ พระราชกรณียกิจ 

ในการดูแลทุกข์สุขเหล่าพสกนิกรตลอดรัชสมัย พระราชไมตรีผูกสัมพันธ์กับนานาประเทศ และพระอัจฉริยภาพ 

ของเอกอัครศลิปนิ เพือ่เป็นการระลกึถงึพระองคใ์หอ้ยูใ่นความทรงจำาตลอดไป โดยออกอากาศเผยแพรพ่ระเกยีรตคิณุ

ทางรายการยุวทูต On  Air สถานีวิทยุสราญรมย์ AM ๑๕๗๕ kHz ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. จำานวน ๒๑ ตอน

ตลอดช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ตุลาคม ๒๕๖๐ และนำาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิยุวทูตความดีฯ 

(www.yavf.or.th) 

มลูนธิยุิวทูตความดฯี หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การรวบรวมบทความดงักลา่วทีม่กีารจดัพมิพ์เผยแพรจ่ากหลากหลาย

แหล่งที่มา จัดทำาเป็นหนังสือ “ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์” จะให้สาระความรู้และแรงบันดาลใจในการทำาความด ี

ตามคำาพ่อสอนที่สามารถน้อมนำามาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำาวันให้กับผู้อ่านทุกท่าน 

              
๔

(นางสาวจัันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล)

ผู้อำานวยการมูลนิธิยุวทูตความดีฯ
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	 บทที่	๙	 น้อมใจเทิดพระภูมี	ตร�บนิรันดร์	 	 	 	 	 	 ๑๐๔
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  สืบสานพระราชปณิธาน
 ความพอเพียง ตามรอยพ่อ

กระทรวงการต่างประเทศได้แสวงหาแนวทางในการสนองพระราชประสงค์ตามที่ทรงมีพระราชดำารัสไว้ โดยเสนอ

โครงการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีปัญหาในด้านพฤติกรรมน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพมากที่สุด 

ด้วยการเน้นการปลูกจิตสำานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำาคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนระดับประถมศึกษา 

อันเป็น “ไม้อ่อนของชาติ” โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลและจากสำานักราชเลขาธิการ ในพ.ศ. ๒๕๔๒   

ภายใต้ชื่อว่า “โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ

ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๗๒ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๔๒)

โครงการยุวทูตความดีฯ ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

มาเป็นแนวทางในการดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาชุมชนโดยผู้ปกครอง 

และคนในชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนนำาร่อง ๗๖ โรงเรียนจากทุกจังหวัด

ของประเทศ จังหวัดละ ๑ โรงเรียน ๑

  ๑ ขณะนั้น จังหวัดบึงกาฬ ยังเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

๘

        “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากคน 

พระองค์ได้มีพระราชดำารัสถึงปัญหาและพฤติกรรมของคนในชาติ ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต 

ความมีน้ำ�ใจ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และความรู้รักสามัคคี ฯลฯ”
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เป้าหมายของโครงการคือ สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ได้รับการปูพื้นฐาน

ด้านจริยธรรมท่ีหนักแน่นและย่ังยืน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประชาคมระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเป็น

เครือข่ายให้ชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกับสังคมไทยในอีกมิติหนึ่งเพ่ือให้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องและ 

ความรู้สึกดีต่อชุมชนและเยาวชนไทย 

มลูนธิยิวุทตูความดีฯ ไดน้อ้มนำาพระบรมราโชวาท “รูร้กัสามคัค”ี ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช

ซึ่งพระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ายึดถือปฏิบัตมิาเป็นหลักในการดำาเนินโครงการ 

เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนได้ศึกษา และมีจิตอาสาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพมีจิตสาธารณะควบคู่กับมีทักษะด้านการทูต

การต่างประเทศ เพราะเยาวชนเป็นส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ในพ.ศ. ๒๕๔๙ ริเริ่มโครงการ “เยาวชนนั้นไซร้ คือ พลังแผ่นดิน” เป็นโครงการที่เน้นกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม ด้านการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาอาชีพ การดูแลผู้สูงอายุ

และผู้ด้อยโอกาส

๙
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ปี ๒๕๕๓ ริเริ่มโครงการ “เหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการรู้รักสามัคคี 

ของยุวทตูความดีระหวา่งภูมิภาค โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ การเข้าถึงอตัลักษณ ์และความแตกตา่ง เพือ่สรา้ง

ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คนไทยที่มีพ้ืนฐานทางบริบทในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้เป็นพลังสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทั้งประเทศชาติ จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการรู้รักสามัคคี โครงการเหย้า – เยือนเพื่อพลังแผ่นดินได้ดำาเนินการมา ๔ ปี คือ ปี ๒๕๕๓  

ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ๙๐ โรงเรียน จาก ๓๐ จังหวัด 

ปี ๒๕๕๔  โครงการ “ปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน” นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมเขียน

ปณิธานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการทำาความดีเพื่อพ่อ และกำาหนด 

แนวทางการปฏิบัติตนตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้ง “กิจกรรมปลูกจิตสำานึก” ให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

(ประชาธิปไตยในโรงเรียน รู้รักษ์ไทยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำาชีวิต และแผนที่คนดี)

ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โครงการมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี รู้คุณและทดแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งมีการกำาหนด 

แนวทางในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างเยาวชนยุวทูตท่ีดีในอนาคต 

ใหร้อบรู้ เทา่ทนั คำานงึประโยชนส์ว่นรวม  รักสามคัคี รู้คุณและแทนคุณแผน่ดนิ ดว้ยโครงการและกจิกรรมปลกูจติสำานกึ 

ฝกึจติอาสา ทีแ่ตล่ะโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการบรูณาการกระบวนการการเรยีนรูใ้นหลากหลายมิต ิรวมทัง้สรา้งเสรมิ 

มิตรสัมพันธ์และความตระหนักรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ ในการดำาเนินการโครงการดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้บูรณาการและขยายความร่วมมือไปยัง 

ภาคส่วนต่างๆ อาทิ การจัดค่ายอบรม เพื่อให้เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เข้าร่วม ดังเช่น 

-  ค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ฉลาดคิดและเรียนรู้ทักษะ

การสื่อสาร ในสังคมพหุภาคี  ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

-  ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย” เยาวชนยุวทูตได้เรียนรู้การทำาเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองตาม 

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง มสีว่นรว่มในการพฒันาการทำาเกษตรแบบยัง่ยนืใหช้มุชน ทีพ่พิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ

จังหวัดปทุมธานี 

-  ค่ายอบรม “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” เน้นการฝึกสติ สร้างสมาธิ ให้เยาวชนมีความตั้งมั่นในการ

ทำาความดี ที่สถาบันวิมุตตยาลัย ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

-  ค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน” เยาวชนยุวทูตได้รับการปลูกจิตสำานึกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างรู้คุณค่า ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

- ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย” ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เรียนรู้หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๑๑



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ ริเริ่มโครงการ “เหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการรู้รักสามัคคี 

ของยุวทตูความดีระหวา่งภมูภิาค โดยการเพิม่พนูความรู้ ความเขา้ใจ การเข้าถงึอตัลกัษณ ์และความแตกตา่ง เพือ่สร้าง

ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คนไทยที่มีพื้นฐานทางบริบทในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้เป็นพลังสำาคัญ 

ในการขบัเคลือ่นพฒันาชมุชนและสงัคม รวมทัง้ประเทศชาต ิจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

ภูมพิลอดลุยเดช เรือ่งการรู้รกัสามคัค ีปจัจบุนั โครงการเหย้า – เยือน เพ่ือพลังแผ่นดนิไดด้ำาเนนิการมา ๔ ปี คือ พ.ศ. ๒๕๕๓  

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ๙๐ โรงเรียน จาก ๓๐ จังหวัด 

พ.ศ ๒๕๕๔  โครงการ “ปณธิานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน” นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมเขียน

ปณิธานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในเร่ืองของการทำาความดีเพื่อพ่อ และกำาหนด 

แนวทางการปฏิบัติตนตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้ง “กิจกรรมปลูกจิตสำานึก” ให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

(ประชาธิปไตยในโรงเรียน รู้รักษ์ไทยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมนำาชีวิต แผนที่คนดี)

ในพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โครงการมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี รู้คุณและทดแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งมีการกำาหนด 

แนวทางในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างเยาวชนยุวทูตท่ีดีในอนาคต 

ใหร้อบรู ้เทา่ทนั คำานงึประโยชนส์ว่นรวม  รกัสามคัค ีรูค้ณุและแทนคณุแผน่ดนิ ดว้ยโครงการและกจิกรรมปลกูจติสำานกึ 

ฝกึจติอาสา ท่ีแตล่ะโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการบรูณาการกระบวนการการเรยีนรูใ้นหลากหลายมติ ิรวมทัง้สรา้งเสรมิ 

มิตรสัมพันธ์และความตระหนักรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งน้ี ในการดำาเนินการโครงการดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้บูรณาการและขยายความร่วมมือไปยัง 

ภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การจัดค่ายอบรม เพื่อให้เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เข้าร่วม ดังเช่น 

- ค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ฉลาดคิดและเรียนรู้ทักษะ

การสื่อสารในสังคมพหุภาคี  ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

- ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย” เยาวชนยุวทูตได้เรียนรู้การทำาเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองตาม 

แนวเศรษฐกจิพอเพียง มส่ีวนรว่มในการพฒันาการทำาเกษตรแบบย่ังยืนใหชุ้มชน ทีพิ่พิธภัณฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรตฯิ

จังหวัดปทุมธานี 

- ค่ายอบรม “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” เน้นการฝึกสติ สร้างสมาธิ ให้เยาวชนมีความตั้งมั่นในการ

ทำาความดี ที่สถาบันวิมุตตยาลัย ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

- ค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน” เยาวชนยุวทูตได้รับการปลูกจิตสำานึกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างรู้คุณค่า ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

- ค่ายอบรม “ทรพัยใ์นดินกบัวถิเีกษตรไทย” สง่เสรมิความรูด้า้นการเกษตร ตามแนวหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

เรียนรู้หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๑๑ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์

ปี ๒๕๕๓ ริเริ่มโครงการ “เหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการรู้รักสามัคคี 

ของยุวทตูความดรีะหวา่งภมูภิาค โดยการเพิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจ การเขา้ถงึอตัลกัษณ ์และความแตกตา่ง เพือ่สร้าง

ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คนไทยที่มีพื้นฐานทางบริบทในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้เป็นพลังสำาคัญ 

ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคม รวมท้ังประเทศชาติ จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการรู้รักสามัคคี โครงการเหย้า – เยือนเพื่อพลังแผ่นดินได้ดำาเนินการมา ๔ ปี คือ ปี ๒๕๕๓  

ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม ๙๐ โรงเรียน จาก ๓๐ จังหวัด 

ปี ๒๕๕๔  โครงการ “ปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน” นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมเขียน

ปณิธานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของการทำาความดีเพื่อพ่อ และกำาหนด 

แนวทางการปฏิบัติตนตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้ง “กิจกรรมปลูกจิตสำานึก” ให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง 

(ประชาธิปไตยในโรงเรียน รู้รักษ์ไทยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำาชีวิต และแผนที่คนดี)

ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โครงการมุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี รู้คุณและทดแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งมีการกำาหนด 

แนวทางในการดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างเยาวชนยุวทูตท่ีดีในอนาคต 

ใหร้อบรู ้เทา่ทนั คำานงึประโยชนส์ว่นรวม  รกัสามคัค ีรูค้ณุและแทนคณุแผน่ดนิ ดว้ยโครงการและกจิกรรมปลกูจติสำานกึ 

ฝกึจติอาสา ท่ีแตล่ะโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการบรูณาการกระบวนการการเรยีนรูใ้นหลากหลายมติ ิรวมทัง้สรา้งเสรมิ 

มิตรสัมพันธ์และความตระหนักรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งน้ี ในการดำาเนินการโครงการดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้บูรณาการและขยายความร่วมมือไปยัง 

ภาคส่วนต่างๆ อาทิ การจัดค่ายอบรม เพื่อให้เยาวชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เข้าร่วม ดังเช่น 

-  ค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ฉลาดคิดและเรียนรู้ทักษะ

การสื่อสาร ในสังคมพหุภาคี  ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

-  ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย” เยาวชนยุวทูตได้เรียนรู้การทำาเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองตาม 

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง มสีว่นรว่มในการพฒันาการทำาเกษตรแบบย่ังยืนใหชุ้มชน ทีพิ่พิธภัณฑเ์กษตรเฉลิมพระเกยีรตฯิ

จังหวัดปทุมธานี 

-  ค่ายอบรม “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” เน้นการฝึกสติ สร้างสมาธิ ให้เยาวชนมีความตั้งมั่นในการ

ทำาความดี ที่สถาบันวิมุตตยาลัย ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

-  ค่ายอบรม “รักษ์โลก - รักแผ่นดิน” เยาวชนยุวทูตได้รับการปลูกจิตสำานึกเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างรู้คุณค่า ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

- ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย” ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เรียนรู้หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

๑๑
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ในพ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  และพ.ศ. ๒๕๖๐ มูลนธิยิวุทตูความดีฯ ริเร่ิมดำาเนนิโครงการ “รณรงคเ์สรมิสรา้งคณุธรรม

และสง่เสรมิการเป็นตน้กลา้พอเพียงในกลุม่เยาวชนยวุทูตความดี”  ให้เปน็พลงัสำาคัญในการขบัเคลือ่นประเทศไทยสูอ่นาคต 

จึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณภาพ รอบรู้ด้วยพลังคุณธรรมและพลังความรู้ ด้วยแนวการศึกษา

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของพลังคุณธรรม 

เพ่ือไทยท้ังปวง ผ่านนิทรรศการเมืองความดีและเมืองพอเพียง  มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนน้อมนำาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง โดยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรู้จักคิด มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงที่พ่อสอน โครงการรณรงค์ฯ ทั้ง ๓ ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 

๑๐๐,๑๐๘ คน จาก ๖๒๔ โรงเรียน ใน ๓๕ จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๕๙ มลูนิธยิวุทตูความดฯี รเิริม่โครงการ “สานสมัพนัธส์รา้งมติรไมตรกีบัเยาวชนคนดปีระเทศเพือ่นบา้น

กลุ่ม CLMV” นักเรียนในเครือข่ายมลูนิธิยวุทตูความดฯี และนกัเรยีนโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน รว่มกบันกัเรยีน

จากประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ร่วมกันเรียนรู้ให้มีความเข้าใจ เห็นถึงคุณประโยชน ์

ของแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังความจำาเป็นในการประหยัดพลังงาน

และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

จังหวัดเพชรบุรี

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้ ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 

ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย เป็นพ่อของแผ่นดิน เป็นแสงประทีปแห่งปัญญาของผองชน เป็นผู้สร้างสายธาร 

แหง่พระราชไมตรกีบันานาประเทศ  เปน็พระมหากษตัรยิท์ีท่รงมพีระอจัฉรยิภาพหาทีเ่ปรยีบมิได้  ยวุทตูความดีได้ร่วมกัน 

น้อมรำาลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในสิ่งที่ทรงสอนทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างมาเป็น

หลักในการดำารงชีวิตและพร้อมใจกันเป็นต้นกล้าความดี ต้ังใจมั่นด้วยความแน่วแน่ท่ีจะทำาดีเพื่อพ่อตามคำาพ่อสอน 

พร้อมกันโดยทั่วถ้วน 

๑๒
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พระราชประวัติ
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

                  

        “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 

๒๔๘๙  จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า ๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

อยู่เป็นนิจนานัปการ เพื่อให้มหาชนชาวสยามถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุข ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตั้ง

พระราชหฤทัย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี 

พระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” 

ทรงเปน็พระราชโอรสพระองคเ์ลก็ในสมเดจ็เจา้ฟา้มหดิลอดุลยเดช 

กรมหลวงสงขลานครินทร์ กับหม่อมสังวาลย์ ตะละภัฏ (ต่อมา 

ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี) มีพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา คือ สมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา และ พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ 

พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาล 

เมานท์ ออเบอร์น (Mount Auburn Hospital)๑  

๑๖

 ๑ เดิมชื่อ โรงพยาบาลเคมบริดจ์ (Cambridge Hospital)
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เมื่อพระชนมายุได้ ๕ พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อมา ในพ.ศ. ๒๔๗๖ 

สมเดจ็พระบรมราชชนนไีด้เสด็จไปประทับท่ีเมอืงโลซานน ์ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์พระองค์พรอ้มทัง้สมเดจ็พระเชษฐภคนิี

และพระเชษฐาธริาชไดเ้ขา้รบัการเลีย้งดจูากสถานเลีย้งเดก็ชอง โซเลย ์(Champ Soleil) เนือ่งจากสถานรบัเล้ียงเดก็แหง่นี ้

มแีพทยเ์ปน็เจ้าของ จึงมกีารดแูลเดก็อยา่งถูกสขุอนามยั ทกุวนัคณุครจูะฝกึหัดใหเ้ดก็ออกกำาลงักายในยามเชา้ และเน้น

กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้เด็ก ๆ  มีสุขภาพที่แข็งแรง และต่อมา ทรงเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ 

(Ecole๒ Miremont) 

ในพ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนนูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์ (Ecole Nouvelle de la Suisse 

Romande) ทีม่กีารเรยีนการสอนตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา จนถงึมธัยมศกึษา สายการเรยีนทีพ่ระองคท์รงเลอืกเรียน 

ทางด้านภาษา คือ สายศิลป์ภาษาละตินและภาษาอังกฤษ (ภาษาเยอรมันเป็นภาษาบังคับ) นอกจากนี้ ยังมีการสอน

วิชาพิเศษ คือ วิชาการทำาสวนและวิชาช่างไม้ 

๑๙

๒ ecole มาจากคำาว่า école ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า โรงเรียน
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พระองค์ทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ จากโรงเรียนยิมนาส กลาสซิค กังโตนาล (Diplôme de 

Bachelier és Lettres, Gymnase Classique Cantonal) ในพ.ศ. ๒๔๘๘ ทรงรอบรูห้ลายภาษา ไดแ้ก ่ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส 

เยอรมัน และภาษาละติน แล้วทรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ รัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 

พระชนมายุ ๑๘ พรรษา ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเฉลิม                            

พระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ เมืองโลซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิทยาศาสตร ์

แต่เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศ จึงได้ทรงเปล่ียนมาศึกษาวิชาการปกครองแทน เช่น วิชากฎหมาย รัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์ ด้วยทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในพระราชกิจที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบรมเชษฐาธิราช เป็น 

พระมหากษัตริย์ลำาดับที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า ๗๐ ปี 

ที่พระองค์ทรงครองราชย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เป็นนิจนานัปการ เพื่อให้มหาชนชาวสยาม  ถึงพร้อมด้วย

ประโยชน์สุข ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตั้งพระราชหฤทัย ดังพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกร

ชาวไทย เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ตลอดระยะเวลาภายใต้ร่มพระบารมีกว่า ๗๐ ปี ทรงปกครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ทรงทุ่มเท 

พระวรกายและพระสติปัญญาในการทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น พระราชกรณียกิจนานัปการล้วนอำานวยคุณประโยชน์แก่

ปวงชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์มีต่อประเทศชาติและพสกนิกร

๒๐
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นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้เสด็จ

พระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาค 

เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากราษฎร ข้าราชการในพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สำารวจสภาพทางภูมิศาสตร์

ไปพร้อม ๆ  กันด้วย เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานการดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริต่อไป 

การได้ทอดพระเนตรและทรงสอบถามข้อมูลโดยตรงจากราษฎร ทำาให้ทรงรับรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ 

และรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการตามพระราชดำาริ ทั้งในด้าน

ชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เป็นการบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ให้ร่วมกันดำาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภาค โดยแบ่งออกเป็นประเภทโครงการ ๘ ประเภท คือ 

การพัฒนาแหล่งน้ำ� เกษตรกรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม คมนาคม และการสื่อสาร

ก่อนที่จะพระราชทานโครงการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 จะทรงศึกษาทดลองจนรู้จริงจากสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ การดำาเนินโครงการจากความเห็นของราษฎรและ

นักวิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดผลเสีย ทั้งยังทรงติดตามผลการดำาเนินโครงการด้วยพระองค์เอง

๒๔

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนธรรมชาต ิ

ให้แก่เยาวชน ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ มีส่วนสำาคัญในการ 

พัฒนาความรู้ เทคนิคและวิชาการสมัยใหม่แก่เกษตรกร รวมถึงการแก้ปัญหาของเกษตรกรที ่

กำาลังประสบอยู่ได้เป็นอย่างดี เพราะความรู้ เทคนิค และวิชาการสมัยใหม่ท้ังมวลล้วนเป็น 

“ศาสตร์แห่งพระราชา”
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ : แก้ปัญหาตามภูมิสังคม จากเหนือจดใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิทยาการที่ทันสมัยแก่เกษตรกร ทดลองหาวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เป็นตัวอย่างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในชนบท 

เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ๖ แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่

๒๕
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๑.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ในพ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อนฯ ขึ้น (นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของประเทศ) เนื่องจากบริเวณตำาบลเขาหินซ้อนมีปัญหาสภาพ 

ดินเสื่อมโทรม ลักษณะดินเป็น ดินทราย แร่ธาตุน้อย ขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื้อดินเป็นทราย มีลักษณะโปร่งน้ำ� 
มีการชะล้างพังทลายของดินสูง น้ำ�ในดินไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก เพราะดินร้อนและแห้งจัด จึงต้องแก้ด้วยการเพิ่ม

ความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุที่จะทำาหน้าที่เสมือนกันชนให้แก่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ถือเป็นตัวอย่าง

ในการฟื้นฟูดินทรายที่มีแร่ธาตุในดินน้อย และเป็นต้นแบบความสำาเร็จด้านการปรับปรุงดินที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

จนสามารถนำ�ไปใช้กับศูนย์ศึกษาฯ อื่น ๆ ได้

๒๖

๒.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จังหวัดจันทบุรี 

เมือ่พ.ศ. ๒๕๒๔ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระราชดำารใิห ้“พจิารณาจดัหาพืน้ท่ีป่า่สงวน

เสือ่มโทรมหรือพืน้ทีส่าธารณะประโยชน ์เพือ่จดัตัง้ศนูยศ์กึษาการพฒันา เชน่เดยีวกบัศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นฯ 

ให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตท่ีดินชายทะเล” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ครอบคลุม

พื้นที่ชายทะเลภาคตะวันออก มุ่งดำาเนินการ ๓ ด้าน คือ ๑. ยกระดับความเป็นอยู่และพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร

ที่ยากจนรอบอ่าวคุ้งกระเบนและพ้ืนที่โดยรอบ ๒. พัฒนาอาชีพประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ำ�ชายฝั่งทะเล 

๓. พัฒนาการใช้และการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดความสมดุล เป็นผลให้ราษฎรมีอาชีพถาวรยั่งยืนมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนมีระบบนิเวศน์ท่ีมีความสมดุล มีป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 

สัตว์น้ำ�ชายฝั่งทะเล มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี 
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๓.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จังหวัดนราธิวาส 

เม่ือพ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำาเนินแปรพระราชฐานประทับแรม 

ณ พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรเห็น พื้นที่พรุ หรือ ดินเปรี้ยว 

จำานวนมาก ราษฎรไม่สามารถทำาประโยชน์ทางการเกษตรได้ จึงมีพระราชดำาริให้ก่อตั้งศูนย์การพัฒนาพิกุลทองฯ 

เพื่อศึกษาทดลอง วิจัย พัฒนาพื้นทีี่ดินพรุ ให้สามารถทำาการเกษตรและใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 

พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำาริในการปรับปรุงดินเปรี้ยวด้วยการหาพื้นที่แปลงหนึ่ง ทำาให้ดินในบริเวณนั้น

เปรี้ยวที่สุด ด้วยวิธีการที่ทรงเรียกว่า “แกล้งดิน” คือ ทำาให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อให้ดินปล่อยแร่ธาตุ

ที่เป็นกรดออกมามากถึงขีดสุด จนมีสภาพเปรี้ยวจัด ต่อจากนั้นจึงหาวิธีปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้ 

ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรและทำาได้ง่าย

 ดังพระราชดำารัสที่ว่า “เราสมควรแกล้งดิน โดยทำาให้มันเปร้ียว แล้วเราจะได้ทำาวิศวกรรมย้อนรอย 

 เพื่อจะได้รู้วิธีแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดสภาพเปรี้ยว แบบที่เคยเป็น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดูแลดิน

ประเภทนี้ในอนาคต” (พระราชดำารัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๒๗)

๒๗

๔.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จังหวัดสกลนคร 

ในพ.ศ. ๒๕๒๕ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชพระราชทานพระราชดำาริในการจดัตัง้ศนูยศ์กึษา

การพัฒนาภูพานฯ เพื่อเป็นสถานศึกษา ทดลอง และแก้ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นทีดิ่นเค็ม 

และ ขาดน้ำ� พระองค์ทรงแนะนำาทฤษฎีการห่มดิน แก้ปัญหาดินเค็ม ด้วยการนำาเศษวัชพืชมาห่มคลุมดิน ป้องกันแสงแดด 

ลงส่องกระทบผิวดิน ซึ่งจะทำาให้น้ำ�ในดินระเหยขึ้นมาพร้อมเกลือ ใช้หญ้าแฝกเป็นวัชพืชเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 
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๖.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จังหวัดเพชรบุรี 

เกดิปญัหาดนิดาน ดนิทราย แรธ่าตนุอ้ย มลีกัษณะเปน็ดินเนือ้ละเอยีดน้ำ�หนกัมาก น้ำ�และอากาศผา่นเข้าออก

ไดย้าก ฤดแูลง้จะแหง้แขง็ แตกระแหง รากไม้แทรกลงไปไดย้าก จงึปลกูพชืไมค่อ่ยเจรญิเตบิโต ในการแกไ้ขปญัหานัน้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงแนะนำาให้ “สร้างของดีซ้อนบนของเลว” คือ ปลูกหญ้าแฝก 

ขวางแนวลาดเท เพื่อป้องกันไม่ให้ดินถูกชะล้าง รักษาความชุ่มชื้น และปรับปรุงหน้าดิน โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 

ปลูกพืชตระกูลถ่ัว แล้วไถกลบ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นตัวอย่างในการฟ้ืนฟูดินดาน ดินแข็ง และดินลูกรัง 

โดยใช้เวลาถึง ๓๐ กว่าปี จึงเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่สีเขียวและมีสภาพแวดล้อมที่ดี  

๕.  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  จังหวัดเชียงใหม่

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เกิดปัญหาดินกรด แห้งแล้ง ดินเป็นหิน กรวด เก็บน ้ำ�ไม่ได้ หน้าดิน

ถูกกระแสน้ำ�ชะล้างเหลือแต่หินและกรวด ทำาให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-

อดุลยเดช ทรงแนะแนวทางการฟื้นฟูป่า ด้วย การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง (วิธีปลูกไม้ ๓ อย่าง คือ 

ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ โดยประโยชน์อย่างที่ ๔ คือ ช่วยอนุรักษ์ดินและน ้ำ�) สร้างอ่างเก็บกักน้ำ� 
ปลูกป่าตามแนวร่องเขา โดยใช้ฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือ ฝายแม้ว เก็บกักน ้ำ�เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ป่า 

และปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดดิน พื้นที่กว่า ๘,๕๐๐ ไร่ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จึงเป็นเสมือนโรงเรียน

ทางการเกษตรที่มีวิชาครอบคลุมทั้งเรื่องน้ำ� ดิน ป่า ด้วยแนวคิด “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่าง

ทางเป็นเกษตรกรรม” 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ เปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้แก่เยาวชนและ

ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาความรู้ เทคนิค และวิชาการสมัยใหม่ 

แก่เกษตรกร รวมถึงการแก้ปัญหาของเกษตรกรที่กำาลังประสบอยู่ได้เป็นอย่างดี เพราะความรู้ เทคนิค และวิทยาการ

สมัยใหม่ทั้งมวลล้วนเป็น “ศาสตร์แห่งพระราชา” ซึ่งจะนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและยกระดับ

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักดีว่า การศึกษาของเยาวชนเป็นพื้นฐานอันสำาคัญ 

ของประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาทที่ว่า “การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด 

ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล” พระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

ทกุประเภท ได้แก ่การจดัการศกึษาในระบบโรงเรยีน การศกึษานอกระบบโรงเรยีน การศกึษาพเิศษ การศกึษาสงเคราะห์

และการพระราชทานทุนการศึกษา เป็นต้น

พระผู้เป็นครูของแผ่นดิน

๑. การศกึษาในระบบ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ังโรงเรียนจติรลดาขึน้สำาหรับพระราชโอรส พระราชธิดา 

บุตรข้าราชบริพาร ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุตรของบุคคลทั่วไปได้เข้าศึกษาด้วย เมื่อได้เสด็จพระราชดำาเนิน

เยี่ยมราษฎรบริเวณชายแดนทุรกันดาร ทำาให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษาของเด็กและเยาวชน 

จงึทรงมพีระราชดำารใิหจ้ดัสรา้งโรงเรยีนใหแ้กเ่ยาวชนทีข่าดโอกาสทางการศกึษา เชน่ โรงเรยีนราชประชานเุคราะหฯ์

  นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่ทรงจัดตั้งข้ึนตามพระราชประสงค์ พระราชดำาริ และโรงเรียนที่ทรงรับไว้ 

ในพระบรมราชปูถัมภ ์อาท ิโรงเรยีนราชวนิติ โรงเรยีนสงเคราะหเ์ดก็ยากจนในพระบรมราชานเุคราะห ์โรงเรยีนรม่เกลา้

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓๐
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๓. การศึกษาผ่านดาวเทียม เนื่องด้วยทรงมองเห็นปัญหา

ในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อาศัย 

อยู่ในพื้นที่ชนบททุรกันดารและห่างไกลความเจริญ 

ขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้และขาดแคลนครูผู้สอน

จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดตั้งสถานี

ส่งโทรทัศน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียมในเขตพระราชฐาน ณ โรงเรียนวังไกลกังวล 

อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งสัญญาณไปยัง

โรงเรียนชนบทต่าง ๆ  ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ

ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรครูและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทรงเป็นครูในรายการ “ศึกษาทัศน์” 

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทรงสอนด้วย

พระองค์เอง และทรงนำานักเรียนไปศึกษาในสถานที่จริง

๒. การศึกษานอกระบบ  ทรงมีพระราชดำาริให้จัดตั้งมูลนิธิ

พระดาบสขึน้ ในพ.ศ. ๒๕๑๙ ดว้ยความหว่งใยต่อพสกนกิร

ที่ต้องการแสวงหาความรู้แต่ขาดโอกาสในการศึกษา ให้ได้

ศึกษาวิชาชีพแขนงต่าง ๆ  เพื่อให้ประกอบสัมมาอาชีวะ 

สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุน

ประเดิม ๕ ล้านบาท โดยทรงดำารงตำาแหน่งประธานกิตติมศักดิ์

ปัจจุบันเปิดสอน ๘ สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม เคหะบริบาล การเกษตรพอเพียง 

ช่างซ่อมบำารุง และช่างไม้เครื่องเรือน

๓๑
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๔. การศึกษาพิเศษโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ ถือกำาเนิด

ขึ้นมาด้วยแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเห็นคุณค่าของผู้พิการทางสายตา 

ที่มีศักยภาพในการเรียนหนังสือ พระองค์จึงมีพระราชดำาริ

ให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ในขณะนั้น สร้างโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพฯ ขึ้น พระองค์

เสด็จฯ เยี่ยมนักเรียนผู้พิการทางสายตา ทรงใช้พระนามย่อว่า 

“พล” เล่นกับเด็กๆ อีกทั้งยังทรงเป็นพระอาจารย์สอนวิชาดนตรี

ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ในทุกปีจะพระราชทานเลี้ยงอาหาร

