ธ เสด็จสูฟากฟาสุราลัย
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาลนาน
ปที่ 57 ฉบับที่ 9

¢‹ÒÇÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¨ØÌÒÏ

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

กราบบังคมลา บาทบพิตร สถิตเเมนสรวง
หทัยดวง จงรักภักดี มิมีสิ้น
กราบพระบาท ทั้งนํ้าตา พราไหลริน
ขอนฤบดินทร เปยมสุขลน บนทิพยวิมาน...
นอมศิระกรานกราบเเทบเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร พระผูสถิตบนสรวงสวรรค
ดวยความจงรักภักดี ดวยความรักอาลัย ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได คงอยูเชนนี้ตราบจนชีวิตจะหาไม..
ผศ.นุชนอย สถิรอังกรู โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝายมัธยม

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
ไมเสียภาษี

ดอกเบี้ยทบตน
ณ วันจันทรสุดทาย
ของเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.

อัตราดอกเบี้ย
เทียบเทา
เงินฝากประจํา

1.25
1.2539
* ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
1.50
1.5056
* ตั้งแต 5 ลานบาทขึน
้ ไป
1.75
1.7577
เริ่มตั้งแต 27 เมษายน 2552

1.4752
1.7713
2.0678

ไมจํากัดยอด

อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจํา
ระยะเวลา/วงเงินฝาก
3 เดือน
6 เดือน
12 เดือน
ไมถึง 1 ลานบาท
ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 20 ลานบาท
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 30 ลานบาท
ตั้งแต 30 ลานบาทขึ้นไป แตไมถึง 50 ลานบาท
ตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุด-สูงสุด
ธนาคารพาณิชยอื่น
12 เดือน
หลังหักภาษี 15% (รอยละตอป/ยังไมหักภาษี)

1.75
2.00

1.4875
1.7000

2.10

1.7850

2.20
2.30
2.40
2.50

1.8700
1.9550
2.0400
2.1250

0.5500-1.6500
0.6500-1.7000

0.7500-1.8000

สมาชิก

(เร�่มตั้งแต 1 พฤษภาคม 2558)

สหกรณอื่น

(เร�่มตั้งแต 6 ตุลาคม 2560)

เง�นเฉลี่ยคืน

5.00
4.75
4.00
3.00

ประชุมพ�จารณา
การจัดสรรกําไรสุทธิ

42.00
30.00
5.00

กรุงเทพ

สยามสแควร

152-0-00001-7

กรุงไทย

สุรวงศ

023-1-19265-7

กสิกรไทย

สะพานเหลือง

011-2-25379-3

ไทยพาณิชย สภากาชาดไทย 045-2-35809-1
กรุงศรีอยุธยา สะพานเหลือง

131-1-00001-6

ทหารไทย

จามจุรีแสควร

238-2-11007-6

บํารุงเมือง

214-2-13538-1

ธนชาต

อาคารสยามกิตต 044-6-00635-5

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเขาบัญชีชื่อ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ดอกเบี้ยเง�นกู

“สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”

ธนชาต

(เริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2559)
ประเภท

การฝากโดยการโอนเงินผานสาขาของธนาคาร
ทําการไดเฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณออมทรัพยฯ
ไดเปดบัญชีไวดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี

* สมาชิกตองรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิใหตํ่ากวาที่กําหนด จนกวาจะถึงวันจายดอกเบี้ย
กลางป หรือสิ้นปแลวแตกรณี ถึงจะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

การฝากเงินสหกรณออมทรัพย
โดยการโอนเงินผานธนาคาร

หนวย : รอยละ

ดอกเบี้ยเง�นกูสุทธิ
…

2.755
2.800
2.850

ดอกเบี้ยเง�นกู

ระยะเวลา

3.75

ไมเกิน 60 เดือน

* เปนไปตามระเบียบ สหกรณออมทรัพยจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย จํากัด วาดวย การใหสหกรณอื่นกูยืมเง�น พ.ศ. 2550

“สหกรณออมทรัพยจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด”
ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไวขางตน)
และนํ า สํ า เนาใบฝากมาที่ ส หกรณ อ อมทรั พ ย
เพื่อเขียนใบนําฝากเขาบัญชีของผูฝากในวันเดียวกัน
วิธีปฏิบัติเชนนี้จะเหมือนวาทานไดนําเงินสดไปฝาก
ที่เคานเตอรของสหกรณออมทรัพยฯ นั่นเอง

ประธานแถลง
ขาวสหกรณฯ ฉบับนี้เปนฉบับพิเศษ จัดทําขึ้นเพื่อถวายความไวอาลัยอยางสุดซึ้งตอในหลวงรัชกาลที่ 9
พระผูเปนที่รัก สุดเคารพสุดศรัทธาของปวงประชาชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานทรงมีตอพสกนิกร
ทุกหมูเหลา และประเทศไทย ผานพระราชดํารัส พระราชดําริ และโครงการตางๆ ชางยิ่งใหญมหาศาล ประมาณคามิได
พวกเราชาวสหกรณจะจดจําจารึกไวตราบนิจนิรันดร

