
หลักการทํางานของในหลวง 
 
“หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ที่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง 23 หลักการ ซึ่งข้าราชการ
สามารถน้อมนําไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ได้เป็นอย่างดี 
 
1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ทั้งจากข้อมูล
เบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง 
เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 
2.ระเบิดจากข้างใน 
พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความ
เข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนามีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคม
ภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้มีโอกาส
เตรียมตัวหรือต้ังตัว 
 
3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม 
(Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะทรงเริ่มจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
“...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริงแต่
ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้...แบบ (Macro) นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย
...อย่างบ้านคนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม...เอาตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลย เราจะไป
อยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีทําต้องค่อย ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไม่ได้...” 
 
4.ทําตามลําดับขั้น 
ในการทรงงาน พระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จําเป็นของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถทําประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานและสิ่งจําเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อประชาชน โดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่
เรียบง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังพระ
บรมราโชวาทเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ความตอนหนึ่งว่า 
“...การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคง
พร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับ
ต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ
สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น 



ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศกําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรงในเวลานี้ การช่วยเหลือสนับสุนนประชาชนในการประกอบอาชีพ และต้ังตัวให้มีความพอกิน 
พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง 
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ
ให้ค่อยเป็นไปตามลําดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว
และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...” 
 
5.ภูมิสังคม 
การพัฒนาใด ๆ ต้องคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับนิสัยใจคอ
ของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือ 
นิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนํา เราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้า
กับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของ
การพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 
 
6.องค์รวม 
ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) หรือมองอย่างครบวงจร ในการที่จะพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับ
โครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง ดังเช่น กรณีของ “ทฤษฏีใหม่” 
ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งที่พระองค์ทรงมองอย่าง 
องค์รวม ต้ังแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทย ประมาณ 10 – 15 ไร่ การบริหารจัดการที่ดิน
และแหล่งน้ํา อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทําเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิต
ดีขึ้นและหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลัง
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรนั่นคือ 
ทฤษฏีใหม่ ขั้นที่ 1,2 และ 3 
 
7.ไม่ติดตํารา 
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และ
รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดตํารา” ไม่ผูกมัด
ติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย 
 
8.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัดมากดังที่เราเคย
เห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน 
ดังที่นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าว่า 
“...กองงานในพระองค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ  เล่าว่าปีหนึ่งพระองค์ทรงเบิกดินสอไม่เกิน 12  แท่ง 
เฉลี่ยเดือนละแท่ง ทรงใช้จนกระทั่งดินสอกุด ใครอย่าไปท้ิงของพระองค์นะ จะทรงกริ้วเลย ทรงประหยัดทุกอย่าง 
ทรงเป็นต้นแบบ ทุกอย่างนี้มีค่าสําหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะทรงใช้อย่างระมัดระวัง จะทรงสั่งให้
เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...” 



 
ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด 
ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคน้ัน ๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้อง
ลงทุนสูงและจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
“...ให้ปลูกป่า โดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ...” 
 
9.ทําให้ง่าย 
ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทําให้การคิดค้น ดัดแปลง 
ปรับปรุง และแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่
สําคัญอย่างยิ่ง คือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคมของ
ชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทําสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหา
ด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง แต่การทําสิ่งยาก ให้กลายเป็นง่ายนั้นเป็นของยาก ฉะนั้นคําว่า 
“ทําให้ง่าย” หรือ “Simplicity” จึงเป็นหลักคิดสําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศในรูปแบบของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
10. การมีส่วนร่วม 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงนํา “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหารเพื่อ
เปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
จะต้องคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
“...สําคัญที่สุดจะต้องทําใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่งการวิพากษ์วิจารณ์จาก
ผู้อ่ืนอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อัน
หลากหลาย มาอํานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสําเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...” 
 
 
 11. ประโยชน์ส่วนรวม 
การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
“...ใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจจะรําคาญด้วยซ้ําว่า ใครต่อใครมา
ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคน
ที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นมิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...” 
 
12. บริการที่จุดเดียว 
การบริการรวมที่จุดเดียว เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดําเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราช
ดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
 



“...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน จะได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน 
ประสานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่
เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกําลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้าน
เกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะ
ให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่
สําคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...” 
 
13. ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ 
หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมได้
พระราชทานพระราชดําริ  การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก  ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือ
แม้กระทั่ง การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ฟืน นอกจากได้
ประโยชน์ตามช่ือของไม้แล้ว ยังช่วยรักษาความชุ่มช้ืนให้แก่พ้ืนดินด้วย เห็นได้ว่าทรงเข้าใจธรรมชาติ และ
มนุษย์อย่างเกื้อกูลกัน ทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 
 
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
ทรงนําความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ แนวปฏิบัติที่
สําคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น การนําน้ําดี ขับไล่
น้ําเสีย หรือเจือจางน้ําเสียให้กลับเป็นน้ําดีตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ํา การบําบัดน้ําเน่าเสียโดย
ใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ํา ดังพระราชดํารัสความว่า “ใช้อธรรมปราบ
อธรรม” 
 
15. ปลูกป่าในใจคน 
เป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทําให้ ต้องมีการบริโภคและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อม ปัญหา
ความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสํานึกใน
การรักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
“...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นจะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและ
รักษาต้นไม้ด้วยตนเอง...” 
 
16. ขาดทุนคือกําไร 
“...ขาดทุน คือ กําไร Our loss is our gain…การเสีย คือ การได้  ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่
ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
จากพระราชดํารัสดังกล่าว คือ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ 
“การเสียสละ” เป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไรคือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เป็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน ได้ ดังพระราชดํารัสที่ได้พระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ที่ได้ 
 



เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย 
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า 
“...ประเทศต่าง ๆ ในโลก ในระยะ 3 ปี มานี้ คนที่ก่อต้ังประเทศที่มีหลักทฤษฏีในอุดมคติที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศล้วนแต่ล่มสลายลงไปแล้ว เมืองไทยของเราจะสลายลงไปหรือ เมืองไทยนับว่าอยู่ได้มาอย่างดี เมื่อ
ประมาณ 10 วันก่อน มีชาวต่างประเทศมาขอพบ เพื่อขอโอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทําอย่างไร 
จึงได้แนะนําว่า ให้ปกครอบแบบคนจน แบบที่ไม่ติดตํารามากเกินไป ทําอย่างมีสามัคคี มีเมตตากัน ก็จะอยู่ได้
ตลอดไม่เหมือนกับคนที่ทําตามวิชาการ ที่เวลาปิดตําราแล้วไม่รู้จะทําอย่างไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกเริ่ม
ใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง ถ้าเราใช้ตําราแบบอะลุ้มอล่วยกันในที่สุดได้ก็เป็นการดี ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุนเป็น
การได้กําไรของเรา นักเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราทําอะไรที่เราเสีย แต่ในที่สุดเรา
เสียนั้น เป็นการได้มาทางอ้อม ตรงกับงานของรัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของ
ประชาชน ถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุน ต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้อใช้เงินเป็นร้อย พัน หมื่นล้าน 
ถ้าทําไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาล แต่ในไม่ใช้ประชาชนจะได้รับผล ราษฎรอยู่ดี กินดี ราษฎรได้กําไรไป ถ้า
ราษฎรมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก เพื่อให้รัฐบาลได้ทําโครงการต่อไป เพื่อความก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ ถ้ารู้ รัก สามัคคี รู้เสียสละ คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็น
การนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้...” 
 