อาจารย์และนักเรียนผู้พิการทางสายตาที่พระราชวังพญาไท 

พร้อมทรงแซกโซโฟนพระราชทานแก่ทุกคน ด้วยทรงมี 

พระราชประสงคใ์หผู้พ้กิารทางสายตาทกุคนลกุขึน้มาตอ่สูก้บัชวีติ 

ไม่ท้อแท้กับโชคชะตา จึงทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง“ยิ้มสู้”

เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้ผู้พิการทุกคนมีกำาลังใจในชีวิตต่อไป

๕. การพระราชทานทนุการศกึษา เนือ่งจากทรงทราบดวีา่ 

เด็กและเยาวชนไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ 

ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์สำาหรับการศึกษา 

จงึพระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองค ์เพือ่กอ่ตัง้

กองทุนการศึกษาหลายชั้น หลายทุน ตั้งแต่ระดับประถม

ถึงอุดมศึกษา ได้แก่ ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ทุนเล่า

เรียนหลวง ทุนมูลนิธิภูมิพล ทุนการศึกษาสงเคราะห์

ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯลฯ
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๔. การศึกษาพิเศษโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ ถือกำาเนิด

ขึ้นมาด้วยแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเห็นคุณค่าของผู้พิการทางสายตาที่

สามารถมีศักยภาพในการเรียนหนังสือ พระองค์จึงมีพระราชดำาริ

ให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ในขณะนั้น สร้างโรงเรียนสอนคนตาบอดในกรุงเทพฯ ขึ้น พระองค์

เสด็จฯ เยี่ยมนักเรียนผู้พิการทางสายตา ทรงใช้พระนามย่อว่า 

“พล” เล่นกับเด็กๆ อีกทั้งยังทรงเป็นพระอาจารย์สอนวิชาดนตรี

ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ในทุกปีจะพระราชทานเลี้ยงอาหาร

อาจารย์และนักเรียนผู้พิการทางสายตาที่พระราชวังพญาไท 

พร้อมทรงแซกโซโฟนพระราชทานแก่ทุกคน ด้วยทรงมีพระ-

ราชประสงค์ให้ผู้พิการทางสายตาทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิต 

ไม่ท้อแท้กับโชคชะตา จึงทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง“ยิ้มสู้”

เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้ผู้พิการทุกคนมีกำาลังใจในชีวิตต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสอน 

ใหใ้ช้ชีวติอยา่งพอเพยีง เรยีบงา่ย และไมต่อ้งแสวงหาสิง่ไมจ่ำาเปน็ 

ทรงสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ ใช้ทรัพย์ที่มีอยู่ใกล้ตัว 

อยา่งมคีณุคา่และเหน็คา่ของสิง่ ๆ  นัน้ แมเ้พยีงแตข้่าวเมลด็เดียว

ก็ตาม ทรงสอนให้รู้จักแบ่งปัน รู้จักให้ ทรงสอนให้รู้จักคำาว่า 

“ปิดทองหลังพระ” คือ การทำาความดีที่ไม่จำาเป็นต้องให้ผู้ใด

พบเห็น เรียกว่า การทำาดีด้วยใจ ถึงแม้จะไม่มีใครพบใครเห็น 

ไม่มีใครมาชื่นชม หรือมีเพียงคนดูถูกความดีที่เราทำาก็ตาม 

 

เป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 

อดุลยเดชผู้ซึ่งทรงเสียสละโดยทรงสอนผ่านพระราชดำารัส และ

ผ่านการที่ทรงปฏิบัติจริงให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อที่จะทรงเห็น

ความสุขของราษฎรไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต พระองค์ 

ไม่เพียงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ประชาชน แต่ยังทรงเป็นครู

ที่สอนประชาชนคนไทยให้รู้จักการดำาเนินชีวิตเพื่อดำารงอยู่ใน

ความสุขได้ตลอดทั้งชีวิต 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา 

เมือ่พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถวายพระราชสมญัญา

นามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า  

“พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน” ด้วยพระองค์ทรงมีพระราช 

กรณยีกจิท่ีเป็นประโยชนแ์กว่งการศกึษาเหลอืคณานบั ทรงส่งเสรมิ

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ รวมทั้งพระราชทานทุนที่ก่อ

ประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สำาคัญยิ่ง

แก่สังคมไทยและวงการศึกษา

๓๓
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ก�รสดุดีพระเกียรติคุณจ�กน�น�ประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้อุทิศพระองค์ ทรงงานหนัก 

ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ พระราชกรณียกิจที่ทรงไว้มีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ชีวิตความเป็นอยู่

ของพสกนิกรไทยทั่วทุกภูมิภาค ทุกเช้ือชาติศาสนา ทรงวางแนวทางจัดการปัญหาทรัพยากรหลักท่ีเป็นหัวใจของ

การอยู่รอดของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ทำากินและเรื่องน้ำ� พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์กรระดับโลกและจากนานาประเทศว่า เป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนและเป็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแบบใหม่ที่ใช้ได้เป็นสากล จึงเป็นที่มาของการสดุดีพระเกียรติคุณ และรางวัลที่นานาประเทศและองค์กร

ระดับโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย อาทิ 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๘  ประธานและสมาชิกรัฐสภายุโรปร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญรัฐสภายุโรป          

ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

๒ ธันวาคม ๒๕๓๔  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯ 

ถวาย เหรียญฟีแล (Philae Medal) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการ

พัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕  ผู้อำานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทูลเกล้าฯ 

ถวาย เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์

ทางด้านสาธารณสุขของประเทศ

๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย เหรียญสดุดี

พระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร เหรียญแอกริโคลา (Agricola) ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการพัฒนาการเกษตรของไทยให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่

การเกษตรของโลก

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลความสำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย ์จากการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและ

ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยั่งยืน 

มาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอด

ด้วยผลงานที่ยากจะหาเปรียบได้  ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

ปรากฏผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จึงได้กำาหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day)

๓๕



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   

        

“การไปต่างประเทศคราวนี้ ก็ไปเป็นราชการแผ่นดิน เป็นการทำาตามหน้าที่ของข้าพเจ้า ในฐานะ 

เป็นประมุขของประเทศ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ในสมัยนี้ประเทศต่าง ๆ  ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต่างต้อง

พึง่พาอาศัยกนัอยู่เสมอ แต่สำาหรบัประเทศนัน้ประชาชนนบัแสนล้าน จะไปเยีย่มกนักย็าก เขาจงึยกให้ 

เป็นหน้าที่ของประมุขในการไปเยี่ยมประเทศต่าง ๆ ข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศ 

เหล่าน้ันว่า ประชาชนชาวไทยมมีติรจติมติรใจต่อเขา และข้าพเจ้าจะพยายามเต็มทีเ่พือ่ให้ฝ่ายเขารูจ้กั

เมืองไทย และให้เกิดมีนำ้าใจดีต่อชาวไทย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ได้เสดจ็พระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศในพ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๐ และในพ.ศ. ๒๕๓๗ โดยไดเ้สดจ็ฯ ทัง้ภมูภิาคเอเชยี

ยุโรป และอเมริกา รวม ๒๘ ประเทศ กับ ๑ นครรัฐ เพื่อเจริญพระราชไมตรีทางการทูตกับบรรดามิตรประเทศ 

ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อนำาความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยไปสู่นานาประเทศ 

ประเทศแรกที่เสด็จพระราชดำาเนิน คือ เวียดนามใต้๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ในการเสด็จฯ 

เยือนครั้งนั้นมีประชาชนและนักเรียนชาวเวียดนามโบกธงชาติทั้งสองประเทศเฝ้าฯ รับเสด็จด้วยความยินดี 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓ ซึ่งในการเสด็จฯ เยือนได้ทรงพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงให้แก่ประธานาธิบดีซูการ์โน  ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย และทางมหาวิทยาลัย

กัดจาห์ มาดา (University Gadjah Mada) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์

สหภาพพม่า๒  ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ๒๕๐๓ ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จฯ เยือน 

ในโอกาสนี้ประธานาธิบดี อู วิน หม่อง ได้นำาเสด็จฯ กราบสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงถวายต้นไม้ทอง

และต้นไม้เงินเพื่อเป็นพุทธบูชา กับทั้งได้พระราชทานเงินบำารุงการกุศลเป็นจำานวน ๒,๕๐๓ จ๊าด ซึ่งเท่าอายุของ

พระพุทธศาสนาในตอนนั้นคือ 

๓๘

๑    เวียดนามแบ่งออกเป็น ๒ ประเทศ คือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ก่อนที่จะรวมเป็นประเทศเดียวกันในพ.ศ. ๒๕๑๙
๒    ชื่อในขณะนั้น  



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   

ในพ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

จะเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศ ตามพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่เป็นระยะเวลานานถึง ๖ เดือน จึงทรงมีกระแส

พระราชดำารัสอำาลาประชาชนชาวไทยด้วยความห่วงใย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๐๓ ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย เมื่อปีใหม่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า ประเทศต่าง ๆ ได้เชิญให้ไปเยี่ยม

เป็นราชการ บัดนี้ถึงกำาหนดที่ข้าพเจ้าและพระราชินีจะไปประเทศเหล่านั้น พรุ่งนี้จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 

ไปยังสหรัฐอเมริกาก่อน แล้วจะไปประเทศอื่น ๆ ในยุโรปอีก ๑๓ ประเทศด้วยกัน 

การไปต่างประเทศคราวน้ี ก็ไปเป็นราชการแผ่นดิน เป็นการทำาตามหน้าท่ีของข้าพเจ้า ในฐานะเป็น

ประมขุของประเทศ เปน็ทีท่ราบกันอยู่แลว้วา่ ในสมยันีป้ระเทศตา่ง ๆ  ไมว่า่ใหญห่รอืเลก็ตา่งตอ้งพึง่พาอาศยักนั 

อยู่เสมอ จะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็ว่าได้ จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกัน ทั้งต้องผูกน ้ ำ�ใจกัน 

ไว้ให้ดีด้วย

การผูกน้ำ�ใจกันไว้นั้น ธรรมดาญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน แต่สำาหรับประเทศนั้น

ประชาชนนับแสนล้าน จะไปเยี่ยมกันก็ยาก เขาจึงยกให้เป็นหน้าที่ของประมุข ในการไปเยี่ยมประเทศต่าง ๆ 

ข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่า ประชาชนชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขา และข้าพเจ้า

จะพยายามเต็มที่เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทย และให้เกิดมีน้ำ�ใจดีต่อชาวไทย

ข้าพเจ้าจะลาท่านไปเป็นเวลาราว ๖ เดือน ก็เป็นธรรมดาที่นึกห่วงใยบ้านเมือง จึงใคร่จะตักเตือนท่าน

ทั้งหลายว่า ขอให้ตั้งหน้าทำาการงานของท่านให้เต็มที่ในทางที่ชอบที่ควร ต้ังตัวตั้งใจให้อยู่ในความสงบจะได้ 

เกิดผลดีแก่ตัวท่านเอง และแก่บ้านเมืองซึ่งเป็นของเราด้วยกันทุกคน ขออวยพรให้มีความสุขสวัสดีทั่วกัน”

๔๐



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ 

เยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓ ในสมัยประธานาธิบดี ดไวต์ เดวิด 

ไอเซนฮาวร์ (Dwight David Eisenhower) ในโอกาสนี้ได้พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมวงศ์ 

อันเป็นเครื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดแด่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ และเสด็จฯ เยี่ยมสถานที่ 

ที่ทรงพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ และได้พระราชทานสัมภาษณ์

แก่สื่อมวลชนแห่งนครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๐๓ ความว่า

“การเสด็จมาเยือนสหรัฐอเมริกาคราวนี้เป็นการเสด็จเยี่ยมทางราชการ ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา 

มีสัมพันธไมตรีต่อกันมายาวนานกว่าร้อยปีแล้ว ประชาชนชาวไทยที่มีอยู่ ๒๔ ล้านคน ไม่อาจจะมาแสดง

สันถวไมตรีต่อสหรัฐอเมริกาถึงที่น่ีได้ทุกคน ข้าพเจ้าจึงได้มาในฐานะผู้แทนของเขา เพื่อจะได้พบปะวิสาสะกับ

ประชาชนชาวอเมริกัน”

ในการเสด็จฯ เยือนยุโรป เริ่มจากสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓ โดยสมเด็จ  

พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์รอยัลวิกตอเรียเชน (Royal Victorian Chain) แด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำารัสสดุดีรัฐสภาอังกฤษว่า 

“เป็นป้อมปราการอันสำาคัญแห่งเสรีภาพและประชาธิปไตย”

การเสด็จพระราชดำาเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ีระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๐๓ 

ประเทศเยอรมันถวายการต้อนรับซึ่งเปี่ยมด้วยไมตรีจิตต่อทั้งสองพระองค์เป็นที่ประจักษ์ ชาวเยอรมันต่างพากันรอเฝ้า

รับเสด็จอย่างล้นหลาม และต่างได้เปล่งเสียงถวายพระพรอย่างกึกก้อง ดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงตรัสไว้ว่า

“ข้าพเจ้านึกไม่ถึงจริง ๆ ท่ีชาวเยอรมันจะสนใจต่อเราขนาดไม่นึกถึงความสบายส่วนตัว ยอมอดหลับอดนอน

ทรมานร่างกายรอเราอยู่เป็นชั่วโมง ๆ เพื่อที่จะได้เห็นเราเพียงครู่เดียว เป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจที่สุด 

ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าจะลืมเสียมิได้ นึกถึงครั้งใดจะต้องปลาบปลื้มและอบอุ่นในใจเสมอมา”

๔๑

๓   ในขณะนั้นคือ เยอรมนีตะวันตก



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   
ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์  ๔๒
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๔๓			ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์
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ในการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการทหาร 

และด้านเกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งในแต่ละครั้งเป็นการผสานความร่วมมือระหว่างกันกับประเทศต่าง ๆ และทรงนำาวิทยาการ

เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

อย่างมหาศาล เช่น

การเสด็จพระราชดำาเนินเยือนเดนมาร์ค ได้เสด็จฯ ฟาร์มปศุสัตว์และได้ทอดพระเนตรเครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร 

และโคนมพันธุ์แท้ ต่อมาได้มีความร่วมมือระหว่างกัน ก่อตั้งกิจการ “ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ก” ขึ้นที่อำาเภอมวกเหล็ก

จังหวัดสระบุรี

การเสด็จพระราชดำาเนินเยือนเยอรมนี ได้ทอดพระเนตรการต่อเรือเร็ว เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า ในขณะนั้นประเทศไทย 

ต้องการเรือเร็วขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงเป็นพิเศษ เพื่อใช้ลาดตระเวนชายฝั่ง รักษาความมั่นคงของประเทศ 

เมื่อทรงเสด็จนิวัติประเทศไทย จึงมีรับสั่งให้ต่อเรือเร็วรักษาชายฝั่งขึ้น จนเป็นผลสำาเร็จในปีต่อมา คือ เรือ ต. ๙๑ 

หลังจากน้ัน พระองค์ได้มีรับส่ังให้กรมอู่ทหารเรือต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝ่ังและเรือรบท่ีใช้ในราชการ ซ่ึงเป็นเรือท่ีเคย 

สั่งจากต่างประเทศ นับเป็นความเจริญก้าวหน้าที่สำาคัญของกองทัพเรือไทย 

๔๔
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การเสด็จพระราชดำาเนินเยือนต่างประเทศ เพื่อเจริญพระราชสัมพันธไมตรีของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

  เวียดนามใต้     วันที่ ๑๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒

  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    วันที่ ๘ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓

  สหภาพพม่า    วันที่ ๒ – ๕ มีนาคม ๒๕๐๓

  สหรัฐอเมริกา    วันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓ (ครั้งแรก)

       วันที่ ๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ (ครั้งที่สอง)

  สหราชอาณาจักร    วันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓

  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๐๓ (ครั้งแรก)