13 ตุลา 59

โศกเศรา เหงาใจ ใจหาย

15:52 ใจมลาย

ทั่วกาย คลายคลาย เข็มแทง

ทุกเรื่อง ทุกอยาง ตางหยุดนิ่ง

ทุกสิ่ง หยุดหมด หมดเขมแข็ง

ทุกคน ทรุดตัว หมดเรี่ยวแรง

ทุกแหง แฝงเศรา เคลารองไห

นํ้าตาไทย หลั่งไหล ไปทั่วหลา

นํ้าตาฟา ไหลหลั่ง หลั่งหลั่งไหล

ดอกไมลด สดใส ไปทันใด

ทุกดวงใจ ใจหาย หายหายใจ

คิดถึง ใจจะขาด แลวเอย

คิดถึง คนที่เคย กราบไหว

คิดถึง จะคิดถึง ตลอดไป

พอหลวงไทย ของคนไทย ทั้งแผนดิน

สะอื้นแลว สะอื้นอีก สะอื้นซํ้า

ยิ่งตอกยํ้า ยิ่งคิดถึง มิพึงสิ้น

จะใหลืม ไดอยางไร เจาชีวิน

ทั้งแผนดิน มีเพียงหนึ่ง สุดซึ้งใจ

จะหาพอ ดีแบบนี้ มีที่ไหน

พอผูให ความพอเพียง เลี้ยงชีพได

พัฒนา ทั่วพื้นที่ ทั่วถิ่นไทย

พอผูให ใหใหให ทั้งกายใจ

คิดถึง ใจจะขาด แลวเอย

คิดถึง คนที่เคย กราบไหว

คิดถึง จะคิดถึง ตลอดไป

พอหลวงไทย ของคนไทย ทั้งแผนดิน
13 ตุลา 2560

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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รวมถวายอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
สรวงสรรคสฤษดิ์สิริวิเศษ
ชอชั้นเฉลิมรชตฉาย
พระอาสนสุวรรณศิวะสุวิทย
องคภูมิพลมหรชัน
จวบกาลระทดทุรเทวษ
กอปรเก็จกําจายกุศลกรรม
อาลัยสะอื้นอุระระทด
เรียงรอยกวินทรจิระกะรวง
กราบแทบพระบาทปริวิสุทธิ์
พิศพักตรพระฉายฤดุจเตือน
นอมสงเสด็จพระปรมินทร
ขอทรงสถิตณรุจิราย

ปรเมศวรหิรัญราย
ฉลุเลื่อมเฉลาพรรณ
สุประดิษฐพิสิฐสรรค
ธ สถิตเถลิงธรรม
มหเมศวรมโนนํา
ธ เสด็จณแดนสรวง
ก็กําสรด ณ แดดวง
ฤ จะลบจะลืมเลือน
มหิรุจประดุจเดือน
ก็ตระหนกบรูหาย
ดุจสิ้นสุรียฉาย
ลุสวรรคพิมานรมย

นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา

“วาสุกรี”

คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ราษฎรนอมจิตสงเสด็จสูฟากฟา
ไทยทั่วหลาอาลัยรักพอหลวง
พระคุณพอจารึกอยูในทรวง
จอมราชันยสถิตสรวงสวรรคเทอญ
มาลัยดอกไมจันทน
จากจิต ถวายพอ
เชิญพอหลวงเสด็จสถิต
สูฟา
โครงการพอนิรมิต
ประจักษ ทั่วแผนดิน
ราษฎรรวมจิตทั่วหลา
รวมนอมถวายอาลัย
สุวรรณา แซเฮง
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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โลกสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

“กษัตริยนักพัฒนา (อยางยั่งยืน)”

สืบสานโครงการพระราชดําริ โดยมูลนิธิปดทองหลังพระลงไปดําเนินการที่ จ.นาน

เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 มีการประชุม
สมัชชาใหญสหประชาชาติ นัดพิเศษเพือ่ ถวายสดุดี
และเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สํานักงานใหญ องคการ
สหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดย
มีตัวแทนจากภูมิภาคตางๆของโลกขึ้นกลาวสดุดี
โดยเริ่มจากประธานสมัชชาใหญสหประชาชาติ
กลาวเปนคนแรก ตามดวยนายบัน คี มูน เลขาธิการ
ยูเอ็นเปนคนที่สองจากนั้นก็มีผูแทนจากชิลี
ทวีปอเมริกาใต ผูแทนจากคูเวต เอเชียแปซิฟก