17. การพึ่งตนเอง 
การพัฒนาตามแนวพระราชดํารัสเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความ
แข็งแรง พอที่จะดํารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถ “พ่ึงตนเองได้” ในที่สุดดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า 
“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นสิ่ง
สําคัญยิ่งยวด เพราะผู้มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูง
ขั้นต่อไป 
 
18. พออยู่พอกิน 
การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการเสด็จฯ ไปเยี่ยมประชาชนทุก
หมู่เหล่ามาในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึงทรง
สามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่า มีเหตุผลมากมายที่ทําให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่ง
ทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน”  
ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
ในการพัฒนานั้น หากมองในภาพรวมของประเทศมิใช่งานเล็กน้อย แต่ต้องใช้ความคิดและกําลังของคนทั้งชาติ 
จึงจะบรรลุผลสําเร็จ ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทําให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า
แนวพระราชดําริในพระองค์นั้น “เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ดังพระราชดํารัสความตอน
หนึ่งว่า “...ถ้าโครงการดี ในไม่ช้า ประชาชนก็ได้กําไร จะได้ผล ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...” 
 
 
 
 



19. เศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงย้ําแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ดังนี้ 
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปใน ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 
20.ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดํารัส เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อ
กันแล้ว ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ดังพระราชดํารัสดังนี้ 
“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สําคัญ
อันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้
สําเร็จ...”พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522 
“...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้มีความรู้
มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ...” พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2533 
“...ผู้ว่า CEO  ต้องเป็นคนที่สุจริต ทุจริตไม่ได้ ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป...” 
“...ข้าราชการหรือประชาชนมีการทุจริต ถ้ามีทุจริตแล้วบ้านเมืองพัง ที่เมืองไทยพังมาเพราะมีทุจริต...”   
พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  2546 
 
21. ทํางานอย่างมีความสุข  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสําราญและทรงมีความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคย
มีพระราชดํารัสครั้งหนึ่งความว่า “...ทํางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทํา
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน...” 
 
 
 
 



22. ความเพียร : พระมหาชนก 
จากพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” เป็นพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ทรงใช้เวลาค่อนข้างนานในการคิดประดิษฐ์ 
ทําให้เข้าใจง่าย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน อีกทั้งภาพประกอบ และคติธรรมต่าง ๆ ได้
ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้ มีความความศักด์ิสิทธ์ิที่หากคนไทยน้อมรับการศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติตามรอยพระ
มหาชนก กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่ง ก็ยังว่ายน้ําต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหาร ปู 
ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่มาช่วยเหลือมิให้จมน้ําไป เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่ม
ทําโครงการต่าง ๆ ในระยะแรก ที่ไม่มีความพร้อมในการทํางานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ทั้งสิ้น แต่พระองค์ก็มิได้ทรงท้อพระราชหฤทัย มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่อย่างไร 
 
23. รู้ รัก สามัคคี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี”  มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคําสามคํา 
ที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย 
รู้ : การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัย ทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา 
รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว จะต้องมีความรักการพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ
แก้ไขปัญหานั้น ๆ 
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคํานึงเสมอว่า เราจะทํางานคนเดียวไม่ได้ ต้องทํางานร่วมมือร่วมใจเป็น
องค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 



พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นคุณประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายมากมายโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะ ให้ส่วนราชการ ร่วม
ดําเนินการตามพระราชดําริ โดยร่วมทรงงานกับหน่วยงานของส่วนราชการ ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตํารวจ ทหาร และ
ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักงาน กปร. 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ2525-2540 มีจํานวน 1,955 โครงการ แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ 8 ประเภท คือ 
การเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ํา คมนาคมสื่อสาร สวัสดิการสังคม และอื่น ๆ  

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา 

จากการเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรนับต้ังแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ทําให้ทรงตระหนักว่าภัยแล้งและ
น้ําเพื่อการเกษตรและบริโภคอุปโภคเป็นปัญหาที่รุนแรงและสําคัญที่สุด การจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภค นับว่าเป็นงานที่มีความสําคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการช่วยให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่
การเพาะปลูกส่วนใหญ่ทุกภาคของประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ําฝน และ
น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นหลัก ทําให้พืชได้รับน้ําไม่สม่ําเสมอตามที่ต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดี
เท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระราชหฤทัยเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหล่งน้ําเป็นอย่างยิ่ง มี
พระราชดําริว่าน้ําคือปัจจัยสําคัญต่อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิตอย่างถ่องแท้ ดังพระราชดํารัส ณ สวนจิตรลดา 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529 ความตอนหนึ่งว่า  

"หลักสําคัญว่าต้องมีน้ําบริโภค น้ําใช้น้ําเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ํา คน
อยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้"  

2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เป็นแนวทางหลักในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ ด้วยทรงตระหนักถึงความสําคัญของป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาภัยแล้ง น้ําท่วมฉับพลัน และการพังทลาย
ของดินอย่างรุนแรง จึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาป่าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าการจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีความเกี่ยวโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
แหล่งน้ํา จึงทรงเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาป่าต้นน้ําเป็นพิเศษ จากแนวพระราชดําริของพระองค์ก่อให้เกิด
โครงการพัฒนา และบํารุงป่าไม้จํานวนมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นต้นน้ําลําธารให้คงสภาพอยู่เดิม 
เพื่อป้องกันอุทกภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ถนอมน้ําไว้ใช้สําหรับหล่อเลี้ยงแม่น้ําลําธารด้วย 

พระราชกรณียกิจที่สําคัญที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อม
โทรม มีตัวอย่าง คือ 

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษา
ค้นคว้า เกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนที่ต้นน้ําลําธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งรูปแบบ
การพัฒนาต่าง ๆ ที่ทําให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องทําลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 



2. โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบํารุงฟื้นฟู
ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ําลําธารให้คงสภาพอยู่เดิม อันจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันอุทกภัย และรักษาสภาพแหล่งต้น
น้ําลําธาร 

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ได้ประสบผลสําเร็จอย่างสูงใน
ด้านการลดปัญหาการบุกรุกทําลายป่า การป้องกันไฟป่า และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการแสวงหา
แนวทางและวิธีการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการปลูกป่าที่เรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับราษฎรที่สามารถนําไป
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยการปลูกป่าทดแทนให้ได้ประโยชน์อเนกประสงค์ 

4. โครงการป่าสาธิตส่วนพระองค์ พระตําหนักสวนจิตรลดา เพื่ออนุรักษ์ รวบรวมและขยายพันธ์ุพฤกษชาติ
รวมทั้งพืชสมุนไพร เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ 

5. โครงการชุมชนพัฒนาป่าชายเลนิ ตําบลหัวเขา อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ที่จะทําการ
พัฒนาชุมชนให้มีความสํานึกในความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง เป็นการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน
ในอีกมิติหนึ่งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยความเกี่ยวพันและเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษย์กับ
ธรรมชาติ 

6. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพในด้านการจัดการและสงวนรักษาทรัพยากรป่าชายเลน มีเจตนารมณ์ที่จะให้ทุกฝ่ายมีความรู้ ความ
เข้าใจของสมดุลระบบนิเวศชายฝั่ง และสร้างความร่วมมือรวมพลังกันระหว่างชุมชนและนักวิชาการที่จะปกปัก
รักษาและพัฒนาป่าชายเลนให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

7. ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธริ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของป่าพรุ อันจะทําให้การพัฒนาพื้นที่พรุเป็นไปอย่าง
สอดคล้องผสมผสานกันทั้งในเรื่องการอนุรักษ์ และการพัฒนาพื้นที่เขตต่าง ๆ ในป่าพรุได้ดําเนินการไปพร้อมกัน
อย่างได้ผลดีย่ิง ทําให้ป่าพรุได้รับการใช้ประโยชน์อย่างอเนกประสงค์ ควบคู่กับการสร้างสมดุลของระบบนิเวศ  

3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และรายได้ของประเทศมาจากการขยายพื้นที่การ
เพาะปลูก มากกว่าการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ จนถึงขณะนี้ประมาณได้ว่าพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมได้ใช้
ไปจนเกือบหมด และเกษตรกรพยายามหาพื้นที่ใหม่ด้วยการอพยพโยกย้ายกระจัดกระจายเข้าไปอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ้ืนที่ป่าไม้ถูกทําลายเพิ่มจํานวนมากขึ้น เพราะมีการใช้ที่ดินกันอย่างขาดความระมัดระวังและไม่มีการ
บํารุงรักษา ซึ่งทําให้คุณภาพของดินเสื่อมโทรมทั้งด้านเคมีและกายภาพ 

ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีแนวพระราชดําริเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทรัพยากรที่ดิน ทั้งในแง่ของปัญหาดินที่เสื่อมโทรม ขาด
คุณภาพ และการขาดแคลนที่ดินทํากินสําหรับเกษตรกร แนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่  

การพัฒนาและอนุรักษ์ดิน 

หลังจากงานจัดสรรที่ดินทํากินในระยะแรกแล้ว แนวพระราชดําริในการจัดการทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้ขยายขอบเขตไปสู่เรื่องการพัฒนาและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต



ทางการเกษตรให้สูงขึ้นหรือรักษาไว้ไม่ให้ตกตํ่า เช่น การวิจัยและการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะสภาพดิน การศึกษาเพื่ออนุรักษ์บํารุงรักษาและฟื้นฟูดิน มรรควิธี
ส่วนใหญ่เป็นวีธีการตามธรรมชาติที่พยายามสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมให้เกิดขึ้น เช่น ให้มี
การปลูกไม้ใช้สอยร่วมกับการปลูกพืชไร่เพื่อประโยชน์ให้ได้ร่มเงาและรักษาความชุ่มช้ืน หรือการปลูกพืชบางชนิดใน
พ้ืนที่ซึ่งดินไม่ดี แต่พืชชนิดนั้นให้ประโยชน์ในการบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนใช้ปุ๋ยเคมี พื้นที่บางแห่ง
ไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชผล ทรงแนะนําให้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น ฟ้ืนฟูเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

ในระยะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญมากขึ้นในงานอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ดินที่มีสภาพ
ธรรมชาติและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค จึงมีพระราชดําริในการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เน้นเฉพาะเรื่อง
มากขึ้น เช่น การศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปัญหาดินพรุ ในภาคใต้ และที่ดินชายฝั่งทะเล รวมถึงงานในการแก้ไขปรับปรุงและฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมพังทลายจาก
การชะล้างหน้าดิน ตลอดจนการทําแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในบางพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องดิน
เสื่อมโทรมด้วยสาเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้พ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องดินทั้งหลาย สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีก 
โครงการต่าง ๆ ในระยะหลังจึงเป็นการรวบรวมความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากหลากหลายสาขามาใช้ร่วมกันใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ แนวคิดและตัวอย่างการจัดการทรัพยากรดิน
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาทุกแห่ง พระราชดําริและพระราชกรณียกิจในการดําเนินงานด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดินที่
สําคัญ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

ก) แบบจําลองการพัฒนาพื้นที่ที่มีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ การจัดการทรัพยากรดินโดยการอนุรักษ์บํารุงรักษา
ดินที่มีสภาพขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินปนทราย และมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมีแบบจําลองอยู่ที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานพระราชดําริให้จัดต้ังขึ้นเพื่อทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นตัวอย่าง
ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การขยายพันธ์ุพืช เพื่ออนุรักษ์ดินและบํารุงดิน และสนับสนุนให้เกษตรกร
เรียนรู้เข้าใจวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุงดิน และสามารถนําไปปฏิบัติได้เอง โดยทรงมีพระราชดําริว่า 
"…การปรับปรุงที่ดินนั้นต้องอนุรักษ์ผิวดิน ซึ่งมีความสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ไถ หรือลอกหน้าดินทิ้งไป สงวนไม้ยืนต้น ที่ยัง
เหลืออยู่ เพื่อที่จะรักษาความชุ่มช่ืนของผืนดิน..." ( สํานักงาน กปร., 2542) 

ข) การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวด้วยวิธี "การแกล้งดิน" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบความเดือดร้อนของ
พสกนิกรในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวทําให้เพาะปลูกไม่ได้ผล 
พระองค์จึงทรงมีพระราชดําริให้ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาดินพรุเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พรุ ซึ่งเป็นดินเปรี้ยวให้เป็นดิน
ที่มีคุณภาพ สามารถทําการเพาะปลูกได้ พระองค์ทรงแนะนําให้ใช้วิธี "การแกล้งดิน" คือ เริ่มจากการแกล้งดินให้
เปรี้ยวสุดขีด ด้วยการทําให้ดินแห้งและเปียกสลับกันเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินพรุที่มีสารประกอบของกํามะถัน
ที่จะทําให้ดินมีสภาพเป็นกรดจัดเมื่อดินแห้ง จากนั้นก็จึงทําการปรับปรุงดินที่เป็นกรดจัดนั้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะ
ลดความเป็นกรดลงมาให้อยู่ในระดับที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวได้ 

ค) "หญ้าแฝก" กับการอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูพ้ืนที่เสื่อมสภาพ พ้ืนที่ดินในประเทศไทยที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่มีความลาดชัน
เช่นพื้นที่เชิงเขาอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน ทําให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริในการที่จะป้องกันการเสื่อมโทรมและ
การพังทลายของดินโดยใช้วิถีธรรมชาติ คือการใช้หญ้าแฝก 



เมื่อวันที่22 มิถุนายน พ.ศ.2534 ได้พระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับหญ้าแฝกเป็นครั้งแรกกับ ดร.สุเมธ ตันติเวช
กุล เลขาธิการสํานักงาน กปร. ในขณะนั้นว่า ให้ทําการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน และอนุรักษ์ ความชุ่มช้ืนไว้ในดิน เพราะขั้นตอนการดําเนินงานเป็นวิธีการแบบง่าย ๆ ประหยัด และที่สําคัญ
คือเกษตรกรสามารถดําเนินการเองได้ โดยไม่ต้องให้การดูแลภายหลังการปลูกมากนัก และได้พระราชทาน
พระราชดําริอีกหลายครั้งเกี่ยวกับการนําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ การดําเนินโครงการต่าง ๆ 
ดังกล่าวนี้ ทรงเน้นอยู่เสมอว่ากระบวนการพัฒนาที่ดินทั้งหมดนี้ จะต้องชี้แจงให้ราษฎร ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ มี
ส่วนร่วมและลงมือลงแรงด้วย (สํานักงาน กปร., 2542) 

ตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรดินด้วยการอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมสภาพ โดยการป้องกันการเสื่อม
โทรมและการชะล้างพังทลายของดินด้วยการปลูก "หญ้าแฝก" พืชจากพระราชดําริที่ทําหน้าที่เป็นกําแพงที่
มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ได้แก่โครงการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี 

4. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรประมง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าประชาชนในชนบทยังขาดสารอาหารโปรตีนซึ่งจําเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย และสัตว์น้ําจําพวกปลาน้ําจืดเป็นแหล่งอาหารราคาถูกที่ให้สารอาหารโปรตีน ประกอบกับ
สามารถหาได้ในท้องถิ่นชนบททั่วประเทศ จึงทําให้ปลาเป็นอาหารที่สําคัญและเป็นอาหารหลักของราษฎรในชนบท 
แต่การที่จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับแหล่งน้ําธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม ทําให้ปริมาณการผลิต
ปลาจากแหล่งน้ําเหล่านี้ไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะสําหรับประชาชนที่ยากจนในชนบท แนวพระราชดําริ
และพระราชกรณียกิจในด้านการจัดการทรัพยากรประมง มีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล และมีพันธ์ุปลาพระราชทาน มีบ่อเพาะพันธ์ุจํานวน 6 
บ่อ สามารถผลิตลูกปลานิลพระราชทานในปี พ.ศ.2538 จํานวน 42,485 ตัว (สํานักพระราชวัง, 2539:25) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพันธ์ุปลาไปท่ัวประเทศ บ่อยครั้งที่ทรงปล่อยปลาลงตามแหล่งน้ําต่าง ๆ 
ด้วยพระองค์เองเพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้ําเพิ่มมากขึ้น 

2. งานศึกษาวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้มีกิจกรรมการ
ทดลองค้นคว้าวิจัยทางด้านการประมง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทั้ง 6 แห่ง โดยทรงเน้นให้
ทําการศึกษาการพัฒนาด้านการประมง ซึ่งมิใช่การศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการชั้นสูง แต่ต้องศึกษาในด้านวิชาการที่จะ
นําผลมาใช้ในท้องที่และสามารถปฏิบัติได้จริง เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างการค้นคว้าเชิงวิชาการชั้นสูงกับการนํา
ความรู้ที่ค้นพบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้เกษตรกรทั่วไปท่ีไม่มีความรู้มากนัก
สามารถนําไปปฏิบัติได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงห่วงใยถึงการทําประมงของราษฎรและทรงตระหนักถึง
ความจําเป็นในการจัดการทรัพยากรประมง จึงโปรดให้มีกิจกรรมการทดลองวิจัยทางด้านการจัดการทรัพยากรประมง 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยให้จัดระเบียบในด้านการบริหารการจับปลาไม่ให้มีการแก่งแย่งและเอา
เปรียบกัน และไม่ทําลายพันธ์ุปลา ทําให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยการจัดต้ังเป็นกลุ่มและให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการ (สํานักงาน กปร., 2531: 52) 

3. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการจัดการ
ทรัพยากรประมง โดยทรงมุ่งมั่นในงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งกระจายครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาปลวกแดง จังหวัดระยอง - ชลบุรี (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540: 101-2) ด้วยการสงวนพันธ์ุ
และเพาะพันธ์ุสัตว์น้ํา พร้อมเร่งรัดปล่อยพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาโตเร็วที่เหมาะสมในแต่ละท้องที่



ลงในแหล่งน้ําต่าง ๆ เพื่อให้มีสัตว์น้ําชนิดต่าง ๆ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนไว้บริโภคตลอดไป ในกรณีที่
ปลาบางชนิดซึ่งเป็นปลาที่หายากและมีแนวโน้มว่าจะมีจํานวนลดน้อยลงจนอาจสูญพันธ์ุได้ เช่นปลาบึก ซึ่งเป็นปลาใน
สกุล Catfish ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีอยู่แต่เฉพาะในแม่น้ําโขงเท่านั้น พระองค์ก็ทรงห่วงใยและทรงให้ทําการค้นคว้า
หาวิธีการที่จะอนุรักษ์พันธ์ุปลาชนิดนี้ไว้ให้ได้ พร้อมทั้งทรงให้กําลังใจแก่ผู้ค้นคว้าตลอดเวลา จนในที่สุดก็สามารถผสม
เทียมพันธ์ุปลาชนิดนี้ได้สําเร็จ (สํานักงาน กปร., 2531: 52) 

4. การจัดการทรัพยากรประมงที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ได้ทรงมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทําการศึกษาวิจัยตามแนวพระราชดําริเพื่อหาแนวทางการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําอย่างยั่งยืน รวมทั้งการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งแบบอเนกประสงค์และเกื้อกูลกัน ณ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน" จังหวัด
จันทบุรี โดยได้มีการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดําแบบพัฒนา ผสมผสานกับการ
อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนทดแทนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร 

แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรมุ่งที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตรภายใต้ข้อจํากัดของสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งตัวเกษตรกรเองด้วย การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน้ํา ฯลฯ มุ่งให้อยู่ในสภาพที่จะมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตให้มากที่สุด แนวพระราชดําริที่สําคัญ คือ การที่ทรงเน้นในเรื่องของ การทดลอง ค้นคว้า และวิจัยหาพันธ์ุพืช
ใหม่ ๆ ทั้ง พืชเศรษฐกิจ และพืชเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน รวมถึงพืชสมุนไพร ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน
และกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และแนวทางการจัดการทรัพยากรระดับไร่นา เพื่อแนะนําให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติได้ 
ราคาถูก และใช้เทคโนโลยีที่ง่าย และไม่สลับซับซ้อน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถรับไปดําเนินการเองได้ และที่สําคัญ คือ
จะต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามการทําให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งตนเองได้โดยเฉพาะในด้านอาหาร ก่อน เป็นพระราชประสงค์อันดับแรก 

พระราชดําริและพระราชกรณียกิจที่สําคัญและสมควรได้รับการกล่าวถึงเกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร ได้แก่  
1.ทฤษฎีการพัฒนาการเกษตรแบบ "พ่ึงตนเอง" และ "เศรษฐกิจพอเพียง 
2.ทฤษฎีใหม่ : แนวทางการจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรที่ย่ังยืน 

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านการแพทย์ 

ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
คณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดย
เสด็จพระราชดําเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การ
รักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที 

นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดําริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทาง
ออกไปช่วยเหลือบําบัดโรคเก่ียวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด็กนักเรียนและ
ราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิด
มูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่ทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชดําเนินไป ณ ที่ประทับแรมทุก
แห่งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้มาขอรับการรักษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  

 

 



พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านการศึกษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสําคัญของ
ประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์จัดต้ังมูลนิธิอานันทมหิดล ให้เป็นทุนสําหรับ
การศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทุนออกไปศึกษา หาความรู้ต่อในวิชาการช้ันสูงในประเทศต่าง ๆ 
โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันแต่ประการใด เพื่อที่จะได้นําความรู้นั้น ๆ กลับมาใช้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

H.M.K picture นอกเหนือไปจากนี้แล้ว ทรงมีพระราชดําริให้ดําเนินการจัดทําสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนขึ้น 
สารานุกรมชุดนี้ มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสารานุกรมชุดอ่ืน ๆ ที่ได้เคยจัดพิมพ์มาแล้ว กล่าวคือ เป็นสารานุกรม
อเนกประสงค์ที่บรรจุเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสาระไว้ครบทุกแขนงวิชา โดยจัดแบ่งเนื้อหาของแต่ละเรื่องออกเป็นสาม
ระดับ เพื่อที่จะให้เยาวชนแต่ละรุ่น ตลอดจนผู้ใหญ่ที่มีความสนใจ สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ได้ตามความ
เหมาะสมของพื้นฐานความรู้ ของแต่ละคน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา การอุทิศเวลาและความรู้ 
เพื่อสนองพระราชดําริ โดยร่วมกันเขียนเรื่องต่าง ๆ ขึ้น แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ทรงก่อต้ังกองทุนนวฤกษ์ ในมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ เป็นทุนริเริ่มในการก่อสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบท สําหรับที่จะสงเคราะห์เด็กยากจนและกําพร้า ให้ได้
มีสถานที่สําหรับศึกษาเล่าเรียน โดยอาราธนาพระภิกษุเป็นครูสอนในวิชาสามัญต่าง ๆ ที่ไม่ได้ขัดต่อพระธรรมวินัย 
ตลอดจนช่วยอบรมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้ เป็นพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กนักเรียน ได้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนากับการศึกษาควบคู่กันไป อันจะทําให้เยาวชนของชาติ นอกจากจะมีความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังจะทํา
ให้มีจิตใจที่ดี ที่ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม เพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาตต่ิอไป ในอนาคต 