       วันที่ ๒๒ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๙ (ครั้งที่สอง)

  สาธารณรัฐโปรตุเกส    วันที่ ๒๒ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๓

  สมาพันธรัฐสวิส     วันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๓

  ราชอาณาจักรเดนมาร์ก    วันที่ ๖ – ๙ กันยายน ๒๕๐๓

  ราชอาณาจักรนอร์เวย์    วันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๐๓

  ราชอาณาจักรสวีเดน    วันที่ ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๐๓

  สาธารณรัฐอิตาลี    วันที่ ๒๘ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ 

  นครรัฐวาติกัน     วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓

  ราชอาณาจักรเบลเยียม    วันที่ ๔ – ๗ ตุลาคม ๒๕๐๓

  สาธารณรัฐฝรั่งเศส    วันที่ ๑๑ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๓

  ราชรัฐลักเซมเบิร์ก    วันที่ ๑๗ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๓

  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์   วันที่ ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๓

  ราชอาณาจักรสเปน    วันที่ ๓ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๓

  สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน   วันที่ ๑๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕

  มาเลเซีย     วันที่ ๒๐ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๕

  นิวซีแลนด์     วันที่ ๑๘ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕

  เครือรัฐออสเตรเลีย    วันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๑๒ กันยายน ๒๕๐๕

  ญี่ปุ่น      วันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๐๖

  ไต้หวัน      วันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๐๖

  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์    วันที่ ๙ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๖

  สาธารณรัฐออสเตรีย    วันที่ ๒๙ กันยายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๐๗ (ครั้งแรก)

        วันที่ ๒๙ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๐๙ (ครั้งที่สอง)

  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน     วันที่ ๒๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๑๐

  แคนาดา       วันที่ ๒๑ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๐

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๘ – ๙ เมษายน  ๒๕๓๗
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นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดตั้งโครงการต่าง ๆ  ในต่างประเทศ เช่น   

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เมื่อวันที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำาเนิน 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ และสมเด็จพระเทพ- 

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปดิสะพานมติรภาพไทย – ลาว แหง่ที ่๑ รว่มกบั ฯพณฯ นายหนฮูกั พมูสะหวัน  

ประธานประเทศ สปป.ลาว และได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำาพร้าแขวงเวียงจันทน ์

หลัก ๖๗ ด้วย  

พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งโครงการในพระราชดำาริใน สปป.ลาว โดยโครงการแรกมีขึ้นเมื่อปี 

๒๕๓๕ คือ โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ที่บ้านนายาง เมืองนาซายทอง 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ แปลงเกษตรสาธิต แปลงนาสาธิต และ

แปลงเลี้ยงสัตว์สาธิต มีเขื่อนกักเก็บน้ำ�ประมาณ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และต่อมา ได้ขยายโครงการตัวอย่างเพิ่มขึ้น 

ในอีก ๙ แขวง ของ สปป.ลาว เช่น แขวงพงสาลี แขวงน้ำ�ทา และแขวงหลวงพระบาง เป็นต้น 

นอกจากการเสด็จพระราชดำาเนินเยือนประเทศต่าง ๆ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ยงัไดท้รงตอ้นรบัพระราชอาคนัตกุะท่ีเป็นพระประมขุหรือประมขุของประเทศต่าง ๆ   ทีเ่สด็จพระราชดำาเนินเยอืนประเทศไทย 

หากประมุขหรือรัฐบาลของประเทศใดกราบบังคมทูลเชิญให้เสด็จฯ เยือน พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหมอ่มใหส้มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระราชโอรสหรอืพระราชธดิา เสดจ็พระราชดำาเนนิ

แทนพระองค์ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ทอดพระเนตรวิทยาการ และศิลปวัฒนธรรมของประเทศนั้น

พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชทีม่ต่ีอปวงชนชาวไทยในมติติา่งประเทศ

นับว่ายิ่งใหญ่นัก ทรงเป็นพระประมุขที่นำาพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้โลกหันมามองประเทศไทย ในแง่มุม

ที่มีเสน่ห์และความงดงามตามแบบฉบับของไทย 

๔๖
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๔๙			ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์

๔๘



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ประเทศที่มีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข จำานวน ๒๕ ประเทศ จาก ๒๙ ประเทศทั่วโลก ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ ่

นอกจากจะนับเป็นพระราชพิธีที่มีพระประมุขจากประเทศต่าง ๆ  เข้าร่วมมากที่สุดแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นว่านานาประเทศ

ทั่วโลกล้วนชื่นชมในพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระองค์ บทความและข่าวต่างประเทศจำานวนมากมายที่ปรากฏ

สู่สาธารณชนเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า มิได้มีแต่ราษฎรของพระองค์เท่านั้นที่ประจักษ์แจ้งในน้ำ�พระราชหฤทัยอันหาที่สุดมิได้

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังพระราชดำารัสถวายพระพรของสุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ 

แห่งบรูไนฯ ความว่า

 “ฝ่าพระบาท ไม่เคยทรงอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ ทรงอยู่เคียงข้างพสกนิกรของพระองค ์

และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมา ทรงทำาให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ 

อย่างสุดซ้ึงในเอกลักษณ์และมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม อีกท้ังยังได้ตระหนักด้วยว่า ประเทศไทยน้ันเป็นผืนแผ่นดิน

ที่เป็นของชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง... 

ณ วนัน้ี ประชาคมโลกต่างตระหนกัถึงความสำาเรจ็ทัง้หลายทัง้ปวงของฝา่พระบาท หมอ่มฉนั องคพ์ระประมขุ 

และพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ที่มาพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ จึงมีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างย่ิงที่ 

องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่ฝ่าพระบาท 

พระราชกรณียกิจและความสำาเร็จท้ังหมดท่ีกล่าวมาของฝ่าพระบาท ทำาให้องค์พระประมุขและพระราชอาคันตุกะ 

ทุกพระองค์ ณ ที่นี ้ ต่างรู ้ซึ ้งตระหนักได้ดีว่า เหตุใดประชาชนของพระองค์จึงได้พร้อมใจกันทูลเกล้าฯ 

พระราชสมัญญา ‘มหาราช’…”

พร้อมทั้งคำากล่าวสดุดีของมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน  ความว่า  

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำางานหนัก รักความยุติธรรม ทรงมีความพยายามมุ่งมั่นทำาเพื่อ

ประเทศของพระองค์ ควรเอาท่านเป็นแรงบันดาลใจ และดำาเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์ท่าน ถ้าทำาแบบน้ี 

จะประสบความสำาเร็จและมีความมั่งคั่ง

ข้าพเจ้าได้เห็นประชาชนชาวไทยแสดงความจงรักภักดี และเสียสละแก่พระมหากษัตริย์และประเทศ

ของตน  ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำาคัญของประชาชนคนไทยในการป้องกันประเทศอีกด้วย”

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

ไปยังนานาประเทศแล้ว ล้วนนำามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศชาติ ประชาชน และระหว่างวัฒนธรรม 

ทั้งยังบังเกิดผลเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ อันยังประโยชน์ที่ยั่งยืนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

๔๙
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมิได้ทรงเป็นเพียงที่เคารพและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าของปวงชน 

ชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์เท่านั้น หากแต่ในทัศนะของชาวต่างชาติ พระองค์ทรงเป็น

พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ดังเห็นได้จากหลังการเสด็จสวรรคตของพระองค์ เช่น

การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ได้มีวาระพิเศษเพื่อแสดงความอาลัย

และสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก 

ในโอกาสนั้น นายปีเตอร์ ทอมสัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติ นายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ 

และประธานกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ  รวมถึงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐฯ ประจำาสหประชาชาติ ได้กล่าวคำาถวายสดุดี

เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

นายปีเตอร์ ทอมสัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติ (ชาวฟิจิ) ได้กล่าวถวายราชสดุดีก่อนให้ที่ประชุมฯ 

ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๑ นาที เพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยมีใจความว่า

“ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล และปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกและได้รับการ

เคารพเทิดทูนอย่างที่สุด เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับพสกนิกร ตลอดการครองราชย ์

๗๐ ปี  ซึ่งสะท้อนถึงการยึดมั่นในพระราชปณิธานที่ว่าจะ ‘ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน

ชาวสยาม’ อย่างแท้จรงิ... ในเวทพีหภุาคี นานาประเทศลว้นยอมรบัพระราชกรณียกิจในการสง่เสรมิความรว่มมอื

ระหว่างประเทศ...” 

นายบัน คี มูน  เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะ

อุตสาหะเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และนำาพาประเทศให้ทันสมัย ทรงนำาความมั่นคงและเสถียรภาพ    

มาสู่ประเทศในช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤต ความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นว่า 

พระองค์ทรงมีความสำาคัญต่อประชาชนของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่เพียงใด ความมุ่งมั่นของพระองค์ที่ทรงงาน

เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืและความพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณต์า่ง ๆ  ทำาใหป้ระเทศไทยเจรญิรุง่เรอืง สหประชาชาติ

จะร่วมทำางานเป็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลและประชาชนไทยต่อไป...”

๕๐



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์

นายอับดุลเลาะห์ วาฟี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไนเจอร์ ประจำาสหประชาชาติ ผู้แทนกลุ่มประเทศแอฟริกา 

ได้ย้ำ�ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ดังนี้ 

“การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์และความสุขของ

ประชาชน ทรงนำาทางและเป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้างความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างน่าทึ่งของประเทศไทย 

ตลอดระยะเวลาครองราชย์ ๗๐ ปี ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ประจักษ์ได้จากโครงการที่ทรงริเริ่มกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ 

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสั่งสมจากประสบการณ์ด้านการพัฒนาที่ทรงดำาเนินการมาตลอดพระชนม์ชีพ 

และเป็นแนวทางที่สามารถนำาไปใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...”

นางซาแมนทา พาวเวอร์  เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐอเมริกา ประจำาสหประชาชาติ กล่าวว่า 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความผูกพันอย่างมากกับสหรัฐอเมริกา    

พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ทรงพบกันที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ พระราชบิดาศึกษา

ด้านการแพทย์ ที่ฮาร์วาร์ด อเมริกา พระราชมารดาศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลซิมมอนส์ แม้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

เคยประทับในสหรัฐฯ ขณะยังทรงพระเยาว์เท่านั้น แต่ท่ีเคมบริดจ์ยังรู้สึกได้ถึงการดำารงอยู่ของพระองค์จนถึง

ปัจจุบัน…”

๕๑



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   

พระอัจฉริยภ�พห�ที่เปรียบมิได้
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีได้รับการยอมรับว่า 

ทรงเป็นเลิศในศิลปะหลากหลายแขนง และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการศิลปวัฒนธรรมไทย

นานัปการ ทั้งยังทรงนำาพระอัจฉริยภาพเหล่านี้ มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศตลอดมา

จนเป็นท่ีประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่พสกนิกรชาวไทยและศิลปินท่ัวโลก จึงได้รับการยกย่อง

สดุดีพระเกียรติคุณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่า “อัครศิลปิน”

๕๔



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงฝึกหัดเครื่องดนตรีตั้งแต่พระชนมพรรษา ๑๐ พรรษา 

โดยทรงนำาพระราชทรพัยส์ว่นพระองคท์ีท่รงสะสมไวไ้ปซือ้คลารเินต็มาทรงฝกึเปา่ และทรงศกึษาฝกึฝนทักษะดนตรี

แบบสากลตามหลักดนตรีนานกว่า ๒ ปี จากนั้น จึงมุ่งไปที่ดนตรีประเภทแจ๊ส ซึ่งทรงสนพระราชหฤทัยที่สุด พระองค์

ทรงหาซื้อแผ่นเสียงของนักดนตรีชื่อดังในสมัยนั้นจำานวนมาก เพื่อทรงฟังให้เข้าถึงแก่นแท้และฝึกฝนด้วยพระองค์เอง 

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านเครื่องเป่าทุกชนิด โดยเฉพาะคลาริเน็ตและทรัมเป็ต อีกทั้งยังทรงพระปรีชา

สามารถในด้านกีตาร์ กลอง และเปียโนด้วย

พระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์บทเพลงด้วยพระองค์เอง ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อ

พระชนมพรรษาได้ ๑๘ พรรษา๔ ในพ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงพระราชนิพนธ์ทำานองเพลงแสงเทียนแล้วโปรดเกล้าฯ 

ให้หม่อมเจ้า จักรพันธ์ศิริ จักรพันธ์๕ ประพันธ์คำาร้อง เพลงพระราชนิพนธ์มี ๔๘ เพลง อาทิ ยามเย็น สายฝน 

ใกล้รุ่ง ยิ้มสู้ ความฝันอันสูงสุด ทุกเพลงแฝงด้วย คติต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับชีวิตคนไทย ทั้งปลุกปลอบใจในยามบ้าน

เมืองไม่สงบสุข และเป็นขวัญกำาลังใจ มิให้เกิดความย่อท้อในการทำาความดีต่อประเทศชาติ ต่อสังคม และต่อตนเอง

เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๗ วงดุริยางค์ เอ็น คิว โทนคุนสเลอร์ (N.Q. Tonkunstler Orchestra) แห่งกรุงเวียนนา      

ได้คัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลง มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศออสเตรีย ปรากฏว่า ได้รับความนิยม

อย่างสูง จนกระทั่งสองวันต่อมา สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา โดยรัฐบาลออสเตรียได้ทูลเกล้าฯ 

ประกาศนียบัตรและสมาชิกกิตติมศักด์ิ ลำาดับท่ี ๒๑ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีการจารึก

พระนามลงบนแผ่นหินสลักของสถาบัน ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดและเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับ

เกียรติอันสูงสุดนี้

ในด้านดนตรีไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ดนตรีไทย 

และนาฏยศิลป์ไทยไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้นักดนตรีไทยช่วยกันรักษาระดับเสียง

ของดนตรีไทยไว้เพื่อเป็นมาตรฐานของวงดนตรีรุ่นหลัง ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์

หนังสือ “โน้ตเพลงไทย เล่ม ๑” เพื่อรวบรวมและรักษาศิลปะทางดนตรีไทยไว้ให้เป็นหลักฐานและมาตรฐานต่อไป 

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหจ้ัดพิธีครอบประธานครูโขนละครและต่อกระบวนรำาเพลง

หน้าพาทย์องค์พระพิราพ ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงในวิชาดนตรีและนาฏยศิลป์ไทยอีกด้วย เพื่อสืบสานพิธีนี้ไว้    

จึงนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อนุรักษ์ศิลปะของไทยเพื่อให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไปอย่างแท้จริง

๕๖

๔   ดำารงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระอนุชาธิราช
๕   พระยศในขณะนั้น



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   

พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีกล้องถ่ายภาพตัวแรกขณะพระชนมพรรษา ๘ พรรษา 

ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระราชชนนี และทรงเริ่มฝึกฝนการถ่ายภาพด้วยพระองค์เอง 

พระองค์ทรงเชี่ยวชาญการถ่ายภาพทั้งกล้องธรรมดาและกล้องถ่ายภาพยนตร์ ในระยะแรกทรงถ่ายภาพด้วยกล้อง

ที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัว จึงต้องทรงคำานวณความเร็วของแสงด้วยพระองค์เอง  จนสามารถวัดแสงได้อย่างแม่นยำา 

ทรงประดิษฐ์แผ่นกรองแสงขึ้นเอง ด้วยความรักในการถ่ายภาพ จึงทรงสร้างห้องมืดสำาหรับล้าง อัด และขยายภาพ

เป็นการส่วนพระองค์ ทำาให้ทรงเชี่ยวชาญในการล้างฟิล์ม และอัดขยายทั้งภาพสีและภาพขาวดำา

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ มีลักษณะเฉพาะสูง ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบภาพ มีความงามและมีเอกภาพ 

ซึ่งนอกจากจะเปี่ยมด้วยคุณค่าทางศิลปะแล้ว ภาพฝีพระหัตถ์หลายภาพยังแฝงด้วยปรัชญาความคิดอันล้ำ�ลึก

ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถ่ินต่าง ๆ 

 จะทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เองตามพระราชประสงค์ที่จะทรงใช้ โดยเฉพาะในการพัฒนาประเทศ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ของพระองค์จงึมิได้แสดงคณุลกัษณะแหง่ศลิปะเพยีงประการเดยีว หากยงัเปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาคณุภาพชวิีตของ

ประชาชน พระองค์จะทรงบันทึกภาพเหตุการณ์และสถานที่ต่าง ๆ  เช่น น้ำ�ท่วม สภาพดินและความแห้งแล้ง ปัญหาจราจร 

เป็นต้น เพื่อนำาไปสู่การพระราชทานทางแก้ปัญหาต่อไป

พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มศึกษางานศิลปะ ด้านจิตรกรรมด้วยพระองค์เองจาก 

ตำาราศิลปะ และการเสด็จทอดพระเนตรหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ  ตั้งแต่ครั้งประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พระองคท์รงรเิริม่สรา้งสรรคง์านจิตรกรรมอยา่งจรงิจงัตัง้แตพ่.ศ. ๒๕๐๒ ทรงใชเ้วลาวา่งจากพระราชกจิ โดยภาพวาด

ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เป็นแบบภาพเหมือน ซึ่งทรงศึกษาและเขียนจากต้นแบบจริง ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ 

ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘
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พระอัจฉริยภาพด้านประติมากรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในงานประติมากรรม 

ด้วยพระองค์เอง ทั้งการปั้น การหล่อ และการทำาแม่พิมพ์

งานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นประติมากรรมแบบลอยตัว (Round Relief) เช่น พระรูปปั้นดินน้ำ�มัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ สูง ๑๒ นิ้ว ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ทำาแมพ่มิพห์ลอ่เปน็ปนูปลาสเตอร ์และในพ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มใหส้รา้งพระพทุธรปูปางประทานพร

“ภปร.” เพื่อให้ประชาชนเช่าไว้สักการะบูชา และภายหลังได้มีพระราชประสงค์ให้ช่างหล่อพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์

ปางมารวชิยัหน้าตักกว้าง ๙ นิว้ พระราชทานช่ือ “พระพุทธนวราชบพิตร” ด้วยทรงมพีระราชประสงคใ์หน้ำาไปประดษิฐาน

ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นนิมิตหมายแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับพสกนิกร

พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์ไว้หลายประเภท ทั้งบันทึก 

ประจำาวัน พระราชนิพนธ์แปล พระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว วรรณกรรมพุทธศาสนา และบทความอีกมากมาย

พระราชนิพนธ์แปลได้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์อย่างชัดเจน ทั้งในการทรงเลือกเรื่อง ทรงใช้โวหาร

ที่เข้าใจง่าย ทรงมิได้แปลคำาต่อคำาแต่ทรงเก็บโวหารไว้ครบถ้วน ด้วยสำานวนภาษาที่ให้ความรู้สึกแบบไทย ๆ ซึ่งสอดคล้อง

กับสาระของเรื่อง

หนังสือที่ทรงพระราชนิพนธ์แปลและเรียบเรียง คือ “ติโต” จาก Tito ซึ่งเป็นชีวประวัติของนายพลติโต   

ประพันธ์โดยฟิลลิส ออติ “นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ” จาก A man called Intrepid ของวิลเลียม สตีเวนสัน  

พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก”  ทรงค้นเรื่องจากพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาคที่ ๒ เล่มที่ ๔ 

และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

พระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองแดง” ได้ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ และ

ความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา 

“อัครศิลปิน” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้มีศิลปะอันเลิศเลอ” หรือ 

“ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน”
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พระอัจฉริยะภาพด้านกีฬา

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน เรือใบประเภทโอเค 

ซึ่งได้ใช้ “เรือใบซูเปอร์มด” ที่พระองค์ทรงออกแบบและต่อด้วยพระองค์เอง ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง 

คร้ังท่ี ๔ ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและทรงชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองจาก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ท่ามกลางความปลื้ม

ปิติของพสกนิกรท้ังประเทศ ซึ่งพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬานี้ เป็นท่ีประจักษ์แก่คนทั่วโลก เพ่ือเป็นการระลึกถึง 

พระปรชีาสามารถดา้นการกฬีาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วภมูพิลอดลุยเดช และเพือ่เปน็การกระตุน้ใหป้ระชาชน 

ชาวไทยเห็นคณุค่าความสำาคัญของการกฬีา รฐับาลจึงไดก้ำาหนดใหว้นัที ่๑๖ ธนัวาคมของทกุป ีเปน็ "วนักฬีาแห่งชาต"ิ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระมหากรณุาธิคณุตอ่นักกฬีาตวัแทนประเทศไทยเสมอมา 

ทุกครั้งที่มีนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ มวย ฟุตบอล ยกน ้ำ�หนัก พระองค์จะทรงติดตามการแข่งขันเสมอ 

พระองค์ทรงพระราชทานกำาลังใจให้กับนักกีฬา ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลแก่นักกีฬาและบุคคล

ในวงการกีฬาเป็นอย่างยิ่ง

ในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเรือใบ “เวคา” จาก

พระราชวังไกลกังวล อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงอำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นระยะทางราว 

๖๐ ไมล์ทะเล โดยแล่นข้ามอ่าวไทยลำาพังเพียงพระองค์เดียว ด้วยเวลาในการแล่นเรือใบ ๑๗ ชั่วโมง พระองค์ทรง

นำา “ธงราชนาวิกโยธิน” ปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดอ่าวเตยงาม และทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลา

จารึก นับแต่นั้นธงราชนาวิกโยธินก็ได้โบกสะบัดประดุจการสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้านการทรงเรือใบของพระองค์

จวบจนถึงปัจจุบัน
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พระอัจฉริยะภาพด้านการช่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมในด้านการช่าง ทั้งช่างไม้ ช่างโลหะ 

และช่างกล ทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบและต่อเรือใบอีกหลายประเภท โดยเรือใบลำาแรกที ่

ทรงตอ่ดว้ยพระองค์เอง ในพ.ศ. ๒๕๐๗ เปน็เรอืใบประเภทเอน็เตอรไ์พรส์ ชือ่ “เรอืราชประแตน” และ “เรอืเอจ”ี 

ตอ่มา ในพ.ศ. ๒๕๐๘ ทรงออกแบบและตอ่เรอืใบประเภทโอเค คือ “เรอืนวฤกษ”์ “เรือเวคา ๑” “เรอืเวคา ๒” 

และ “เรือเวคา ๓” และทรงออกแบบและต่อเรือใบประเภทม็อธ พร้อมกับพระราชทานนามเรือใบสกุลใหม่นี้ว่า 

“เรอืมด” “เรอืซเูปอร์มด” และ “เรอืไมโครมด” ในชว่งพ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ และไดท้รงจดทะเบยีนระดบันานาชาต ิ

ในประเภท Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ 

พระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์
 

ด้วยความทุกข์ยากของพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ�ดื่ม น้ำ�ใช้และน ้ำ�เพื่อทำา

เกษตรกรรม เนือ่งจากความผนัแปรของธรรมชาต ิฝนไมต่กตามฤดกูาล พระองคจ์งึทรงมพีระราชดำารจิดัทำา โครงการ

ฝนหลวง ขึ้น เพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งในฤดูเพาะปลูกและช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ�อย่างต่อเนื่อง ทำาให้พื้นที่แห้งแล้ง

กลับชุ่มชื่น น้ำ�ในเขื่อนที่แห้งขอดกลับเพิ่มปริมาณ ผืนดินชุ่มฉ่ำ�ด้วยพืชพรรณอีกครั้ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำาริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนา 

กังหันน้ำ� ด้วยเครื่องกลเติมอากาศ ซึ่งมีรูปแบบที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำาบัดน้ำ�เสีย เป็นที่รู้จักกันในชื่อ 

“กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา” เพื่อนำาไปใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาค

โดยพระราชดำาริให้เน้นการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถผลิตได้เองในประเทศ ในรูปแบบ “ไทยทำาไทยใช้” 

เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบำาบัดน้ำ�เสียอีกทางหนึ่ง ซึ่งกังหันน้ำ�ชัยพัฒนาได้ช่วยบำาบัดน้ำ�เสียในหลายพื้นที่ของ 

ประเทศโดยเฉพาะในบริเวณที่ต้องรับน้ำ�เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และใช้ในการเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะ

เล้ียงสัตว์น้ำ�ของเกษตรกรอีกมากมาย กังหันน้ำ�ชัยพัฒนาได้รับการจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ อันเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย 

และเป็นคร้ังแรกของโลก ถือได้ว่า วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น วันนักประดิษฐ์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

นอกจากนี ้พระองคยั์งได้รบัรางวลัเหรยีญทอง จาก The Belgian Chamber of Inventor องคก์รดา้นประดษิฐกรรม

ที่มีชื่อเสียงของเบลเยียม ในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ 

ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
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  ๙ มรดกแห่งพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำาริให้จัดตั้งโครงการต่าง ๆ มากมาย 

เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นในทุก ๆ  ด้าน โดยทรงนำาความรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและหลักการทางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ รวมเรียกว่า “ศาสตร์พระราชา”

๑.  หญ้าแฝก
 

  ในพ.ศ. ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้รับเอกสารวิจัยเกี่ยวกับประโยชน ์

ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ�ของธนาคารโลก จึงทรงให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ 

 พระองค์ทรงพบว่า หญ้าแฝกมีรากแข็งแรง หยั่งลึกลงดินในแนวด่ิงและสานกันอย่างแน่นหนา รากของ

หญ้าแฝกจะช่วยยึดเกาะดินไม่ให้พังทลายได้ง่าย เป็นการป้องกันการสูญเสียดินท่ีเกิดจากการกัดเซาะของน ้ำ�ได้ดี 

นอกจากนั้น ยังช่วยดักดิน เศษกิ่งไม้ ใบไม้ที่มากับกระแสน้ำ�ไว้ไม่ให้ไหลสู่ลำาห้วย ทำาให้ดินมีความชุ่มชื่น แล้วยังทิ้ง

ตะกอนดินไว้ เป็นการช่วยพอกพูนหน้าดินและเป็นปุ๋ยให้ผืนป่าได้อีกด้วย 

 ผลการวิจัยทำาให้ค้นพบแหล่งหญ้าแฝกพันธุ์พื้นเมืองตามอำาเภอและจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เช่น 

แมฮ่อ่งสอน แม่ลานอ้ย และปางมะผา้ เปน็ต้น นอกจากน้ี ยังมหีญา้แฝกท่ีได้รับการน้อมเกลา้ฯ ถวายจากต่างประเทศ 

เช่น แฝกหอมพันธุ์อินเดียจากนิวเดลี ซึ่งได้พระราชทานให้กรมพัฒนาที่ดินไปขยายพันธ์ุ จึงเรียกกันว่า แฝกพันธุ์

พระราชทาน

 การทรงงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกอย่างจริงจัง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้มอบรางวัล 

“The King of Thailand Vetiver Awards” ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากล เพื่อสนับสนุนการทำางานและวิจัยเกี่ยวกับ 

หญ้าแฝก
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๒.  ข้าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำาคัญกับเกษตรกรรม โดยเฉพาะเร่ืองข้าว 

โดยในพ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงใหก้รมการขา้วทำาแปลงขา้วในโครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา  และนำาพันธุข์า้วตา่ง ๆ  มาทดลองปลูก

เพื่อศึกษา ทดลอง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 

ด้วยพระเมตตา ทรงเห็นว่า งานของชาวนาเป็นงานที่ยากลำาบากต้องใช้แรงงานมาก จำาเป็นต้องใช้เครื่องทุ่นแรง

เพื่อให้ทันเวลาเก็บเกี่ยว พระองค์จึงทรงร่วมงานกับหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล หัวหน้ากองเกษตรวิศวกรรม 

กรมการขา้ว คดิคน้เครือ่งทุน่แรงชาวนาทีช่ือ่ “ควายเหลก็” ข้ึนในพ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงเป็นรถไถสีล่อ้เคร่ืองยนต์ดีเซล พระองค์ 

ทรงขับควายเหล็กไถนา เพื่อเตรียมแปลงปลูกข้าวด้วยพระองค์ในแปลงนาสาธิตในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  ทดลอง

หมุนเวียนปลูกข้าวทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมากกว่า ๕๐ สายพันธุ์ เพื่อศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลการปลูก 

และการจัดการข้าว ข้าวพันธุ์ดีที่ได้จากแปลงนาข้าวสาธิตจะถูกนำาไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

และนำาไปบรรจุซองเล็ก ๆ  เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน แจกจ่ายให้พสกนิกรและเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคล

ในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง ธนาคารข้าว เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้าวไว้

เมื่อขาดแคลน  หากราษฎรต้องการยืมข้าวก็ให้ลงบัญชีไว้ เมื่อเก็บเกี่ยวได้แล้ว ให้นำามาคืนธนาคารพร้อมด้วยดอกเบี้ยคือ ข้าว                                                                 

พันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่พระราชทานนั้น ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์จนมีคุณภาพดี เหมาะสำาหรับทีช่าวนา

จะนำาไปขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้สูงขึ้น โดยมีทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ อาทิ “ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑”  

เป็นข้าวหอมนุ่ม คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ให้ผลผลิตสูง “ข้าวสังข์หยดพัทลุง” เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ดั้งเดิมที่ปลูกในจังหวัดพัทลุง โดยปลูกได้ปีละ ๑ ครั้ง นิยมกินแบบข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ซึ่งจะให้ประโยชน์มากกว่า

ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือทั่วไป “ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕” เป็นข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มดี สุกแล้วหอมนุ่ม เหนียว 

“ข้าว กข ๔๑” เป็นข้าวเจ้าที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ด “ข้าว กข ๖” เป็นข้าวเหนียวที่ได้รับ

การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีชักนำาให้เกิดการกลายพันธุ์ หุงสุกแล้วมีกลิ่นหอม “ข้าวดอกพะยอม” เป็นข้าวไร่

ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมอืงภาคใต้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ  ได้ดี ปลูกแซมกับต้นยางพาราได ้“ข้าวลืมผัว” 

เป็นข้าวเหนียวที่โดดเด่นด้านรสชาติ มีกลิ่นหอม หากสีเป็นข้าวกล้อง เมื่อหุงสุกแล้วจะเคี้ยวกรุบ ภายในนุ่มเหนียว 

อุดมไปด้วยสารอาหาร 

นอกจากจะมีการทดลองทำานาข้าวสำาหรับเพาะปลูกในพื้นที่ราบแล้ว ก็ยังทรงมีพระราชดำาริให้ศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าว

ที่ปลูกบนภูเขาและหุบเขา รวมถึงที่ดอน เนื่องจากในแต่ละพื้นที่นั้นมีสภาพที่แตกต่างกัน มีความต้องการน้ำ�ที่แตกต่างกัน 

และพันธุ์ข้าวตามแนวพระราชดำาริที่มีการศึกษาวิจัยในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ  ให้กลายมาเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี 

เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ ทำาให้ชาวนาสามารถมีรายได้สูงขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย และยังส่งผล

มาถึงชาวไทยทุกคนที่จะมีข้าวดี มีคุณภาพ รสชาติอร่อยไว้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
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๓.  ฝนหลวง

“ข้าพเจ้าแหงนมองดูท้องฟ้า และเห็นว่ามีเมฆจำานวนมาก แต่เมฆเหล่านั้นกลับถูกลมพัดผ่านไป วิธแีก้ไข

จึงอยู่ที่ว่าทำาอย่างไรจึงจะทำาให้เมฆเหล่านั้นตกลงมาเป็นฝนในท้องถิ่นนั้น ๆ”

ในพ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำาเนินไปทางภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ พระองค์ทรงทอดพระเนตรูท้องฟ้าพบเมฆจำานวนมาก แต่พัดผ่านไปไม่ตกลงมาเป็นฝน จึงมีพระราชดำาริ