ผูแ ทนจากสหราชอาณาจักร ยุโรปตะวันตก ผูแ ทนจากทวีปแอฟริกา ผูแ ทนจากสหรัฐอเมริกา และนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต
ผูแทนถาวรไทยประจํายูเอ็น
ผูแทนแตละภูมิภาคของโลกตางสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วาทรงเปนกษัตริยนักพัฒนา ทรงสรางสรรค สรางนวัตกรรมตางๆ
ใหไทยและโลก ทุกคนจะจดจําพระองควา เปนพระมหากษัตริยผ ยู งิ่ ใหญ แนวพระราชดําริของพระองค ทําใหโลกเกิดการเปลีย่ นแปลง
พัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทนและสภาพอากาศ รวมทั้งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการนําไปปรับใช
ในหลายประเทศ และตรงกับเปาหมายของสหประชาชาติตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองคทรงเปนที่รักของปวงชนชาวไทย
ทรงทํางานอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนอันเปนที่รักของพระองค มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินับพันโครงการ
ที่เกิดขึ้น นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ และพระองคทรงใหการชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน
(ดูเพิ่มเติม http://webtv.un.org/)
ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคทรงครองราชยยาวนานขามศตวรรษที่ 20 มาถึงศตวรรษที่ 21 และทรงเปนพระเจาแผนดิน
ที่ครองราชยยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศไทยและของโลก
เสียงแซซอ งสรรเสริญและเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 กระหึม่ ดังกองโลกในวันนี้ มาจากผลงานทีไ่ ดทรงทํามายาวนาน
70 ป ตลอดรัชสมัยของพระองค เปน 70 ปแหงการวางฐานรากการพัฒนา เพื่อใหประเทศไทยกาวสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งที่พระองคทรงทํามา 70 ป ลวนเปนสวนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องคการสหประชาชาติเพิ่งประกาศ
เมื่อเดือนกันยายน ป 2558 วาเปนแนวทางการพัฒนาใหมของโลกในระยะ 15 ปตอจากนี้ไป ดวยเปาหมาย 17 ดาน ไมวาจะเปน
เรื่องการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ การขจัดความหิวโหยสรางความมั่นคงทางอาหาร สงเสริมความเปนอยูที่ดีของทุกคน
สงเสริมโอกาสการเรียนรู จัดการนํา้ อยางยัง่ ยืนและพรอมใชสาํ หรับทุกคน การสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน สงเสริม
การใชประโยชนทยี่ งั่ ยืนของระบบนิเวศบนบก สงเสริมสันติภาพและการเขาถึงระบบยุตธิ รรมอยางเทาเทียม สรางความรวมมือระดับ
สากลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน
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ผลงานของพระองคเปนที่ประจักษชัดตอโลกวาแนวทาง
ทีพ่ ระองคไดทรงทําใหประเทศไทยคือแนวทางการการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
อยางแทจริง หลายโครงการไมไดสําเร็จในทันที ตองทดลองซํ้า
ทําซํ้า แตในที่สุด ดวยความมุงมั่น ก็ปรากฏเปนผลงานที่ประชาชน
คนไทยและโลกไดประจักษ
พระองคมพี ระราชดํารัสใหกาํ ลังใจผูท าํ งานวา “มีเหมือนกัน
ที่ทําการทดลองแลวลมเหลว ทางฝายศูนยศึกษาไมควรที่จะอาย
ในความลมเหลว” และ “ในศูนยการศึกษาพัฒนานั้น ทําอะไรไมถูก
แลวก็อาจเปนอนุสาวรียข องความไมถกู จะไดสงั วรวาทําอยางนีไ้ มได”
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริยุคตนๆ ของพระองค
มีแกนหลัก 3 ประการ คือ 1) การจัดการทรัพยากรนํ้า 2) เทคโนโลยี
อันเรียบงาย 3) การจัดการสิ่งแวดลอมอยางใสใจ
พระองคมีพระราชดํารัสวา “มีคนบอกวาโครงการ
พระราชดําริแตะตองไมได ขอนี้เปนความคิดที่ผิด เปนความคิด
ทีไ่ มถกู ตองนัก เพราะหากโครงการพระราชดําริแตะตองไมได เมืองไทย
ไมเจริญ พระราชดํารินนั้ ก็เปนความคิดของพระราชา ถาความคิดของ
พระราชาแกไขไมได ก็หมายความวาเมืองไทยมีความกาวหนาไมได”
เปาหมายการพัฒนาเหลานี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไดทรงทํา
เพือ่ ใหประชาชนชาวไทยหลุดพนจากความยากจน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหเขาถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา ตลอดจนการรักษาดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ มาอยางยาวนาน จนเรียกไดวานี่คือการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่ผลักดันและพัฒนาจนคุณภาพชีวิตของประชาชน
คนไทยดีขึ้นโดยมีตัวชี้วัดอยางชัดเจน
ตลอดระยะเวลาการครองราชย พระองคไดทรงเสด็จ
พระราชดําเนินเยี่ยมเยียนทุกจังหวัดของประเทศ ครอบคลุมระยะ
ทางกวา 48,000 กิโลเมตร เปนระยะเวลาหลายตอหลายป เพื่อพบ
ประชาชน เพื่อรับฟงปญหาของพวกเขาและแนวทางแกไข พระองค
ทรงใหประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ ทรงริเริ่ม
โครงการตางๆ สําหรับคนทีข่ าดแคลนทีส่ ดุ แสวงหาคําตอบของปญหา
ทีป่ ระชาชนสวนใหญประสบ ไมวา จะเปนเรือ่ งปญหาภัยแลง การตัด
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ไมทําลายปา โภชนาการและโรคภัยไขเจ็บ ความใสพระราชหฤทัย
อยางตอเนื่องไดกลายเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ยุคสมัยนี้ใหคํานิยาม
พระองคทรงปฏิบัติภารกิจทันทีหลังเถลิงถวัลยราชสมบัติ
โดยทรงเล็งเห็นวาการพัฒนาใหประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดนนั้ ประชาชนตองมีสขุ ภาพดี ถาประชาชนไมสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณสุขได คนแตละรุน จะติดอยูใ นวงจรของสุขภาพทีเ่ ลวรายและ
ความยากจน ซึง่ เปนสิง่ ฉุดรัง้ ความพยายามในการพัฒนาใหประเทศ
กาวหนา ทั้งในระดับมหภาค ภาระดานโรคและความทุพพลภาพ
จะทําใหประเทศสูญเสียทรัพยากร สวนในระดับครัวเรือนอาจทําให
ครัวเรือนตกอยูในความแรนแคน
ขอมูล ณ ป 2554 มีโครงการทั้งหมด 4,368 โครงการ
แบงเปนโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้า 1,770 โครงการ สิ่งแวดลอม
รวมถึงการอนุรักษปา 931 โครงการ การเกษตร 559 โครงการ
การพัฒนาโอกาสในการประกอบอาชีพ 325 โครงการ สวัสดิการ
สังคม 179 โครงการ การคมนาคมสือ่ สาร 164 โครงการ สาธารณสุข
50 โครงการ และโครงการดานอื่นๆ อีก 390 โครงการ
พระองคมีพระราชดํารัสวา “การพัฒนาจะตองเปนไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร
ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเรา
จะไปบังคับใหคนคิดอยางอื่นไมได เราตองแนะนํา เราเขาไป ไปชวย
โดยที่จะคิดใหเขาเขากับเราไมได แตถาเราเขาไปแลว เราเขาไปดูวา
เขาตองการอะไรจริง แลวก็อธิบายใหเขาเขาใจหลักการของการเขาไป
พัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่ง”
“บอพวง” แนวทางการบริหารจัดการนํ้าตามแนวคิดของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สําหรับใช
ในพื้นที่ของตัวเอง หรือ 4-5 ครัวเรือนที่รวมกันบริหารจัดการนํ้า
กันเอง (โครงการปดทองหลังพระ จ.นาน)
พระองคทรงเห็นวาการกําหนดแผนชวยเหลือคนนัน้ มีหนทาง
เดียวคือตองรูจักผูที่ตนจะเขาไปชวยเหลือใหดีเสียกอน ไมมีวิธีลัด
อื่นใดนอกจากนี้ และการรูจักผูคนไมอาจทําไดดวยการทองจํา