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขของประเทศ ได้เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศต่าง ๆ 
หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่าง
ประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
ทรงนําความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่าง ๆ นั้นด้วย ทําให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกัน
อย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล และประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จพระราช
ดําเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีนั้น มีดังนี้ 

เมื่อเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศต่าง ๆ แล้ว ก็ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ที่เป็นประมุข
ของประเทศต่าง ๆ ที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน และบรรดาพระราชอาคันตุกะ
ทั้งหลาย ต่างก็ประทับใจในพระราชวงศ์ของไทย  

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชกรณียกิจด้านภาษา
และวรรณกรรม 

“ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็นทาง
สําหรับแสดงความเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่นในทางวรรณคดีเป็นต้น ฉะนั้นจึงจําเป็นต้องรักษา



ไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง 
แต่ว่าเขาก็ไม่แข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเอง
แต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าพระองค์จะทรง
เจริญพระชันษาในต่างประเทศ ทรงศึกษาภาษาต่างประเทศ แต่พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้
ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยม และยังทรงห่วงใยต่อภาษาไทยอีกด้วย พระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยของ
พระองค์แสดงชัดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ด้านภาษา  

พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นพระราชดํารัสที่พระราชทานแก่นักธุรกิจและ
นักหนังสือพิมพ์ในนิวยอร์กเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.2510 ดังนี้  

“การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวังหรือแม้แต่คําพูดต่าง ๆ เพียงนิดเดียวก็สามารถจะทําลายงานที่ผู้มีความ
ปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสร้างไว้ด้วยความยากลําบากเป็นเวลาแรมปี... เหมือนฟองอากาศนิดเดียว ถ้าเข้าไป
อยู่ในเส้นเลือดก็จะสามารถปลิดชีวิตคนได้ทั้งคน และน้ําตาลหวาน ๆ ก้อนเล็กนิดเดียว ถ้าใส่ลงในถังน้ํามันรถ ก็
จะทําให้เครื่องจักรดี ๆ ของรถเสียได้โดยสิ้นเชิง”  

จากพระราชดํารัสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุปมา คําพูดเล็ก ๆ “น้อย ๆ” เปรียบเทียบกับ “ฟองน้ํา” 
และ “น้ําตาล ” ว่าสามารถทําลายสิ่งที่สร้างมาด้วยความยากลําบากได้ เช่นเดียวกันกับฟองอากาศและน้ําตาล
แม้จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ถ้าฟองอากาศเข้าไปอยู่ในเส้นเลือด และน้ําตาลเข้าไปอยู่ในเครื่องยนต์แล้วทั้ง
เครื่องยนต์และเส้นเลือดก็จะถูกทําลายลงได้  

นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาภาษาละติน ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ ที่มาของศัพท์ 
และรากศัพท์ อีกทั้งยังสนพระทัยและค้นคว้าเกี่ยวกับศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤต เพราะทรงเข้าพระทัยว่าหาก
เข้าใจศัพท์และที่มาของศัพท์แล้วจะช่วยให้เข้าใจความหมายของธรรมะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

- ด้านวรรณกรรม 

ผลงานด้านวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีทั้งพระราชนิพนธ์ทรงแปลและพระราชนิพนธ์ทรงแต่ง
หลายเรื่องด้วยกันพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “ พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 ” ตามคํากราบบังคมทูลขอ
พระราชทานของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ซึ่งพระราชนิพนธ์เรื่องนี้อยู่ในเรื่อง “ พระราชานุกิจ ” และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วัน พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วันที่ 20 กันยายน 2489  

วรรณกรรมทรงพระราชนิพนธ์ 

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8 ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องราวกิจวัตรของรัชกาลที่ 8ทั้งกิจวัตรส่วน
พระองค์ พระราชกิจ และพระราชานุกิจขณะเสด็จประพาสสถานที่ต่าง ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
พระราชทานในการพระราชกุศล 100 วันพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ณ วันที่ 
20 กันยายน พ.ศ. 2489 ซึ่งภาษาที่ทรงใช้จะเป็นภาษาที่สั้น กระชับ และได้ใจความชัดเจน 



พระราชนิพนธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์” ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อพระราชทานเป็นพิเศษแก่
หนังสือวงวรรณคดี ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 เป็นพระราชนิพนธ์รูปแบบบันทึกประจําวัน ต้ังแต่เสด็จฯ จาก
ประเทศไทย เพื่อไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วงก่อนเดินทางจากเมืองไทยไปยังตําหนักวิลลาวัฒนา 
คือ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งพระราชนิพนธ์นี้ ทรงพรรณนาความรู้สึก
ของพระองค์ขณะจากเมืองไทย สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ 

พระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ์ แห่งวัดราชผาติการาม เมื่อปี พ.ศ. 2520 เรื่องพระมหาชนกเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานใน
กรุงมิถิลา พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย จึงทรงค้นคว้าเรื่องพระมหาชนเพิ่มเติมในพระตรีปิฎก และทรงแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2539 และแปลเป็นภาษาสันสกฤตอีกภาษาหนึ่ง ก่อนจะแปลเป็นฉบับการ์ตูน ในปี พ.ศ. 
2545 เพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทําให้สามารถพิจารณาหาแนวดําเนินชีวิตที่เป็นมงคลได้  

พระราชนิพนธ์เรื่องทองแดง พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ ได้แฝงข้อคิดคติธรรมที่มีคุณค่า โดยเฉพาะความกตัญญูรู้คุณของ
ทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2541  

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี 

ตลอด 60 ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชดําริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึง
ความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมี ต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้วย  

โครงการฝนหลวง 

ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ําในบรรยากาศ 
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงวิเคราะห์การทําฝนหลวงว่ามี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ก่อกวน เป็นการกระตุ้นให้เมฆรวมตัวเป็นกลุ่มแกน เพื่อใช้เป็น แกนกลางในการสร้างกลุ่มเมฆฝนใน
ระยะต่อมา สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ แคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมคาร์ไบด์ แคลเซียมออกไซด์ หรือสารผสมระหว่าง 
เกลือแกงกับสารยูเรีย หรือสารผสม 
ขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงให้อ้วน ขั้นตอนนี้ใช้สารเคมี คือ เกลือแกง สารประกอบสูตร ท.1 สารยูเรีย สารแอมโมเนียไน
เตรท น้ําแข็งแห้ง และอาจใช้สารแคลเซียมคลอไรด์ร่วมด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มแกนเม็ดไอน้ํา (Nuclii) ให้กลุ่มเมฆ
ฝน มีความหนาแน่นมากขึ้น 
ขั้นตอนที่ 3 โจมตี สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนนี้เป็นสารเย็นจัด คือซิลเวอร์ไอโอได น้ําแข็งแห้ง เพื่อทําให้เกิดภาวะ
ความไม่สมดุลมากที่สุด ซึ่งจะเกิดเป็นเม็ดน้ํา ที่มีขนาดใหญ่มาก และตกกลายเป็นฝนในที่สุด อย่างไรก็ดี ทุก
ขั้นตอนจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้สารเคมีในปริมาณที่พอเหมาะ  