เรื่องวิธีแก้ไขความแห้งแล้งในท้องถิ่นทุรกันดารว่าจะต้องหาวิธีทำาให้เมฆตกลงมาเป็นฝน

ฝนหลวง หรือที่รู้จักในชื่อว่า ฝนเทียม กรรมวิธีการทำาฝนหลวง โดยทั่วไปมี ๓ ขั้นตอน คือ ก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน

และ โจมตี เรียกว่า การโจมตีแบบแซนวิช (Sandwich) ซ่ึงประสบความสำาเร็จมาต้ังแต่พ.ศ. ๒๕๑๖ ต่อมา ในพ.ศ. ๒๕๕๒  

เกิดวิกฤตภัยแล้งรุนแรง พระองค์พระราชทานเทคนิคการทำาฝนหลวงแบบ ซุปเปอร์แซนวิช (Super Sandwich)

ที่พัฒนาประสิทธิภาพการทำาฝนเทียมให้สูงขึ้นไปอีก พร้อมกับ “ตำาราฝนหลวงพระราชทาน” ซึ่งสรุปเป็นภาพ

การ์ตูนคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง ประมวลความรู้ทางวิชาการและขั้นตอนปฏิบัติการทำาฝนหลวงไว้อย่างครบถ้วน 

ง่ายต่อการศึกษา และนำาไปปฏิบัติภายในกระดาษเพียงหน้าเดียวเท่านั้น เทคโนโลยีฝนหลวงนับเป็นนวัตกรรมของโลก 

ซึ่งได้จดสิทธิบัตรในยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน ภายใต้ชื่อ “Weather Modification by Royal Rainmaking 

Technology”

ความสำาเร็จของการทำาฝนหลวง ทำาให้หลายประเทศแสดงความสนใจที่จะขอพระราชทานเทคนิคฝนหลวง 

ไปบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศของตน เช่น ประเทศจอร์แดน ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำาเทคนิค

การสร้างฝนเทียม เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้กับภาวะขาดแคลนน้ำ�ฝนและน้ำ�จืด อันเป็นปัญหาสำาคัญของประเทศที่ตั้งอยู่

ในภูมภิาคตะวนัออกกลางและพืน้ทีก่วา่ ๒ ใน ๓ ของประเทศเปน็ทะเลทราย ในป ี๒๕๕๒ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำาฝนหลวงแก่ประเทศจอร์แดน 

และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้สิทธิบัตรฝนหลวงถ่ายทอดวิทยาการทำาฝนเทียมให้กับ ๓ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 

แทนซาเนีย และโอมาน
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๔.  แก้มลิง

แก้มลิงเป็นชื่อการบริหารจัดการน้ำ�ในฤดูน้ำ�หลาก เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำ�ท่วมซ้ำ�ซาก ในเขตใกล้

ชายฝั่งทะเล โดยการระบายน้ำ�ที่ไหลบ่ามาปริมาณมาก จนไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้ทันจึงเกิดสภาวะน้ำ�ท่วม 

ไปกักเก็บในบ่อพักน้ำ� รอจนปริมาณน้ำ�ในทะเลลดลง จึงค่อยระบายน้ำ�จากบ่อพักน้ำ�ลงทะเลไป 

แนวพระราชดำาริเรื่องโครงการแก้มลิงนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานครั้งแรก 

เพือ่แกป้ญัหาน้ำ�ทว่มในพืน้ทีก่รงุเทพฯ และปริมณฑล เมือ่พ.ศ. ๒๕๓๘ วา่ “…ลิงโดยทัว่ไป ถ้าเราส่งกล้วยให ้ลงิกจ็ะ

รีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว ๆ  และเอาไปเก็บที่แก้ม... การนำาเอากล้วยหรืออาหารมาสะสมไว้ที่กระพุ้งแก้ม

ก่อนการกลืนนี้ เป็นพฤติกรรมตัวอย่างที่จะนำามาใช้ในการระบายน้ำ�ท่วมออกจากพื้นทีน้่ำ�ท่วมขัง บริเวณ

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของเจ้าพระยา...”

ปัจจุบันโครงการแก้มลิง นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำ�ท่วมกรุงเทพฯ แล้ว ในหลายจังหวัดยังประยุกต์ใช้

บึงน้ำ�หรือที่ดินสาธารณะเป็นแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน้ำ�ท่วมในฤดูน้ำ�หลากและเป็นแหล่งน ้ำ�สำารองในฤดูแล้ง

๕.  ฝายเก็บน้ำ�
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดหาวิธีกักเก็บน้ำ�ไว้เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ราษฎร 

ในพื้นที่สำาหรับใช้สอยในชีวิตประจำาวันและเพื่อการเกษตร โดยทรงแนะนำาให้สร้างฝายชะลอน้ำ�ไว้เพื่อปิดกั้นร่องน้ำ� 

ในเขตต้นน้ำ�ลำาธาร เพื่อให้ป่ามีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ขึ้น

หากเป็นลำาธารเล็ก ๆ  ทรงแนะนำาให้ชาวบ้านทำาฝายแม้ว หรือ Check Dam ซึ่งเป็นฝายชะลอน้ำ�กึ่งถาวร

ประเภทหนึ่ง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น กิ่งไม้ ก้อนหิน เพื่อชะลอน้ำ�ในลำาธารหรือทางน้ำ�เล็ก ๆ  ให้ไหลช้าลง

อีกทั้งยังทรงมีสายพระเนตรยาวไกล จึงทรงมีพระราชดำาริสร้างฝาย เพื่อสร้างระบบวงจรน้ำ�แก่ป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

และคำานึงถึงประโยชน์ของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ�ว่าเป็นไปได้ทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ�ยามหน้าแล้งและป้องกันน้ำ�ท่วม 

นอกจากนั้น ยังมีพระราชดำาริให้นำาน้ำ�ในเขื่อนที่กักเก็บไว้มาสร้างประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
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๖.  กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา

ปัญหาน้ำ�เน่าเสียตามแหล่งน้ำ�ต่าง ๆ  ทำาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นประดิษฐ ์

กังหันน้ำ�ชัยพัฒนาขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อเป็นเครื่องมือบำาบัดน้ำ�เสีย บนหลักคิดว่า ต้องผลิตได้เองในประเทศและ

ราคาไม่แพง พระองค์ทรงคิดค้นรูปแบบของกังหันน้ำ�ชัยพัฒนาโดยทรงได้รับแรงบันดาลพระราชหฤทัยจาก “หลุก”

ระหัดวิดน้ำ�เข้านาอันเป็นภูมิปัญญาโบราณของชาวบ้าน และทรงมอบให้กรมชลประทานนำาไปศึกษา พัฒนา และจัดสร้าง

โดยพระราชทานงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา

พระองค์มีพระราชดำาริเรื่องการบำาบัดน้ำ�เน่าเสียอย่างเป็นระบบ โดยใช้กังหันน ้ำ�ชัยพัฒนาในการแก้ไขปัญหา

น้ำ�เน่าเสีย ตั้งแต่การเพิ่มออกซิเจนในน้ำ� ช่วยเติมอากาศโดยอาศัยธรรมชาติของลมและแสงแดด การสร้างบ่อเปิด

กลางท่ีโล่งแจ้ง รวมถึงการใช้สาหร่ายในน้ำ�เพิ่มออกซิเจน การกำาจัดอินทรียสารและสารพิษในน้ำ�ด้วยผักตบชวา 

การใชพ้ชืจำาพวกออ้ กก หญา้ และปา่ชายเลนเปน็ระบบบำาบัดและกรองน ้ำ� รวมไปถึงการบำาบดัน ้ำ�เสีย ท่ีไมต่อ้งลงทนุ

สร้างสิ่งใดเลย คือ การอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อให้น้ำ�ดีช่วยไล่น้ำ�เสียตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ

อย่างเหมาะสม 

๗.  ปลูกป่า ๓ อย่างให้ประโยชน์ ๔ อย่าง 

การปลูกป่า ๓ อย่าง เป็นพระราชดำาริในการปลูกป่า ๓ ประเภท สำาหรับใช้ประโยชน์ต่างกัน คือ การปลูก

ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งให้ประโยชน์ตามการปลูก ๓ อย่าง และยังได้ประโยชน์อย่างที่ ๔ เพิ่มขึ้น คือ      

การอนุรักษ์ดินและน้ำ� เนื่องด้วยทรงตระหนักถึงความจำาเป็นและความต้องการใช้ไม้ของประชาชน รวมทั้งความจำาเป็น

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเข้าใจความสัมพันธ์ของดิน น้ำ� และป่าอย่างเป็นระบบ 

ทรงห่วงใยปัญหาดินเสื่อมโทรมและป่าไม้ที่ลดจำานวนลง พระองค์จึงมีพระราชดำาริในเรื่องนี้หลายวิธี ตั้งแต่การปล่อยน้ำ�

ให้ป่าฟ้ืนฟูข้ึนเองตามธรรมชาติ การปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าและช่วยรักษาดิน อาทิ การปลูกทั้งไม้ยืนต้นที่มี 

ทรงพุม่สงูเพือ่ใหร้ม่เงา การปลูกพืชคลุมดนิเพ่ือรกัษาความช้ืนในดนิ ซึง่จะมสีว่นชว่ยในการแกป้ญัหาดนิเคม็ การปลูก

พันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมดั้งเดิม การปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนเพิ่มแร่ธาตุในดิน โดยพระองค์ให้

ความสนพระราชหฤทัยเรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพื่อหยุดการพังทลายของดิน ช่วยให้ดินที่เสื่อมโทรมกลับมีความชุ่มชื้น

และเพิ่มจุลินทรีย์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน เพื่อให้สามารถปลูกพืชผลหรือปลูกต้นไม้ได้ใหม่
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๘.  โครงการหลวง 

โครงการหลวงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เมืองไทยเผชิญปัญหาด้านความมั่นคงและการเมือง ความยากไร้ของผู้คน

ในชนบทโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกล รวมถึงการแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหา

ดังกล่าว รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ฯลฯ โครงการหลวงจึง

มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท ซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาหลายอย่าง

โครงการหลวงเริ่มขึ้นในพ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำาเนิน 

ไปบ้านแม้วดอยปุย และทรงพบว่า ชาวแม้วที่ปลูกฝิ่นยังสามารถปลูกท้อพื้นเมืองลูกเล็กขายได้ในราคาเท่ากัน จึงทรง

มีพระราชดำาริจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาอาชีพให้ชาวเขา เพื่อเลิกการปลูกฝิ่นและการทำาอาชีพผิดกฎหมายอื่น ๆ  โดยให้

โครงการหลวงช่วยเหลือและส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนที่มีราคาสูง เช่น กาแฟ ผัก ไม้ดอก และไม้ผลเมืองหนาว 

ซ่ึงโครงการหลวงจะศึกษา วิจัย ทดลองท้ังด้านการปลูกพืชในท่ีสูง พันธ์ุพืชท่ีเหมาะสม รวมถึงการจัดการด้านการตลาด 

 ด้วยพระบารมีจากการเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมชาวเขาแต่ละเผ่าในเขตพื้นที่ต่าง ๆ  โดยไม่ทรงย่อท้อ ทรงเข้าใจ

และเข้าถึงชาวเขา โดยเสด็จฯ เยี่ยมถึงในบ้าน ทรงร่วมเสวยเหล้าที่ชาวเขาถวาย และทรงรับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ

ทำาใหโ้ครงการหลวงไดร้บัการยอมรบั ในระยะแรกเรยีกวา่ “โครงการชาวเขา” แตเ่นือ่งจากชาวเขาเรยีกพระองคว์า่ 

“พ่อหลวง” ต่อมา จึงเรียกชื่อโครงการว่า “โครงการหลวง” 

ปัจจุบันโครงการหลวงมีงานวิจัยด้านการเกษตรบนที่สูงกว่า ๕๕๐ โครงการ วิจัยพืชพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มากกว่า 

๕๐ ชนิด โดยมีผลผลิตจัดจำาหน่ายสู่ตลาดในชื่อทางการค้าว่า “ดอยคำา” รวมทั้งพื้นที่โครงการหลวงหลายแห่งก็ได้

เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
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๙.  พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำาริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 และมพีระราชดำารสัอธบิายความหมายในเชงิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็ลำาดบั ดงัพระราชดำารสัในพ.ศ. ๒๕๔๑ ว่า

“...พอเพียงมีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำาว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นี้เอง คนเราถ้าพอใน

ความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิด

ว่าทำาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจ

จะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อยลง เมื่อมีความโลภน้อยลง ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย 

ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า ทำาอะไรก็ต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ 

ไม่สุดโต่ง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง 

ทำาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”

หลักคุณสมบัติของความพอเพียงมี ๓ ข้อ คือ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่น้อยไม่มากเกินไป 

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ก้าวกระโดดอย่างเสี่ยง ไม่ละโมบ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้เหตุผลพิจารณา

ปจัจยัตา่ง ๆ  และผลลพัธ์ของการปฏบัิตอิยา่งรอบคอบ ใหเ้กิดความเหมาะสมกับสภาพของแตล่ะคน การมภูีมคิุม้กนั

ที่ดีในตัว หมายถึง ความไม่ประมาท การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีการออม 

การกระจายความเสี่ยง และการร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกัน
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ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสมดุล ความมั่นคง และความยั่งยืน พร้อมรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

องค์การสหประชาชาติ นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “รางวัลความสำาเร็จ

สูงสุดในการพัฒนามนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งประกาศพระราชสดุดีว่า

“ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงมุ่งมั่นบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ของปวงชนชาวไทยอยู่เป็นนิจศีล เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่างกล่าวขานพระนามพระองค์ว่า

ทรงเป็น “พระมหากษตัรยิน์กัพฒันา” ใตฝ้า่ละอองธลุพีระบาททรงมพีระราชหฤทัยเปีย่มล้นดว้ยพระเมตตาตอ่พสกนกิร

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถานะ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือหมู่เหล่า ทรงสดับตรับฟังปัญหา

ความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานแนวทางการดำารงชีวิตเพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้วยพระปรีชาสามารถในการเป็นนักคิดของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และคุณูปการต่อการพัฒนายั่งยืน

ทำาให้นานาประเทศตื่นตัวในการปรับรูปการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ถึงแนวทาง

การพัฒนาที่เน้นความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สำานึกในคุณธรรม และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

พอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  จากกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยปรัชญาดังกล่าวนี้

สหประชาชาติจึงมุ่งเน้น เพียรพยายาม และส่งเสริมการพัฒนาคน ให้ความสำาคัญต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

เป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา…”
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เป้าหมายสำาคัญพื้นฐานที่ไม่เคยแปรเปลี่ยน คือ การขจัดความทุกข์ยาก

และอำานวยความสุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง

มีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย มีความมั่นคงพอควรในชีวิต

เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ

 
	พระทรงเป็นต้นแบบ
	 	 	 	 	 พลังคว�มพอเพียง

ตลอดระยะเวลานับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงริเริ่มการทรงงาน 

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นต้นมา เป้าหมายสำาคัญพื้นฐานที่ไม่เคยแปรเปล่ี่ยน คือ การขจัดความทุกข์ยาก 

และอำานวยความสุขแก่ประชาชนส่วนใหญ่ ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย มีความมั่นคง

พอควรในชีวิต เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดหลักทางสายกลางในการดำาเนินงานให้สอดคล้อง 

กับสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยทรงเน้น “การพัฒนาคน” เป็นหลัก ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดค้นแนวทางพัฒนา

ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และการมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ใช้หลัก

การดำาเนินงาน “ภมูสัิงคม” ทีค่ำานงึถึงความแตกตา่งกนัของแตล่ะพืน้ที ่และการพึง่ตนเอง โดยรูจ้กัประมาณตนและ

ดำาเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทำาตามลำาดับขั้น” อย่างบูรณาการ ซึ่งอาศัยความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

และการ “รู้รักสามัคคี” ของทุกฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนในชนบทที่ได้ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริ

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ดำาเนินการได้อย่างประหยัด 

และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงใช้หลักข้างต้นในการดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริตลอดระยะเวลาครองราชย์กว่า ๗๐ ปี ที่พสกนิกรควรน้อมนำามาเป็นหลักในการปฏิบัติตนและเป็น

กรอบความคิดในการดำาเนินชีวิต รวมถึงใช้ในการบริหารจัดการองค์การและเป็นหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อความ

อยู่ดีมีสุขโดยถ้วนหน้า โดย หลักการทรงงาน ๑๐ ประการ ๖  ได้แก่

๖  สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๑). เรียนรู้หลักการทรงงาน. ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. 