งานวิจัยที่ศูนยวิจัยทําเอาไว ผูที่จะเขาไปพบปะผูคนจริงๆ และ
เรียนรูที่จะชอบเหลาคนที่จะเขาไปชวยเหลือดวย
ในสมัยกอนดวยภัยคุกคามดานสุขภาพตางๆ ที่ไมมีหมอ
ไมมีโรงพยาบาล อัตราการเสียชีวิตของมารดาสูงกวา 400 คนตอ
การคลอดบุตรที่มีชีวิต 100,000 คน อัตราการเสียชีวิตของทารก
อยูที่ 62 คนตอทารกอายุตํ่ากวา 1 ป 1,000 คน
ดังทีพ่ ระองคทรงตัง้ ขอสังเกตไววา “การรักษาความสมบูรณ
แข็งแรงของรางกายเปนปจจัยของเศรษฐกิจทีด่ แี ละสังคมทีม่ นั่ คง และ
เมื่อสุขภาพสมบูรณดีพรอมทั้งรางกายและจิตใจแลว ยอมมีกําลัง
ทําประโยชน สรางสรรคเศรษฐกิจและสังคมของบานเมืองได
อยางเต็มที่ ทั้งไมเปนภาระแกสังคมดวย”
นอกจากนี้ ตอนหนึง่ พระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 พระราชทาน
ขอคิดแกผทู าํ งานในมูลนิธริ าชประชาสมาสัยวา “ในการรักษาผูป ว ย
ตองรักษาใจเขาใหได ตองเขาถึงใจเขา ไมใชความเจ็บปวดหรืออาการ
ตองทําใหเขาเห็นวาโรคเรื้อนรักษาได”
หรือโครงการผลิตนํ้าเกลือที่มีคุณภาพดี ตนทุนเพียง
เสีย้ วเดียวของการนําเขาจากตางประเทศ โดยพระองคทรงพระราชทาน
เงินสวนพระองคจํานวนหนึ่งใหไปคนควาทํานํ้าเกลือขึ้นมาเอง
ในประเทศเปนครั้งแรก และนํ้าเกลือมีคุณสมบัติอยางดีที่สามารถ
ใชไดในราคาถูก เปนรากฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมนํา้ เกลือทางดาน
การแพทยมาจนทุกวันนี้
ทรงริเริม่ “หมอหมูบ า น” มาตัง้ แตป 2525 (ปจจุบนั กระทรวง
สาธารณสุขนํานโยบายนี้มาใชอีกครั้ง) มีคลินิกลอยนํ้าไวบริการ
แกประชาชนริมนํ้าที่เขาถึงยาก เปนตน
จากสิง่ ทีพ่ ระองคทาํ เพือ่ โดยเปาหมายของการสรางสุขภาพทีด่ ี
และการเขาถึงบริการสาธารณสุข ไดทรงดําเนินการมาอยางยาวนาน
ตั้งแตป 2493 จนถึงป 2552 ทําใหประเทศไทยกาวสูเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millenium Development Goals)
ของสหประชาชาติ
ป 2543 ประเทศไทยและประเทศตางๆ ทั่วโลกรวม 189
ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองคการสหประชาชาติทมี่ หานคร
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา และเห็นพองตองกันในการตั้งเปาหมาย
การพัฒนาทัง้ ในระดับชาติและระดับสากลทีท่ กุ ประเทศจะดําเนินการ
รวมกันใหไดภายในป 2558 โดยเปาหมายดังกลาวเรียกวา เปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals
(MDGs) อันประกอบดวย 8 เปาหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจน
และความหิวโหย 2. ใหเด็กทุกคนไดรบั การศึกษาระดับประถมศึกษา

3. สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตรา
การตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมคี รรภ 6. ตอสูก บั โรคเอดส
มาลาเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน และ 8. สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา
ในประชาคมโลก
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษทั้ง 8 ขอไดสิ้นสุดลง
ในป 2558 เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนา องคการ
สหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาขึ้นใหมโดยอาศัย
กรอบความคิดทีม่ องการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวาเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals
(SDGs) 17 เปาหมาย ซึ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนา 15 ป ตั้งแต
เดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573
เชนเดียวกับการศึกษา พระองคทรงชวยเหลือคลายคลึง
กับพระราชกรณียกิจดานการสาธารณสุข คือการสรางโครงสราง
พื้นฐาน สรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงการศึกษา
พระองคทรงมีพระราชดํารัสวา “เบื้องตนตองเลิกคิดวา
เรียนวิชาเพื่อไปสอบไล เพราะในชีวิตของเรา เราไมไดอยูที่การ
กาผิดกาถูกในขอสอบ หากอยูท กี่ ารทํางานและการแกปญ
 หาสารพัด”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
ตระหนักอยูเสมอวา พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาของพระองค
นัน้ มีทงั้ ทีส่ าํ เร็จและลมเหลว มีไดและมีเสีย แตโครงการพระราชดําริ
มีจุดมุงหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยไมทําลาย
ความสมดุล คุณคาทางวัฒนธรรม ตลอดจนอัตลักษณของพวกเขา
พระราชกรณียกิจดานการพัฒนาโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
ซึ่งเปนเอกลักษณของพระบาทสมเด็นพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ไดรับการยกยองจากหลายฝายทั่วโลก
การสดุดีของสมัชชาใหญสหประชาชาติครั้งนี้ ยกยองพระองคเปน
กษัตริยน กั พัฒนาอยางยัง่ ยืนทีย่ งิ่ ใหญของโลก นับเปนประวัตศิ าสตร
นาประทับใจยิ่งของประชาชนคนไทย
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“การจัดตั้งสหกรณ
แบบอเนกประสงค”
การจัดตั้งสหกรณแบบอเนกประสงคตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร นั้น นอกจากเกษตรกรจะสามารถรวมตัวกัน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันไดแลว ยังเปนการปองกันมิใหพอคาคนกลางเขามา
เอารัดเอาเปรียบได เพราะเมื่อรวมตัวกันไดดียอมมีอํานาจในการ
ตอรอง และสมาชิกสหกรณนนั้ เองก็จะมีความรักใครกลมเกลียวกันดี
หาไมแลวกิจการสหกรณยอมไมสามารถดําเนินการไปไดอยาง
ราบรืน่ และในสวนพระองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้น มีพระราชประสงคที่จะใหมีการใช
ระบบสหกรณออกไปใหแพรหลายทั่วประเทศ เพราะวิธีการของ
สหกรณนั้นเองจะเปนรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตย
อยางสําคัญ เนือ่ งจากสอนใหคนรูจ กั รับผิดชอบรวมกัน ใหมกี ารเลือก
ตัวแทนเขาไปบริหารสหกรณ ตลอดจนไดรถู งึ คุณคาและประโยชน
ที่จะไดรับดวยกันเปนสวนรวม พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิก
สหกรณกลุม ตางๆ เปนประจํา และแตละครัง้ ทีเ่ สด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยีย่ ม ก็จะพระราชทานแนวทางและขอแนะนําทีเ่ ปนประโยชน
ตอการดําเนินงานของกิจการสหกรณ อันเปนขวัญกําลังใจอยางยิง่
แกสมาชิกสหกรณกลุมตางๆ ที่ไดรับพระมหากรุณาพระราชทาน
พระราชดําริและขอแนะนําตางๆ ในการดําเนินงาน
คนไทยกินขาวเปนอาหารหลักเหมือนคนเอเชียสวนใหญ
ทั่วไป ชาวนาไทยที่ปลูกขาวเปนอาชีพหลักเปนเกษตรกรนั้น
เปนพลเมืองสวนใหญของประเทศ แตชาวนาเองกลับตองซื้อขาว
มาบริโภคในราคาแพง ซึ่งขัดแยงกันกับอาชีพที่ทําอยูเปนอยางยิ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้เปนอยางดี จึงทรงหวงใยตอฐานะความ
เปนอยูของชาวนา และจากการที่พระองคเสด็จพระราชดําเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรอยางสมํ่าเสมอ ไดทรงซักถามทุกขสุข รับสั่ง
ถามถึงอาชีพ การทํามาหากินของราษฎร ก็ทรงตระหนักวาชาวนา
สวนใหญมีหนี้ติดตัวเปนประจํา เพราะขาดเงินทุนตองไปกูยืมเงิน
จากนายทุนมาลงทุนปลูกขาว ปใดฝนฟาเปนใจตกตองตามฤดูกาล
ปนนั้ ก็ไดผลผลิตดี ถาปใดเกิดภาวะฝนแลงหรือฝนตกมากไปอุทกภัย
ปน้ันก็อาจจะเสียหายหมดตัว หรือไมก็อาจจะไดผลผลิตนอย
ไมสามารถนําผลิตไปจําหนายนําเงินไปชําระหนี้ได และบอยครั้ง
ทีถ่ กู เรงรัดหนีส้ นิ ประกอบกับไมมยี งุ ฉางทีจ่ ะจัดเก็บรักษาขาวเอาไว
ขายในตอนราคาขาวราคาดี ก็จําเปนตองขายขาวเปลือกไปใน
ราคาถูกตามทีพ่ อ คาคนกลางจะกําหนด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
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จึงมีพระราชดําริวา การที่จะชวยเหลือชาวนาไดก็จะตองทําให
ชาวนานั้นเขาใจและรูวิธีการรวมกลุมกันในรูปแบบสหกรณ
ทําการสีขาวเปลือกเอง หรือตั้งตัวแทนกลุมทําการสีขาวที่เปน
ผลผลิตของตนสําหรับไวบริโภคในครัวเรือของแตละครอบครัว
ใหพอเพียงทีจ่ ะบริโภคไดตลอดปเสียกอนเมือ่ มีเหลือจากการบริโภค
ในครัวเรือนแลวจึงคอยนําไปจําหนายเปนรายไดของครอบครัว
แทนที่จะตองนําขาวเปลือกไปจางผูอื่นใหสีให ซึ่งหากดําเนินการ
ตามพระราชดําริไดอยางนี้ก็จะเปนการชวยเหลือชาวนาได
ทางหนึง่ เหตุนจี้ งึ โปรดฯ ใหจดั สรางโรงสีขา วตัวอยางขึน้ ทีโ่ ครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา เมื่อสรางเสร็จไดเสด็จลง ณ โรงสีขาว
ตัวอยาง ทรงเปดกิจการสีขาวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2514
โรงสีขาวตัวอยางที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ไดมีการ
พัฒนาการกรรมวิธีการสีขาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอเนื่อง
มาโดยตลอด และไดพฒ
ั นาการกรรมวิธกี ารสีขา วใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นตอเนื่องมาโดยตลอด และไดเปดใหเกษตรกรและผูที่มี
ความสนใจเขาชมกิจการได เพือ่ ทีเ่ กษตรกรผูส นใจสามารถจะนําเปน
แบบดําเนินการไดเอง ซึ่งเปนการแกปญหาใหชาวนาไดสวนหนึ่ง
สมดังพระราชประสงคที่ไดทรงตั้งพระราชหฤทัยไว ความหวงใย
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรง
มีตอ ชาวนานัน้ เกิดขึน้ มานานแลว พระราชดํารัสทีพ่ ระราชทานแก
ผูนํากลุมชาวนาในพิธีเปดการชุมนุมผูนํากลุมชาวนาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2508
ความตอนหนึ่งวา
“...ขาพเจามีโอกาสไดศึกษาและทดลองทํานามาบาง และ
ทราบดีวา การทํานานัน้ มีความยากลําบากเปนอุปสรรคอยูม ใิ ชนอ ย
จําเปนตองอาศัยพันธุขาวที่ดี และตองใชวิธีการตางๆดวย จึงจะ
ไดผลเปนลํ่าเปนสัน...ในการชุมนุมครั้งนี้... จึงใครจะขอให
ทานทั้งหลายตั้งใจฟงคําบรรยาย ทําความเขาใจในวิธีการใหมๆ
ใหแจมแจงทุกๆ ขอ...จะไดนําวิชาการใหมๆ นี้ไปใชปรับปรุง
การทํานาของสมาชิกในกลุมใหไดผลดียิ่งขึ้น...”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงทราบ
อยูในพระราชหฤทัยเปนอยางดีวาสังคมไทยของเรานั้นมีรากฐาน
มาจากสังคมเกษตรกรรม แมในปจจุบนั นีส้ ภาพของสังคมไทยทีแ่ ท
จริงก็ยงั คงดําเนินอยูเ ชนนัน้ เพราะประชาชนสวนใหญของประเทศ
ก็ยงั คงมีอาชีพหลักในการทําไร ทํานา ทําสวน ปลูกพืชผัก คือยังคง