โครงการแก้มลิง กักตุนแล้วระบายน้ําตามแรงโน้มถ่วง 

นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้ว “น้ําท่วม” ก็เป็นอีกภัยธรรมชาติที่ทําให้น้ําตาไทยเอ่อล้น โครงการแก้มลิง เป็นอีก
โครงการที่ช่วยซับความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทย ซึ่งดําเนินการโดยระบายน้ําจากตอนบนให้ไปตามคลอง
ในแนวเหนือใต้สู่คลองพักน้ําขนาดใหญ่ที่ชายทะเล เมื่อระดับน้ําในทะเลลดต่ํากว่าในคลองก็ระบายน้ําออกจาก
คลองทางประตูระบายน้ําด้วยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก 



ทั้งนี้โครงการแก้มลิงเปรียบเหมือนการกินกล้วยของลิงซึ่งจะเก็บกล้วยไว้ที่แก้ม ก่อนจะค่อย ๆ นํามาเคี้ยวและกิน
ภายหลัง เมื่อนํามาใช้แก้ปัญหาน้ําท่วมก็ขุดคลองต่างๆ เพื่อชักน้ํามารวมกันไว้เป็นบ่อพักที่เปรียบได้กับแก้มลิง 
แล้วค่อย ๆ ระบายน้ําลงทะเลเมื่อน้ําทะเลลดลง ผลจากดําเนินการโครงการดังกล่าวจึงช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นที่ลุ่มทําให้ระบายน้ําออกได้ล่าช้า 

กังหันน้ําชัยพัฒนา ป่ันน้ําเสียเติมออกซิเจน 

กังหันน้ําชัยพัฒนา คือ เครื่องกลเติมอากาศที่เป็นกังหันน้ําแบบทุ่นลอยซึ่งใช้ในการบําบัดน้ําเสีย โดยใช้กังหันวิดน้ําไป
บนผิวน้ําแล้วปล่อยให้ตกลงผิวน้ําตามเดิม และน้ําจะถูกสาดกระจายสัมผัสอากาศทําให้ออกซิเจนละลายในน้ํา น้ําเสีย
จึงมีคุณภาพดีขึ้น สามารถนําไปใช้บําบัดน้ําเสียทั้งจากแหล่งชุมชน อุตสาหกรรมและการเกษตร 
ทั้งนี้ การเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
กระบวนการทางชีวภาพที่ใช้ในการบําบัดน้ําเสียที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและใช้
ค่าใช้จ่ายในการบําบัดน้ําเสียน้อย และแหล่งน้ําเสียที่กระจายไปตามแหล่งต่าง ๆ จึงทําให้ยากแก่การรวบรวมน้ําเสีย
เพื่อนําไปบําบัดในโรงบําบัดน้ําเสีย และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
กังหัน น้ําชัยพัฒนา คือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 
เพื่อการแก้มลพิษทางน้ําซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งสร้างเครื่องต้นแบบได้ครั้งแรกในปี 2532 การ
ประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเติมอากาศให้กับน้ําหรือใช้เพื่อขับ เคลื่อนน้ําได้ โดยการใช้งานทั้งในรูปแบบที่
ติดต้ังอยู่กับที่และใช้ในรูปแบบเคลื่อนที่ เพื่อเติมอากาศให้กับแหล่งน้ําขนาดใหญ่ หรือตามคลองส่งน้ําที่มีความยาว
มาก ซึ่งดัดแปลงได้ด้วยการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ของกังหัน 
กังหัน น้ําชัยพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์2536 หลังจากเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดําริใน การพัฒนากังหันน้ําได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้ ย่ืนขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2535 จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของ
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก และถือว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนัก
ประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา  
นอกจากนี้ “กังหันชัยพัฒนา” ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์กรทางด้าน
นวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม ภายในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก
วิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
หลักการและวิธีการทํางานของกังหันน้ําชัยพัฒนา 
กังหันน้ําชัยพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย สามารถปรับตัวขึ้นลงได้ ตามระดับขึ้นลงของผิวน้ํา ในแหล่ง
น้ําเสีย มีส่วนประกอบสําคัญคือ 
1. โครงกังหันน้ํารูป 12 เหลี่ยม 
2. ซองบรรจุน้ําติดต้ังโดยรอบ จํานวน 6 ซอง รูซองน้ําพรุนเพื่อให้น้ําไหลกระจายเป็นฝอย 
3. ซองน้ําจะถูกขับเคลื่อนให้หมุนโดยรอบด้วยเกียร์มอเตอร์ ซึ่งทําให้การหมุนเคลื่อนที่ของซองน้ํา วิดตักน้ําด้วย 
ความเร็ว สามารถวิดน้ําลึกลงไปจากใต้ผิวน้ําประมาณ 0.50 เมตร ยกน้ําสาดขึ้นไปกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้ํา ได้สูง
ถึง 1 เมตร ทําให้มีพ้ืนที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ํากับอากาศมากและส่งผลให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ําได้อย่าง
รวดเร็ว 
4. ในขณะที่น้ําเสียถูกยกขึ้นไปสาดกระจายสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปยังผิวน้ํานั้น จะก่อให้เกิดฟองอากาศ จมตาม
ลงไปใต้ผิวน้ําด้วย ในขณะที่ซองน้ํากําลังเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน้ําแล้วกดลงไปใต้ผิวน้ํานั้น จะเกิดการอัดอากาศภายในซอง



น้ํา ภายใต้ผิวน้ํา จนกระทั่งซองน้ําจมนํ้าเต็มที่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงขึ้น หลังจากนั้นน้ํา
ที่ได้รับการเติมอากาศแล้วจะเกิดการถ่ายเทของน้ําเคลื่อนที่ออกไปด้วยการผลักดันของซองน้ํา 

เขื่อนดิน อ่างเก็บน้ําที่ไม่ใช้คอนกรีต 

เขื่อนดินเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินตามแนวพระราชดําริ ตัวเขื่อนนิยมก่อสร้างด้วยการถมดินและบด
อัดจนแน่น สามารถส่งน้ําไปตามท่อส่งน้ําได้ เพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ําขนาดเล็กอย่างปลาและกุ้งน้ําจืดได้ นอกจากนี้เขื่อนดินยังเป็นปราการที่ไม่เพียงบรรเทาปัญหา
ขาดแคลนน้ําหากแต่ยังป้องกันน้ําท่วมได้อีกด้วย ส่วนความจุของปริมาณขึ้นอยู่กับความสูงของเขื่อน 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ําแต่ละแห่งก็จะทรงปล่อยลูกปลา 
ลูกกุ้งเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในบริเวณนั้นให้มีแหล่งอาหารสําหรับบริโภค ทั้งนี้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําใน
ลักษณะดังกล่าวทั่วประเทศเป็นจํานวนมาก อาทิ อ่างเก็บน้ําแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ําห้วยเดียก 
จ.สกลนคร อ่างเก็บน้ําห้วยซับตะเคียน จ.ลพบุรี อ่างเก็บน้ําคลองหลา จ.สงขลา รวมทั้งเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดี คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ใน จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี ซึ่งเก็บน้ําได้มากถึง 960 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ไบโอดีเซล จากปาล์มประกอบอาหารสู่เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ 