  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ : www3.oae.go.th/rdpcc/images/filesdownload/learningmultiplayerKing.pdf
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๑. เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำารัส 

ชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า ๓๐ ปี เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำารงอยู่

และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง 

    ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

จากผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ

และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำาเนินการทุกขั้นตอน และต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ

คนในชาติทุกระดับให้สำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้เพื่อให้สมดุลและพร้อมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

ได้เป็นอย่างดี

๒. ระเบิดจากภายใน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า 

“ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนา

ให้มีสภาพพร้อมรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำาความเจริญ

หรือบุคคล สังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้านที่ยังไม่พร้อมรับการพัฒนา

๓. พออยู่ พอกิน

 การพัฒนาเพ่ือให้พสกนิกรท้ังหลายประสบความสุขสมบูรณ์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงเริ่มจากการเสด็จฯ เยี่ยมประชาชนทั่วทุกภูมิภาคด้วยพระองค์เอง จึงทรงเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาอย่างลึกซึ้ง 

จากนัน้ไดพ้ระราชทานความชว่ยเหลอืในรูปแบบตา่ง ๆ  ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่เพื่อใหป้ระชาชนสามารถดำาเนนิชวีติ

ไดอ้ยา่งพออยูพ่อกนิ แลว้จงึคอ่ยขยบัขยายเพิม่สมรรถนะใหก้า้วหน้าตอ่ไป ตามแนวพระราชดำาร ิ“เรยีบงา่ย ปฏบิตัไิดผ้ล” ดงั

พระราชดำารัสความตอนหนึ่งว่า“...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้กำาไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น 

จะได้ประโยชน์ไป...”

๔. ทำางานแบบองค์รวม

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร    

จะทรงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขอย่างเชื่อมโยง เช่น “ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทาน

ให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่ง ตั้งแต่การถือครองและใช้ประโยชน์

ในที่ดิน โดยทรงแนะนำาหลักการบริหารการจัดการที่ดินสำาหรับปลูกข้าวและทำาไร่ทำาสวน แหล่งน้ำ�

และพื้นที่สำาหรับที่อยู่อาศัย (๓๐:๓๐:๓๐:๑๐) เมื่อมีน้ำ�ในการทำาเกษตรจะส่งผลใหผ้ลผลิตดีขึ้นและ

มีผลผลิตมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีจัดการผลผลิตและการตลาด ทั้งนี้ รวมถึงการรวมกลุ่ม

รวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะออกสู่สังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร

๕. ทำาตามลำาดับขั้น

 ในการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำาเป็นท่ีสุดของ 

ประชาชนก่อน ได้แก่ เรื่องสาธารณสุข เมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถทำาประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้

จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน การจัดการแหล่งน้ำ�

เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง

การให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนสามารถนำาไป

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
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๑๐. ขาดทุนคือกำาไร

       หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย คือ “การให้” 

 และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำาอันมีผลเป็นกำาไรคือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร “...วันก่อนมีชาว

ต่างประเทศมาขอพบ เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำาอย่างไร...จึงให้โอวาทเขาไปว่า

ขาดทุนเป็นการได้กำาไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทำาอะไรที่เราเสีย 

แต่ในที่สุดเราเสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่ง

คือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้องใช้เงินเป็น

ร้อย พัน หมื่นล้าน ถ้าทำาไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ด ีกินดี 

ราษฎรได้กำาไรไป ถ้าราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลได้ทำาโครงการต่อไป เพื่อความ

ก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู้รักสามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมี

สุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...”

๙. ไม่ติดตำารา

 การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพ

ของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดตำารา” ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยี

ที่ไมเ่หมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่แท้จริงของคนไทย

๘. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการ 

แก้ปญัหาทรงมองปญัหาในภาพรวมกอ่นเสมอ แตก่ารแก้ปญัหาของพระองคจ์ะเร่ิมจากจดุเลก็ ๆ  

คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มักจะถูกมองข้าม ดังพระราชดำารัสตอนหนึ่งว่า “...ถ้าปวดหัว   

ก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวน้ีก่อน...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริงแต่ต้อง

แก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...แบบนี้ เขาจะทำาแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย...

อย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม...เอาตกลงรื้อบ้านระเบิดเลย 

เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีทำาต้องค่อย ๆ ทำา จะไประเบิดหมดไม่ได้...”

๗. ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะพระราชทานโครงการหนึ่งโครงการใด 

จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ จากการ

สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และการเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

ด้วยพระองค์เองเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ

ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและตรงตามความต้องการของประชาชน

๖. ทำางานอย่างมีความสุข

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเกษมสำาราญและทรงมีความสุขทุกครา 

ที่ได้ช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ ซึ่งเคยมีพระราชดำารัสว่า “...ทำางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้        

นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”

๘๙
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แนวท�งปฏิบัติต�มคำ�พ่อสอน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำารัส เนื่องใน 

โอกาสต่าง ๆ ให้ปวงชนชาวไทยได้นำาไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติเสมอมา คำาสอนเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์แก่

การดำารงชีวิตที่สามารถนำาไปปรับใช้กับตนเองและครอบครัว

๑. รู้จักคิดให้ดี ปฏิบตัิให้ถูกต้อง

“ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้

ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษ

ชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือ คิดด้วยสติ

รู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญา

พิจารณาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำาให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการได้อย่างกระจ่างชัด 

ทุกขั้นตอน”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

๒. มีความเพียร ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

“ความเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือ ความเพียรที่จะกำาจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกัน

มิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหน่ึง กับความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดีงามให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามิให้เสื่อมส้ินไปอย่างหน่ึง

ความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำาคัญต่อการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจ

อยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม”

พระราชดำารัสพระราชทานในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

๙๐
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๓. ซื่อสัตย์ อดทน รู้จักข่มใจ

“ประการแรก คือ ความซือ่สัตย ์ประการทีส่อง คอื การรูจ้กัขม่ใจฝึกใจตนเองใหป้ระพฤตปิฏบัิติอยู่ในความสตัย์

ความดีนั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ 

การรูจ้กัละวางความชัว่ ความทจุรติ และรูจ้กัสละประโยชนส่์วนนอ้ยของตน เพ่ือประโยชน์สว่นรวม คุณธรรมสีป่ระการนี้

ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำารุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาส 

ที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป”

พระบรมราโชวาท ในพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

๔. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

ในการพฒันาชว่ยเหลอืราษฎร ทรงใช้หลกัในการแกป้ญัหาดว้ยความเรยีบงา่ยและประหยดั ราษฎรสามารถ

ทำาได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ ดังพระราชดำารัสตอนหนึ่งว่า “...ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเอง

ตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ...” 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕. หนักแน่นในสัจจะ พูดจริง ทำาจริง

“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำาอย่างนั้น จึงได้รับความสำาเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่อง

สรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำา คือ พูดจริง ทำาจริง จึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมความดี ความเจริญ 

ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

๖. เอาใจใส่ ขยัน พึ่งพาตนเอง

“เมือ่มโีอกาสและมีงานทำา ควรเตม็ใจทำาโดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งตัง้ขอ้แม ้หรอืเงือ่นไขอนัใดไวใ้หเ้ปน็เครือ่งกดีขวาง    

คนที่ทำางานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำาได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์

สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จในงานที่ทำาสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

๙๑
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๗. รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รักสามัคค ี

    

รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น

รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรักที่จะลงมือทำาลงมือแก้ไขปัญหานั้น 

สามัคค ีคือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทำาคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

บทสัมภาษณ์ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง “พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับความประหยัดและความพอเพียง” 

๘. จะต้องรับและจะต้องให้ ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา 

ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำาให้หมู่คณะ ชาต ิ

ประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท”้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑

๙. ปลูกจิตสำานึก ให้เห็นคุณค่า ปลูกป่าในใจคน

การจะกระทำาส่ิงใดให้สำาเร็จต้องปลูกจิตสำานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับส่ิงท่ีจะทำา 

“เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน 

และจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”

พระราชดำารสักบัเจา้หนา้ทีท่ีเ่ฝา้รบัเสดจ็ฯ เมือ่คราวเสด็จพระราชดำาเนินไปหน่วยงานต้นน ้ำ�พัฒนาทุง่จือ จังหวดัเชยีงใหม ่

พ.ศ. ๒๕๑๔

๑๐. ระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

ในเรื่องของประโยชน์ส่วนรวม ทรงระลึกถึงและทรงสอนให้ทุกคนยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

ดงัพระราชดำารัสตอนหน่ึงวา่ “...ใครตอ่ใครบอกวา่ ขอใหเ้สยีสละสว่นตวัเพือ่สว่นรวม...ขอใหค้ดิวา่คนทีใ่หเ้พือ่ส่วนรวมนัน้ 

มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๑๔

๙๒
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พระบรมราโชวาทและพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ล้วนแต่ทรงคุณค่า 

เป็นทั้งหลักคิด หลักปฏิบัติให้พสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำาไปปรับใช้ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว มูลนิธิยุวทูตความดีฯ 

จึงขอน้อมนำาพระบรมราโชวาทมาเพื่อเป็นกำาลังใจ แรงบันดาลใจ และแนวทางในการดำาเนินตาม “คำาสอนของพ่อ” 

ไปสู่ความสำาเร็จในเป้าหมายแห่งชีวิต
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วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นับเป็นวันแห่งความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงของพสกนิกรชาวไทย เสียงร่ำ�ไห้ระงม 

ดังทั่วทั้งแผ่นดิน เมื่อสำานักพระราชวังประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธบิด ีจกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเปน็พอ่ของแผน่ดนิ เสดจ็สวรรคต

ด้วยน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้เชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู และ

นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร้อยเรียงบทกลอนเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัย พร้อมทั้ง

เรื่องราวสัญญาคนดีของยุวทูตความดีที่จะเดินตามคำาสอนของพ่อ ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นในการทำาความดี โดยจัดเผยแพร่

ทางรายการยุวทูต On  Air สถานีวิทยุสราญรมย์ AM ๑๕๗๕ kHz และทางเว็บไซต์มูลนิธิยุวทูตความดี (www.yavf.or.th) 

มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพการบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ต่อมา 

สำานักพระราชวังมีหนังสือแจ้งว่า ได้จัดวันบำาเพ็ญกุศลของมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำาเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

พระบรมมหาราชวัง 

ในการนี้ นางบุษยา มาทแล็ง ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ (๙ คน) ผู้บริหารโรงเรียน (๙ คน) 

ครู (๒๒ คน) และนักเรียน (๙ คน) จาก ๒๖ โรงเรียน ใน ๑๙ จังหวัด (เชียงราย เพชรบูรณ์  พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท 

ลพบุรี กาญจนบุรี นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี 

สมุทรสาคร ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร) เป็นผู้แทนของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ จากท่ัวประเทศ 

 รวมจำานวน ๕๐ คน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะสืบสานพระราชปณิธาน

ความพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ที่จะทำาความดีตามคำาสอนของพ่อ ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มกำาลัง

เสด็จสู่ฟ�กฟ้�สุร�ลัย	
	พระมห�กรุณ�ธิคุณ

		 	 	 	 	 	จ�รึกในใจไทยนิรันดร์ก�ล

๙๘

 ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธคิณุหาทีส่ดุมิไดข้องพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่จะทำา 

ความดีตามคำาสอนของพ่อ ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มกำาลัง
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ในวันดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้จัดกำาหนดการเตรียมความพร้อมให้กับคณะฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศ  

ในเรื่องระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

อนึ่ง ผู้อำานวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนยุวทูตความดีที่เข้าร่วมได้บันทึกเสียงในรายการสืบสานพระราชปณิธาน

ความพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อเผยแพร่โครงการและกิจกรรมของโรงเรียนในการส่งเสริมการก้าวตามรอยเท้าพ่อ 

เรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกัน ที่จะนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง 

โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในรายการยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM ๑๕๗๕ kHz 

ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิยุวทูตความดี 

(www.yavf.or.th) และทาง Facebook  มูลนิธิยุวทูตความดี (www.facebook.com/yavfThailand)

รายนามคณะมูลนิธิยุวทูตความดีฯ คณะผู้อำานวยการ ครูและนักเรียน จากโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ 

เข้าร่วมการบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ มีดังนี้

คณะกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดีฯ       

๑. นางบุษยา  มาทแล็ง  ประธานมูลนิธิยุวทูตความดีฯ  

๒. นางสาวจันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล ผู้อำานวยการมูลนิธิยุวทูตความดีฯ

ผู้อำานวยการโรงเรียน

๑.  นางพัฒนา  เกตุกาญจโน     โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ  กรุงเทพมหานคร

๒.  นางปราณี  ทัยคุปต์     โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

๓.  นางพันธ์ทิวา  จางคพิเชียร   โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์   จังหวัดปทุมธานี

๔.  นายอัครเดช  ยมภักดี     โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

๕.  นายบุญเลิศ  โตสมบุญ     โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖.  นายอดุลย์  ทัศนียานนท์    โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  จังหวัดอุทัยธานี

๗.  นายถาวร  คำาเที่ยง     โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม   จังหวัดลพบุรี

๘.  นางสาวมะลิ  คงสกุล   โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  จังหวัดสมุทรสาคร

๙.  นางกรุณา  ภู่มะลิ   โรงเรียนวัดหนองเป้า   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รองผู้อำานวยการโรงเรียน

๑.  นายนิพล  มังกร       โรงเรียนสฤษดิเดช   จังหวัดจันทบุรี

๒.  นางอำาไพ  วัฒนเหลืองอรุณ   โรงเรียนวัดดอนทอง   จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.  นางสาวอุบลวรรณ  เปรมโสตร์   โรงเรียนอนุบาลพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

๙๙



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   

คุณครู

๑.   นางสาววรวรรณ  เงินทอง  โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ  กรุงเทพมหานคร

๒.   นางดวงพร  ปัญติภาณุวัฒน์  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   จังหวัดราชบุรี

๓.   นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา   โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์   จังหวัดปทุมธานี

๔.   นางสาวอารีย์  จินะราช           โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

๕.   นางจารุวัลย์  จินะราช       โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

๖.   นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗.   นางพยอม  พงษ์หิรัญ       โรงเรียนอนุบาลชัยนาท   จังหวัดชัยนาท

๘.   นางอารีย์  พันธุ์อ้น   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  จังหวัดอุทัยธานี

๙.   นางวิไลวรรณ  บัวประดิษฐ์  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม  จังหวัดสมุทรสาคร

๑๐. นางสำาราญ  คชพงษ ์       โรงเรียนอุบลวิทยาคม   จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑. นางรตินธร  วาดเขียน       โรงเรียนสายน้ำ�ทิพย์   กรุงเทพมหานคร

๑๒. นางวีระยา  ศิริรัชฎานันท์  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓. นางอัจฉรา  คะษาวงค์       โรงเรียนอนุบาลนครพนม   จังหวัดนครพนม

๑๔. นางวรรณี  พจน์พัฒนพล  โรงเรียนวัดดอนทอง   จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๕. นางวิสสุตา  เวชชาชีวะ       โรงเรียนสฤษดิเดช   จังหวัดจันทบุรี

๑๖. นางวาริน  สังข์เงิน       โรงเรียนบ้านท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี

๑๗. นายพิมล  บัวบาน       โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ   จังหวัดสุรินทร์