ดํารงชีพดวยการทําการเกษตรนัน่ เอง โดยเฉพาะอยางยิง่ การปลูกขาว
ซึง่ เปนพืชหลักทีเ่ กษตรกรสวนใหญของประเทศยังคงเปนผูผ ลิตอยู
ในอดีตขาวเปนสินคาสงออกทีส่ าํ คัญในลําดับตนๆ ของสินคาสงออก
ของประเทศไทยทีท่ าํ เงินตราเขาประเทศไดปห นึง่ ๆ เปนจํานวนมาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนัก
ในขอนี้อยางดียิ่งดังที่กลาวมาแลว เหตุนี้จึงสนพระราชหฤทัย
ที่จะศึกษาทดลองปลูกมาตั้งแตป 2504 โดยเสด็จลอง ณ บริเวณ
โครงการสวนพระองคสวนจิตรดา เพือ่ ทรงหวานขาวในแปลงนาสาธิต
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2504 ทําการทดลองปลูกขาวโดยวิธีการ
ใสปุยคอกและปุยเคมีในอัตราสวนตางๆ กัน จากนั้นก็เฝาทอด
พระเนตรการเจริญงอกงามของเมล็ดขาวที่ทรงหวานไว ทรงเก็บ
ขอมูลทุกระยะนับแตเมล็ดขาวเริ่มงอกจนสามารถเก็บเกี่ยวได
ตลอดจนถึงการนวดขาว เพือ่ จะไดทรงเปรียบเทียบไดวา การใสปยุ
ใหขาวในอัตราสวนใดจึงจะใหผลผลิตไดมากที่สุด ดังนั้น พระองค
จึงสามารถรับสั่งไดวาทรงเคยทดลองทํานามาบางแลวดังพระราช
ดํารัสทีไ่ ดอญั เชิญมากลาวไวแลวขางตน และตัง้ แตป 2505 เปนตนมา
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานเมล็ดพันธุ
ขาวสวนหนึง่ ทีเ่ ก็บเกีย่ วจากแปลงนาสาธิตจากโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปใชในการพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
และ ณ มณฑลพระราชพิธีทองสนามหลวง พระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญเปนพระราชพิธเี กาแกสบื เนือ่ งมาแตโบราณกาล
และมีพิธีทํานองเดียวกันนี้อีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ตอมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชดําริวาพระราช
พิธนี มี้ แี ตพธิ พี ราหมณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหเพิม่ พระราชพิธพี ชื มงคลซึง่ เปนพิธที างพุทธศาสนาผนวกเขาเปน
พระราชพิธตี อ เนือ่ งกัน รวมเปนพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ นับวาเปนประเพณีทสี่ าํ คัญของชาติอยางหนึง่ ทีป่ ฏิบตั ิ
สืบเนื่องกันมาจนถึงป 2479 แลวก็วางเวนไป จนกระทั่งพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดําริ
ใหฟนฟูขึ้นใหมเมื่อป 2503 ใหตองตามโบราณราชประเพณี
เพื่อความเปนสิริมงคลแกพืชพันธุธัญญาหาร ตลอดจนเปนการ
บํารุงขวัญและเพิม่ พูนกําลังใจแกเกษตรกรซึง่ เปนประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ จึงไดเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชพิธีนี้
สืบตอมาทุกป และยังพระราชทานพระมหากรุณาใหบรรดาเกษตรกร
ไดเขาเผาทูลละอองธุลีพระบาทในสวนจิตรลดาเมื่อเสร็จการ
พระราชพิธที ที่ อ งสนามหลวงดวย เชน เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2524
ไดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหผูนํา สหกรณการเกษตร
สหกรณนิคม และสหกรณประมงทั่วประเทศ เขาเฝาทูลละอองธุลี
พระบาท ความตอนหนึ่งวา