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นําทางด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนผ่าน
โครงการส่วนพระองค์มาต้ังแต่ปี 2522 โดยมีโครงการผลิตแก๊สชีวภาพ เอทานอล แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล
จากปาล์ม ซึ่งในส่วนของพระราชดําริด้านการพัฒนาน้ํามันปาล์มเพื่อใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซลนั้น การพัฒนาไบโอ
ดีเซลจากน้ํามันปาล์มในชื่อ “การใช้น้ํามันปาล์มกลั่นบริสุทธ์ิเป็นเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล” ได้จด
สิทธิบัตรที่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544 

อีกทั้งในปี 2546 ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจาก “โครงการน้ํามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ํามัน
ปาล์ม” ในงาน “บรัสเซลส์ ยูเรกา” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประเทศเบลเยียม ทั้งนี้ปาล์มเป็นพืชที่ให้ปริมาณน้ํามันต่อพื้นที่ปลูกสูง อีกทั้งเกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้
ภายในประเทศ ซึ่งจะใช้ทดแทนการนําเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้ 

หญ้าแฝก รากฝังลึกอนุรักษ์หน้าดิน 

ด้วยระบบรากของ “หญ้าแฝก” ที่ฝังลึกไปในดินตรง ๆ และแผ่กระจายเหมือนกําแพงจึงช่วยชะลอความเร็วของ
น้ําที่ไหลผ่านหน้าดิน ช่วยเก็บความชุ่มช้ืนของดินไว้และป้องกันการพังทลายของหน้าดิน จึงมีการนําไปใช้
ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดิน เช่น ปลูกตามพ้ืนที่ลาดชันหรือบริเวณเขื่อนเพื่อป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน 
ปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรม และยังใช้ปลูกป้องกันสารพิษปนเปื้อนลงแหล่งน้ํา เป็นต้น 
ผล จากการดําเนินงานตามพระราชดําริในการศึกษาให้ทราบพันธ์ุและหาวิธีปลูกหญ้าแฝก ที่เหมาะสมเพื่อ
เผยแพร่ในพื้นที่ ๆ ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ทําให้สมาคมควบคุมการกัดเซาะผิวดิน
นานาชาติ(International Erosion Control Association: IECA) มีมติถวายรางวัล The International 
Erosion Control Association’s International Merit Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็น
แบบอย่างในการนําหญ้าแฝกมาใช้ อนุรักษ์ดินและน้ํา เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2536 
นอก จากนี้พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่คนในวงการ วิทยาศาสตร์ควรจะน้อมนํา
เป็นแบบอย่างและแนวทางเพื่อการพัฒนางานที่อยู่สู่การ พัฒนาประเทศ  
 



ด้านสื่อสารอิเล็กโทรนิค 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินกลับมา ประทับอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร ในปี 
พ.ศ. 2495 พระองค์ได้ทรงตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. ขึ้นที่พระราชวังสวนดุสิต และชื่อสถานีวิทยุดังกล่าวได้ทรงนํามา
จากอักษรย่อของพระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ออกอากาศครั้งแรก ต่อมาจึงย้ายสถานีวิทยุ อ.ส. เข้า
ไปต้ังในบริเวณพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดําริให้ทําการศึกษาวิจัย รวมถึงการออกแบบและสร้างสายอากาศ
ย่านความถี่สูงมาก หรือที่เรียกว่า VHF (วี.เอช.เอฟ) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  
>ประการแรก เพื่อที่จะได้ใช้งานกับวิทยุส่วนพระองค์ ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทราบเหตุการณ์ต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชน เรื่องไฟไหม้ เรื่องน้ําท่วม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้
ทรงช่วยเหลือได้ทันท่วงที  
>ประการที่สอง เพื่อที่จะพระราชทานให้แก่หน่วยราชการต่างๆ  
>ประการที่สาม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและต้ังใจจริง ได้ใช้ความอุตสาหวิริยะในการ
พัฒนาระบบวิทยุสื่อสารขึ้นใช้เองภายในประเทศ 
 



พระราชดาํรัสเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
“เศรษฐกจิพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูก
ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไป” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนาประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๔๒ 
 
 “เศรษฐกิจพอเพียง...จะทําความเจริญใหแ้ก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน  
ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทําโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที ่๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

 
พระบรมราโชวาทและพระราชดํารสัพระราชทานแก่องค์กรคณะบคุคลต่างๆ 

 
 “การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วย
ป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น  
ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ 
 
“ถ้าทํางานด้วยความต้ังใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่ คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและ
ด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการทําหน้าที่โดยตรง
และได้ทําหน้าที่โดยเต็มที่” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ  
๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ 
 
 “ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติ รักษาความดีเอาไว้ ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะ
เจริญไม่น่าจะพัฒนา เราต้องรักษาแนวทางความคิดตามท่ีเรามีอยู่ แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจาก
ปู่ย่าตายายของเรา แต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดี จะไม่ล้าสมัย” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 
๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ 
 
“ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย 
ชีวิตร่างกายดํารงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทํางานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดํารงอยู่ได้
เพราะสถาบันต่าง ๆ ต้ังมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ  
และอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ 
 
 “ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดํารงรักษาชาติประเทศนั้น มิใช่หน้าที่
ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่าย ทุกๆคน ที่จะต้องร่วมมือกระทํา พร้อมกันไป
โดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
รัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔ 



 
 “การมีเสรีภาพนั้น เป็นของที่ดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จําเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตามความรับผิดชอบ 
มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อ่ืนที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็น
ปกติสุขของส่วนร่วมด้วย” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ 
  
“ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทําให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ  
เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่า ทําประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนใน
สิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ทั้งวิชาการ 
ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทําให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียน
จิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ 
 
 “จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสําคัญของชีวิตจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่
จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่จําเป็นต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ําเสมอ นับต้ังแต่
บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทําสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งเพื่อให้สามารถ
รักษาตัวและมีความสุข ความสําเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ด้วยความผาสุกสงบ” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการสัมมนาของ 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาสังคมในด้านศีลธรรมและจิตใจ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ 
 
 “ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่ 
เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา
และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่าง
เดียวกัน รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทําให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น” 
พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗ 
 
 “ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลําบาก ไปประสบ
อุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไม่เจออุปสรรคอะไร  
ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็ง ในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่าน
พ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิต  
๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ 
 
 “สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความ
มั่นคงของบ้านเมือง” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีประดับยศนายตํารวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙ 
 



 “คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทําให้นํามาสู่ความเจริญความมั่นคง 
ความสุขก็ทํา สิ่งใดที่นํามาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานธงประจํารุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี 
๑๖ เมษายน ๒๕๑๙ 
 
 “ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ เป็นหลักสําคัญ ผู้ที่จะ
สามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ ทั้งหลักธรรมทางศาสนา เพราะสิ่งแรก
เป็นปัจจัยสําหรับใช้กระทําการทํางาน สิ่งหลังเป็นปัจจัยสําหรับส่งเสริมความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบ
คือให้ถูกต้องและเป็นธรรม” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  
๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๙ 
 
“การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จําเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบ มิให้
ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อ่ืน ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติ
สุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทําให้มีความยุ่งยากจะทําสังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แถลงการณ์ สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เรื่อง “การใช้เสรีภาพเพื่อความปรองดองสมานฉันท์” เนื่องในวันนักข่าว ๕ 
มีนาคม ๒๕๒๐ 
 
 “คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ ด้วยสติปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี
อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้ เราทั้งหลายในปัจจุบัน จึงต้อง
ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสําคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไป” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
 
 “วิถีทางดําเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไป มีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปร 
ของวิถีแห่งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ ของโลก ยากย่ิงที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ จึงต้องระมัดระวัง 
ประคับประคองตัวเรามากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่ โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวต่อไปได้
โดยสวัสดี” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ 
 