๑๘. นางสุรีย์ฉาย  ศาลางาม      โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ   จังหวัดสุรินทร์

๑๙. นางวาสนา  สุรัตน์สุขเกษม      โรงเรียนอนุบาลพิจิตร   จังหวัดพิจิตร 

นักเรียนยุวทูตความดี

๑.  นางสาวโยษิตา  อินต๊ะสงค์  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   จังหวัดเชียงราย

๒.  เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ       โรงเรียนอนุบาลระยอง   จังหวัดระยอง

๓.  เด็กชายณภัทร  รักความชอบ    โรงเรียนสฤษดิเดช   จังหวัดจันทบุรี

๔.  เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสะอาด    โรงเรียนอนุบาลพิจิตร   จังหวัดพิจิตร

๕.  เด็กหญิงสุพิชญา  ฤกษ์ดี       โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์   จังหวัดปทุมธานี

๖.  เด็กหญิงปัณณพร  เรืองขำา  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ  จังหวัดเพชรบูรณ์

๗.  เด็กชายศุภวิชญ์  เสนีย์นนท์  โรงเรียนสายน้ำ�ทิพย์   กรุงเทพมหานคร

๘.  นางสาวชาลิสา  โปษยะนันทน์  โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ  กรุงเทพมหานคร

๙.  เด็กชายปรินทร  เชื้อพุทธ   โรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ  กรุงเทพมหานคร

๑๐๐



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   
ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์  ๑๐๒



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์

ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

๑. นางสาวจุลีพจน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา     

๒. นางสาวฉัตราภรณ์  พิรุณรัตน์

๓. นางสาวสุวนีย์  เอื้อพันธ์ศิริกุล

๔. นางสาวจิดาภา  ลำายอง    

เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดีฯ

๑. นางสาวกฤษณี  พันธ์ประเสริฐ  

๒. นางสาวสุภัททา  ล่าบ้านหลวง  

๓. นางสาวกรรณิการ์  น้องรัก  

๔. นางสาวกนิษฐา  สุขสม

 

๑๐๓



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



 

  

 

	 ยุวทูตเฉลิมร�ชย์องค์ร�ช�	 	 	 เจ็ดสิบสองพรรษ�เริ่มก่อตั้ง
ส�นคว�มดีสร้�งคนดีมีพลัง	 	 	 ด้วยมุ่งหวังต�มพระร�ชปณิธ�น
เย�วชนคนสำ�คัญง�นสร้�งช�ต	ิ 	 คุณธรรมต้องประก�ศเป็นพื้นฐ�น
ขอเดินต�มรอยพระบ�ทองค์ภูบ�ล	 	 สนองง�นด้วยจงรักและภักดี
ธรรมครองง�นครองแผ่นดินครองชีวิต	 ทรงทศพิธร�ชธรรมนำ�วิถี
พระประสงค์ปวงประช�ส�มัคคี	 	 เลี้ยงชีวีแบบพอเพียงอยู่อย่�งไทย
ธ	ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งช�ติ	 	 มห�ร�ชครองแผ่นดินแสนยิ่งใหญ่
สถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญปวงช�วไทย	 	 ประทับในดวงใจไทยทุกคน
ยุวทูตคว�มดีพร้อมน้อมใจภักดิ์	 	 แจ้งประจักษ์พระบ�รมีทุกแห่งหน
ตั้งปณิธ�นสืบส�นง�นองค์ภูมิพล	 	 ประพฤติตนเป็นคนดีของพระร�ช�

ปวงข้�พระพุทธเจ้�	ขอน้อมเกล้�น้อมกระหม่อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณห�ที่สุดมิได้
ข้�พระพุทธเจ้�	มูลนิธิยุวทูตคว�มดีฯ

         

	 	 	 	 	 ประพันธ์โดย	น�ยถ�วร		คำ�เที่ยง

น้อมใจเทิดพระภูมี ตราบนิรันดร์

๑๐๖  ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร  



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์

  



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   
ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์  ๑๑๐ ๑๐๐



  คืนที่แผ่นดินสิ้นรัชกาลที่ ๙   น้ำาตาเหล่าประชาหลั่งรินไหล
  ธ สิ้นแล้วจอมราชัันผู้เกรียงไกร   เสียงร่ำาไห้ระงมไปทั่วปฐพ ี   
  คืนที่สูญเสียพ่อหลวงของปวงไทย   ลมมิไหวเงียบสงัดไปทุกที่
  จันทร์เอยทรงกลดในราตรี    หมอกธุมเกตุคลี่คลุมพระนคร 
  คำาว่า พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ   อยากปิดโสตมิอยากเห็นแม้นอักษร  
  แสนเทวษทุกหัวใจไทยร้าวรอน   พสกนิกรส่งเสด็จพระภูมี 
  บารมีพระปกฟ้าประชาราษฎร์   ธ เคยเยื้องพระบาทไปทุกที่ 
  เพื่อผองไทยมีสุขกินอยู่ดี    ภูบดีสถิตในใจไทยนิรันดร์   

	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนอนุบ�ลระยอง		จังหวัดระยอง

 ดั่งแผ่นดินสิ้นแสงทองที่ส่องหล้า  ทั่วโลกามืดมนแสนหม่นหมอง
ทั่วแดนไทยโศกาน้ำาตานอง    ดวงใจของปวงข้าประชาชน
ธ เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว           พระฉัตรแก้วลาลับกลับเวหน
ความโศกเศร้าเข้าคลุมสุมกมล          สิ้นพระชนม์ไทยวิปโยคโศกโศกา

	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนวัดสระแก้ว	จังหวัดนครร�ชสีม�

 เหมือนตะวัน ดับแสงส่อง ท้องฟ้ากว้าง ความอ้างว้าง เกาะกุมใจ ไทยทุกที่  
    เสียงสะอื้น ร่ำาไห้ ทั่วธรณี    ปฐพี ปานจะแตก แยกจากกัน

โอ้วันนี้  ไม่มี กษัตริย์แก้ว    สูญสิ้นแล้ว เสด็จสู่ สรวงสวรรค์        
    ขอน้อมเกล้า ถวายอาลัย พระทรงธรรม์  ชั่วนิรันดร์ ยังครองใจ ไทยทุกดวง

 
	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนวัดดอนทอง		จังหวัดฉะเชิงเทร�

	ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์๑๑๑



 สิบสามตุลาพ่อหลวงมาลาลับ  เหมือนแสงเทียนมาดับกลางวิถี
ปวงชนชาวไทยไพร่ฟ้าทุกข์ทวี   หม่นหมองมีตรงกลางใจไทยพลัน
ต่อไปนี้ไม่มีพ่อหลวงแล้ว    ผู้ที่สร้างแนวทางความสุขสันต์
สอนให้รู้จักรักและแบ่งปัน    ใช่แข่งขันแย่งชิงหวังครอบครอง
ปวงข้าขอภาวนาดำารงจิต    ขออุทิศกายใจใฝ่สนอง
หัวใจดวงน้อยน้ำาตานอง    ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 
	 	 	 	 	 	 โรงเรียนอุบลวิทย�คม	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

 น้ำาตาฟ้าท่วมหัวใจไทยทั้งชาต ิ  น้ำาตาราษฎร์นองแผ่นดินด้วยสิ้นสูญ
ทูลกระหม่อมแก้วนิราศแล้วโอ้อาดูร  ทวีพูนทุกข์เทวษเขตแดนไตร
ธ ดุจดั่งดวงใจของไทยผอง   ดุจแสงทองส่องทางสว่างไสว
ชี้แนวทางประพฤติตนให้พ้นภัย   จากความจนยากไร้ให้ปวงชน
ขอน้อมจิตสืบสานปณิธานไท้   ขอน้อมใจตามรอยบาททุกแห่งหน
ขอเป็นข้ารองเบื้องพระยุคล   องค์พระภูมิพลจอมราชัน

  
        โรงเรียนสน�มบิน		จังหวัดขอนแก่น

 สิบสามตุลาฟ้ามืดดับ    พ่อลาลับล่วงไปใจเศร้าหมอง
ชนชาวไทยทั่วหล้าน้ำาตาหลั่งนอง   เราทั้งผองโศกศัลย์แสนอาลัย
พ่อทรงเป็นผู้ชี้นำาทางความคิด   เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
พ่อทรงเป็นเทวดาบนฟ้าไกล   หยาดฝนให้โรยรินแผ่นดินดี
ทั้งดินเปรี้ยวแก้มลิงทุกสิ่งสรร   พ่อแบ่งปันให้ลูกไม่หน่ายหนี
ถึงแม้เหนื่อยงานหนักพ่อยินดี   ชุบชีวีลูกของพ่อได้สบาย
พระมหากรุณาที่มากยิ่ง    สรรพสิ่งลูกสำานึกไม่จางหาย
ลูกจะขอทำาความดีไม่เสื่อมคลาย   น้อมถวายส่งเสด็จพ่อของไทย
       
      โรงเรียนวัดหนองเป้�	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

๑๑๒  ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์  



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์
๑๑๓		ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   



 ไม่มีคนไหนทำาได้เท่า   องค์ล้นเกล้าปรมินทร์ปิ่นสยาม
พระเสด็จถ้วนทั่วทุกเขตคาม  ทุกโมงยามมิหลับใหลในราตรี
สายพระเนตรกว้างไกลไปทุกถิ่น  สู่แดนดิน ภูผา พนาศรี
เพื่อให้ปวงประชาอยู่กินดี   หยาดเสโทพลีหลั่งกลางแดนดิน
ณ วันนี้ต่อไปในวันหน้า   ไทยรักสามัคคีไม่มีสิ้น
เพื่อน้อมเกล้าถวายองค์ภูมินทร์  ผู้เสด็จอมรินทร์ทิพย์พิมาน
      
	 	 	 	 	 	 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์		จังหวัดปทุมธ�นี

   
 พนมมือพร้อมเพรียงอภิวาท  แทบเบื้องบาทพ่อหลวงด้วยห่วงเหลือ
ระลึกในน้ำาพระทัยคอยจุนเจือ  พ่อทำาเพื่อให้ลูกสุขทุกคืนวัน
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้  น้อมนำาไปสานต่อที่พ่อฝัน
พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน  ทุกคืนวันจะเดินตามรอยพ่อไป  

    ลูกขอพ่อสู่สวรรคาลัยเถิด   สวรรค์เปิดเทวดารับพ่อไว้
จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป  สถิตในสรวงสวรรค์นิรันดร

	 	 	 	 	 	 โรงเรียนสุนทรวัฒน�		จังหวัดชัยภูมิ

   
 เจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงครองราชย์  ไทยทั้งชาติทั่วแคว้นแสนสดใส
ประกอบกิจกิจการงานใดใด   ทรงตรัสไว้ใช้ความรักสามัคคี
พสกน้อมสำานึกในน้ำาพระทัย   เสโทไหลอาบพระพักตร์เป็นสักขี
ว่าพระองค์ทรงงานเพื่อปฐพี   สดุดีสถิตไว้ในอุรา 
ยุวทูตตั้งปณิธานสานความดี   แด่ภูมีองค์จักรีผู้เลิศหล้า
จะทำาตามรอยศาสตร์พระราชา   ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป

	 	 	 	 	 	 โรงเรียนอนุบ�ลชัยภูมิ		จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๕		ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์



 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต  ตามความคิดนำาร่องของพ่อหลวง
ทรงเป็นดั่งร่มไทรไทยทั้งปวง  พระทรงห่วงชาวประชาข้าบาทไทย
ทรงชี้นำาแนวทางสร้างอาชีพ  ดุจประทีปส่องทางสว่างไสว 
ตามวิถีแปรเปลี่ยนเวียนหมุนไป  ของโลกในปัจจุบันที่ผันแปร
รู้จักเดินสายกลางทางชีวิต   ไม่ยึดติดจิตใจให้แน่วแน่
พึ่งตนเองก่อนจะให้ใครดูแล  รู้จักแก้ปัญหาอย่าท้อใจ
ความพอเพียงเพียงพอที่พ่อสอน  ล้วนสะท้อนภูมิปัญญาล้ำาค่าได้
พลิกชีวิตที่ลำาบากยากเข็ญใจ  หากเราใช้ความพอเพียงเพื่อเลี้ยงตน
ทรัพยากรมากมายมีหลายหลาก  ที่เกิดจากธรรมชาติไม่ขัดสน
รู้จักกินรู้จักใช้ไม่อับจน   ประมาณตนไว้เถิดเกิดผลดี
ไม่ดิ้นรนขวนขวายให้เป็นทุกข์  แค่เราสุขแบบพอเพียงเยี่ยงวันนี้
ตั้งมั่นในคุณธรรมนำาชีว ี   สมกับที่องค์พ่อหลวงทรงห่วงใย

	 	 	 โรงเรียนอนุบ�ลวัดหนองขุนช�ติ	(อุทิศพิทย�ค�ร)		จังหวัดอุทัยธ�นี
 

 ถวายบังคมเทิดไท้ราชัน    คุณ ธ อนันต์เทียบฟ้า
ทวยราษฎร์สุขเกษมศานต์ถ้วนทั่ว  ธ ท่านคือขวัญหล้าปกเกล้าชาวสยาม
พระนามพระเกียรติก้องเกริกไกร  ภูมิพลขจรไปทั่วด้าว
คือหลักแห่งธงไชยปวงเหล่าชนเอย ทูลเทิดพระเหนือเกล้าเกศน้อมถวายพระพร
สายพระเนตรทอดไกลไปข้างหน้า  จึงนำาพาไทยข้ามความยากเข็ญ
ประชาราษฎร์รื่นรมย์สุขร่มเย็น  พระสมเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา
พระบารมีเจิดแจรงดุจแสงสูรย์  พระเกียรติจำารูญขจรไปทั่วในหล้า
หลายองค์กรทูลเกล้าถวายรางวัลมา พระองค์คืออัครมหาจอมราชัน

	 	 	 	 	 	 	 โรงเรียนอนุบ�ลชลบุรี		จังหวัดชลบุรี
   

๑๑๖  ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร  



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร ์
๑๑๗		ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์๑๑๗		ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์



ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์   
ธ สถิตในดวงใจนิจนิรันดร์  ๑๑๘



 
 องค์พระภูมิพล มหาราช  ปิ่นจอมปราชญ์ หน่อเนื้อ เชื้อสยาม
พระศูนย์รวม ร่วมใจ ไทยทุกยาม  ทั้งเขตคาม สะท้านโลก โพยมดิน
น้ำาพระทัย ล้นฟ้า มหาสมุทร  มิสิ้นสุด ดวงจิต คิดถวิล
ก้าวพระบาท ย่างไป บนแผ่นดิน  องค์ภูมินทร์ นำารัฐ พัฒนา
พระสุธา พื้นแยก แตกระแหง  เปลวแดดแดง แรงร้อน ทุกทิศา
สร้างฝนหลวง เพื่อปวง ชาวประชา ต้นแฝกหญ้า ชุ่มชื่น ชุบชีวิน
พระอัจฉริยภาพ มีมากหลาย  เกียรติกำาจาย ขจรไกล ไปทุกถิ่น
เกษตร ทฤษฎีใหม่ ที่ทำากิน  สร้างแผ่นดิน ปลูกปัญญา ประชากร

      โรงเรียนวัดลาดปลาดุก  จังหวัดนนทบุรี

 
 องค์ภูมิพลห่วงใยไทยทั้งชาติ  ประชาราษฎร์เป็นสุขเกษมศรี
ภายใต้เงาร่มฉัตรพระบารมี  ปฐพีสงบสุขทุกตำาบล
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพชอบ  อยู่ในกรอบขอบเขตและเหตุผล
ไม่เบียดเบียนเพียรงานการพึ่งตน  รู้ฝึกฝนคุณธรรมนำาจิตใจ
ความพอเพียงเพียงพอที่พ่อสอน  ล้วนสะท้อนภูมิปัญญาพาสดใส
พลิกชีวิตยากลำาบากของชาวไทย  น้อมดวงใจตามรอยบาทองค์ภูมินทร์

      โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  จังหวัดปทุมธานี
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