“...ที่ทานทั้งหลายไดมีโอกาสไดเขารวมในพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันนี้ ซึง่ ถาคิดไปก็เปนสิง่ ทีน่ า อัศจรรย
เพราะวาทั่วโลกนี้ดูเหมือนจะมีตอเมืองไทยที่มีพิธีของสวนกลาง
เพื่อเปนสิริมงคลแกเกษตร... ชาวเกษตรกรทั้งหลายยอมทราบ
ดีวา ความเปนมงคลนีส้ าํ คัญยิง่ ในการปฏิบตั งิ านของการเกษตร...”
ความทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงเขาพระราชหฤทัยอยางถองแทวา ประเทศไทยนั้นหากจะ
พัฒนาไปใหถูกทิศทางแลว ก็ควรมุงเนนพัฒนาใหมีความเจริญ
กาวหนาทางดานเกษตรอุตสาหกรรม ทัง้ นี้ เพราะจากการทีไ่ ดเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยีย่ มราษฎรในภูมภิ าคตางๆ ไดทอดพระเนตร
พบวาทั้งสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
นัน้ เหมาะสมกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมมากกวาภาคอุตสาหกรรม
ดังนั้นจะสังเกตไดวา เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกร ก็จะทรงมุงเนน
ที่จะแนะนําใหเกษตรเหลานั้นทําเกษตรกรรมโดยใชหลักวิชาการ
ใหถูกตอง กับทรงแนะนําใหใชเทคโนโลยีพื้นๆที่เหมาะสมแก
เกษตรกรของแตละทองถิน่ โดยใหพงึ่ พาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ใหนอ ยทีส่ ดุ หรือถาไมตอ งพึง่ พาเทคโนโลยีจากตางประเทศทีจ่ ะตอง
อาศัยการนําเขาหรือทีป่ ระเทศไทยเราไมสามารถผลิตหรือประดิษฐ
ขึ้นใชเองไดเลยก็จะยิ่งเปนการดีจะทรงแนะนําใหเกษตรกรที่เปน
ชาวนาปลูกพืชชนิดอื่นหลังเก็บเกี่ยวขาวในนาแลวเพื่อเปน
การเพิ่มคุณภาพของดินใหดีขึ้น หรือที่เปนเกษตรกรทําไร
เลี้ยงสัตว ก็ทรงแนะนําใหปลูกพืชชนิดตางๆคละกันไป เพื่อลด
ความเสี่ยงหากพืชชนิดหนึ่งชนิดใดไมไดผล ก็จะยังมีพืชชนิดอื่น
ทีป่ ลูกไวทดแทนได และหากเปนไปไดกใ็ หเลีย้ งสัตวควบคูก นั ไปดวย
อยางนอยก็จะไดประโยชนจากมูลสัตวนนั้ มาทําเปนปุย หมัก ปุย คอก
สําหรับบํารุงพืชทีเ่ ราปลูก การทําการเกษตรกรรมอยางทีพ่ ระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแนะนําเกษตรกรดังที่กลาวมานี้ เปนการ
ทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพราะหากเกษตรกรยังไมสามารถที่จะ
พัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาไปมากกวานี้ไดเกษตรกรเหลานั้น
ก็จะไมเดือดรอน เพราะยังสามารถทําการเกษตรที่พออยูพอกิน
พอใชภายในครัวเรือนของตนตอไปไดและถาไดผลผลิตมาก
เหลือจากการกินการใชในครัวเรือนแลว ก็ยงั สามารถนําไปจําหนาย
เปนรายไดของครอบครัวตอไป แตถาเกษตรกรรายใดมีความขยัน
หมัน่ ศึกษามีการคนควาหาความรูใ สตนอยูเ สมอๆ คอยติดตามคอย
ติดตอสอบถามและมีการประสานงานกับเจาหนาทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วของ
ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีหนาที่ที่จะใหความชวยเหลือดานการใหความรู
และแนะนําการดําเนินงานตามหลักวิชาการอยูแลว เกษตรกร
รายนัน้ ก็สามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหมคี วามกาวหนาขึน้ ไปในระดับ
ที่สูงขึ้นไดถึงระดับภาคเกษตรอุสาหกรรมที่สามารถผลิตสินคา
สงออกไปจําหนายยังตางประเทศได ดังนัน้ การอยูอ ยางเฉลียวฉลาด
ตามนัยแหงพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือใช
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สติปญญาใครครวญไตรตรองใหดีวา ควรจะทําอยางไรที่ไมเปน
การเกินกําลังของตน คือไมทาํ อะไรเกินตัวนัน่ เอง ดังนัน้ ในสถานการณ
ปจจุบันที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังถดถอย ผูที่ไมได
เดือดรอนจากวิกฤตการณนี้ ก็คอื ผูท ปี่ ฏิบตั ติ นตามแนวพระราชดําริ
มาตั้งแตแรก ที่ทรงแนะนําใหทําเพื่อพออยูพอกินพอใชตามกําลัง
แหงตนเสียกอน และไดทรงเนนใหเห็นชัดอีกครั้งเมื่อพระราชทาน
พระราชดํารัสแกคณะบุคคลตางๆที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา
ดุสิดาลัย สวนจิตรดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ตอนหนึ่งวา
“คนเขานึกวาประเทศไทยจะเปนเสือตัวเล็กๆ แลวก็เปน
เสือตัวโตขึ้น เราไปเหอวาจะเปนเสือ ความจริงเคยพูดเสมอ....วา
การจะเปนเสือหรือไมนั้นมันไมสําคัญ สําคัญที่เราพออยูพอกิน
และมีเศรษฐกิจ มีความเปนอยูแบบพอมีพอกิน คืออุมชูตัวเองได
ใหมีพอเพียงกับตัวเอง...”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช นัน้ ทรง
มีความหวงใยตอชีวิตความเปนอยูของราษฎรในชนบทเปน
อยางยิ่ง โดยเฉพาะราษฎรที่มีอาชีพทํานาทําไร เลี้ยงสัตว ปลูก
พืชผัก เพราะนับวันลูกหลานของราษฎรเหลานีต้ า งก็พากันทิง้ ถิน่ ฐาน
ภูมิลําเนาเดิมเดินทางเขาไปหางานทําในเมืองใหญ ซึ่งนอกจาก
จะกอใหเกิดปญหาขึ้นในเมืองใหญ เพราะแออัดไปดวยผูคนแลว
ภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดตางๆ ที่ไมใชเมืองใหญก็พลอย
วางคนทํางานไปดวย เหตุนี้ถาสังเกตใหดีๆ ก็จะพบวาทุกครั้ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยม
เกษตรกรในภูมภิ าคใดก็ตาม ก็จะทรงแนะนําใหเกษตรกรไมใหเกิด
ความทอถอยในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จะทรงใหกาํ ลังใจ
และโปรดฯ ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดเขาไปชวยเหลือใหความรู
ทางวิชาการ สําหรับทําเกษตรกรรมใหไดผลผลิตดียิ่งขึ้นเพื่อที่
เขาจะไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดจะไดไมคิดจะละทิ้งถิ่นฐาน
ทีอ่ ยูข องตน แลวตัง้ หนาตัง้ ตาแตจะเดินทางเขาไปหางานทําในเมือง
แทนทีจ่ ะทําเกษตรกรรมใหพอมีพอกินตามอัตภาพของตน ซึง่ ไมมี
ทางที่จะอดตายไปได ตรงกันขามกับการเขาไปหางานทําใน
เมืองใหญ ทีจ่ ะมาจากภายนอกได แตการพัฒนานัน้ ก็จะตองสอดคลอง
กันกับความสามารถที่จะรับไดของบรรดาเกษตรกรและตาม
ความตอการของชุมชนนัน้ ๆ ดวย ไมใชไปยัดเยียดใหในขณะทีช่ มุ ชน
ของตนเขมแข็ง ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเปนแนวทาง
ใหแกกลุม ชาวไรผกั ในพระบรมราชูปถัมภ ณ ตําบลเขาใหญ อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ไวเมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2513 ตอนหนึง่ วา
“...ถาแตละคนมีความขยันหมั่นเพียร ทางราชการและ
ผูม วี ชิ าอืน่ ๆ ทีไ่ มใชทางราชการก็จะชวย แลวความเดือดรอนตางๆ
ก็บรรเทาไป ไมใหเปนทุกข...”
ขอมูลจาก WWW.DEK-D.COM, WWW.KU.AC.TH
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สําหรับในสวนวิชาการนั้น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินไป
พระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2522 ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท
ตอนหนึ่งวา
“...นักบริหารการพัฒนามีภาระสําคัญในการที่จะตองเปน
ผูนําและตัวการควบคุมการพัฒนาบานเมือง ใหเจริญกาวหนา
ไปอยางเหมาะสมถูกตอง สูท ศิ ทางและสภาพทีท่ กุ ฝายพึงปรารถนา..
จะตองมีความรอบรูและความเขาใจอันกระจางและเพียงพอใน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกี่ยวพัน
กับงานที่จะทําทั้งหมด รวมทั้งระบบชีวิตของคนไทย อันไดแก
ความเปนอยู ความตองการ วัฒนธรรม และความรูสึกนึกคิด
โดยเบ็ดเสร็จดวย จังจะทํางานใหบรรลุเปาหมายได...”
ในประเทศไทยนั้น ผูที่รูอยางลึกซึ้งถึงสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศในแตละพื้นที่ และรูวาในพื้นที่นั้นๆ ควรจะทํา
เกษตรกรรมแบบใดจึงจะเหมาะสมนั้น คงจะไมมีผูใดที่จะรูได
เทาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงทราบ
เพราะไดเสด็จพระราชดําเนินไปทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตร
ทุกขสุขของราษฎร จึงทรงทราบเปนอยางดีวาในแตละพื้นที่
มีความแตกตางกันออกไปดวยตามสภาพของทรัพยากรใน
แตละพื้นที่ไดมีความรูถึงความเหมาะสมของการทําเกษตรกรรม
ในพืน้ ทีข่ องตน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเลือกสถานที่
ทีเ่ หมาะสมแลวจัดตัง้ ศูนยศกึ ษาพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
ขึ้นในภูมิภาคตางๆ รวม 6 ศูนย ไดแก
1. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา
2. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.เพชรบุรี
3. ศูนยศึกษาการพัฒนาอางคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.จันทบุรี
4. ศูนยศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
จ.สกลนคร
5. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จ.เชียงใหม
6. ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จ.นราธิวาส