 “บรรพ ชนไทย เป็นนักต่อสู้ ผู้มีชีวิตจิตใจผูกพันปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกเมื่อ  
ไม่ว่าจะทําการสิ่งใด บ้านเมืองไทยจึงมีเอกราชอธิปไตย และมีความสุขความสมบูรณ์ทุกอย่างมาจนกระทั่งทุกวันนี้” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์  
ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๒  
 
 “การดํารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ต้ัง 
ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิต
เจริญรุ่งเรืองแน่ๆ” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓  



 “เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา ที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลื่อมล้ํากันเป็นหลายระดับ  
ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานภูมิธรรมของตน บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นคุณเป็น
ประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ แต่บางคนไม่สามารถจะทําเช่นนั้นได้ เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี  จึงมัก
ก่อปัญหาให้เกิดแก่สังคม คนเรานั้น สําคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นลําดับ  
เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม 
ยุวพุทิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๖   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๔  
 
 “การ มีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน แต่ในการ
สร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อม
ให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ทั้ง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จําเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัด
ก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖  
 
 “ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
ของเรา และเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดํารงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควร
จะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา
ทําลายได้” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจําปีของสมาคม
นักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ๑ กันยายน ๒๕๒๖  
 
 “การทําความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทําได้ยากและ
เห็นผลช้า แต่ก็จําเป็นต้องทํา เพราะหาไม่ ความช่ัว ซึ่งทําได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ 
ร้อยตํารวจตรีฯ โรงเรียนนายร้อยตํารวจฯ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๙  
 
 “ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น คือความสํานึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัย ซึ่งทําให้บุคคล
เกิดความภูมิใจในชาติกําเนิด และมุ่งมั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไว้ ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวน สนามของทหารรักษา
พระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙  
 
 “ทุกวันนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถ
นํามาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี ข้อสําคัญ เราต้อง
รู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด คือไม่นํามาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 
หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล 
และความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี 
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙  
 



 “บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใด
เรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี  
พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๑  
 
 “การที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริง แล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคน
สมัยเก่าก็มีสิทธ์ิ แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้ว สิทธ์ิที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมี ด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้
เองทําให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑  
 
“ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพ่ีน้อง สองประการนี้ 
คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
๒๕๓๒ 
 
 “ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูน
ลุกลามแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้
หลายๆ คนหลายๆทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง 
และบั่นทอนทําลายความเจริญและความสําเร็จของการงาน” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
 
 “ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทําเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทําหน้าที่เฉพาะของตัว 
โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดําเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน  
ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อ่ืนแล้วช่วยกันทํา” 
พระราช ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ 
 
 “ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจําตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้
เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความสามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกําลังกล้าแข็งทั้งในการคิด
และการปฏิบัติ” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๔  
 
 “สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้าย
ชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทํางานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ 
 



 “ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุด ดี และเหมาะสมที่สุด ไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทย เพราะฉะนั้นไม่ว่า
จะอยู่ ณ แห่งใด คนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น  
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ 
 
 “การที่ในประเทศใดมีประชาชนทั้งหมดอยู่ร่วมกัน โดยสันติ ก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ไม่มีใครอยากให้มี
ความวุ่นวายในหมู่คณะในประเทศชาติ เพราะว่าถ้ามีความวุ่นวายนั้นเป็นความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข
หากความสุขนั้นก็จะมาจากความปรองดอง และความที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยยุติธรรม” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่รองประธานศาลฎีกานําผู้พิพากษาประจํา
กระทรวงเข้าเฝ้าฯ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๗  
 
 “สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอ้ือเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต 
มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ ๓๖ ปี  
ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ 
 
 “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม 
ทั้งในเจตนาและการกระทํา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อ่ืน” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ๒๕๓๙ 
 
 “ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม อันเนื่องมาจากมลพิษ หรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศ ในโลก
จึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกัน ทั้งในการแก้ไข ลดปัญหา และปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อม 
ให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมี ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึก ในพิธีรับมอบ
เรือขจัดคราบน้ํามัน ซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าฯ ถวาย ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  
 
 “คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุก
ประเทศ มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่
เป็นสุข” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย  
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
 
 
“บ้านเมืองของเรากําลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการที่
ทําความคิดให้ถูกและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดถึง
ประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๓  
 



 “คุณธรรม ข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใดโดย
สถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสําคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล
และให้สังคมมี ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม” 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
 

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกบ่ณัฑิตจุฬาฯ 
 

“ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดําเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ 
เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓ 
 
“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทําของคนทั้งชาติ 
ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทําประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ และเกื้อกูลกันและกัน 
ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทํางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลําพังตนเอง” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๓ 
 
 “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก 
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่
งามบริบูรณ์ไม่ได้” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖  
 
 “คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สําคัญอันใดได้  
ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทํางานสําคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สําเร็จ” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒  
 
“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น ถ้าพ้ืนฐาน
ไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทําได้ จึงควรจะเข้าใจ
ให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันได้” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓  
 
 “หลักของคุณธรรม คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทําสิ่งไร จําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน  
เพื่อรวบรวมสติให้ต้ังมั่น และให้จิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชํานาญแล้ว จะกระทําได้คล่องแคล่ว
ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ ความคิด ในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลัก
คุณธรรม” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕  



 “ความจริงใจต่อผู้อ่ืนเป็นคุณธรรมสําคัญมากสําหรับผู้ที่ต้องการความสําเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้
สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัด
เอาเปรียบกัน นอกจากนั้น ยังทําให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย  
ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทําการสิ่งใดก็มักสําเร็จได้โดยราบรื่น” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕  
 
 “การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สําคัญ และควรจะดําเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้น 
มีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้ จะต้องมีประกอบกัน เกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะ
เกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ พร้อมกัน
ไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕  
 
 “งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทํา ถ้าผู้ทํามีจิตใจไม่พร้อมจะทํางานเช่น ไม่ศรัทธา
ในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทําก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์
ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกําลังความสามารถ งานจึงจะดําเนินไปได้โดย
ราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖  
 
 “ความคิดนั้นสําคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคําพูดและการกระทําทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี  
คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คําพูดและการกระทําก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่
ถูกต้องคําพูด และการกระทําก็อาจก่อความเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้ ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะ
พูดจะทําสิ่งใด จําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทํา คําที่จะพูด ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษ
เสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทํา หรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับย้ังคําพูดที่สมควร
หยุดย้ัง การกระทําที่ไม่ถูกต้อง พูดและทําแต่สิ่งที่จะสัมฤทธ์ิผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์ และเป็นความเจริญ” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
 
 “ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทํา เพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอย่างล้วนสําเร็จมา
จากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทําจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับย้ังคําพูดที่ไม่สมควร หยุดย้ังการกระทําที่
ไม่ถูกต้อง” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐  
 
  
 



“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทําอย่างนั้น จึงจะได้รับความสําเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความ
ยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทํา คือพูดจริงทําจริง จึงเป็นปัจจัยสําคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลให้เด่นชัด” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 
 
 “การรู้จักประมาณตน ได้แก่ การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญาและความสามารถด้านไหน เพียงใด 
และควรจะทํางานด้านไหน อย่างไร การรู้จักประมาณตนนี้ จะทําให้คนเรารู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ได้
ถูกต้องเหมาะสมกับงาน และได้ประโยชน์สูงสุดเต็มตามประสิทธิภาพ ทั้งยังทําให้รู้จักขวนขวายศึกษาหา
ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองให้ย่ิงสูงขึ้น” 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 