ดําเนินธรรม ตามรอยพระราชา
เรียบเรียงโดย ฉัตรชุลี ชาติปญญาวุฒิ
จากพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ที่ทรงประกาศตอหนามหาสโมสร
สันนิบาต ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 จนถึง
วันเสด็จสูสวรรค พระองคไดทรงครองแผนดินโดย “ทศพิธราชธรรม” คือ จริยวัตร 10 ประการที่พระเจา
แผนดินทรงประพฤติเปนหลักธรรมประจําพระองค ทรงยึดมั่นมาตลอดระยะเวลา 70 ปที่ทรงครองราชย
ซึ่ง “ทศพิธราชธรรม” มี 10 ประการคือ 1
1. ทาน คือการให หมายถึงการสละทรัพย สิ่งของ เพื่อชวยเหลือคนที่ดอยและออนแอกวา
2. ศีล คือการตั้งอยูในศีล หมายถึง มีความประพฤติดีงาม เปนตัวอยางที่ดีแกคนทั่วไป
3. ปริจาคะ คือบริจาค หมายถึงการเสียสละความสุขสําราญของตนเพื่อประโยชนสุขของหมูคณะ
4. อาชชวะ คือความซื่อตรง หมายถึง มีความซื่อสัตยสุจริต มีความจริงใจ ไมกลับกลอก
5. มัททวะ คือความออนโยน หมายถึง มีกิริยาสุภาพ มีสัมมาคารวะ วาจาออนหวาน มีความนุมนวล
ไมเยอหยิ่ง ไมหยาบคาย
6. ตบะ คือความเพียร หมายถึง การเพียรพยายามไมใหความมัวเมาเขาครอบงําจิตใจ ไมลุมหลงกับ
อบายมุขและสิ่งชั่วราย ไมหมกมุนกับความสุขสําราญ
7. อักโกธะ คือความไมโกรธ หมายถึง มีจติ ใจมัน่ คง มีความสุขมุ เยือกเย็น อดกลัน้ ไมแสดงความโกรธ
หรือความไมพอใจใหปรากฏ
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8. อวิหงิ สา คือความไมเบียดเบียน หมายถึง ไมกดขีข่ ม เหง กลัน่ แกลงรังแกคนอืน่ ไมหลงในอํานาจ ทําอันตราย
ตอรางกายและทรัพยสินผูอื่นตามอําเภอใจ
9. ขันติ คือความอดทน หมายถึงการอดทนตอสิ่งทั้งปวง สามารถอดทนตองานหนัก ความยากลําบาก
ทั้งอดทน อดกลั้นตอคําติฉินนินทา
10. อวิโรธนะ คือความเที่ยงธรรม หมายถึงไมประพฤติผิด ประพฤติปฏิบัติตนอยูในความดีงาม ไมหวั่นไหว
ในเรื่องดีเรื่องราย
นอกจากนี้ พระองคยังทรงมีพระราชดําริ พระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทในโอกาสตางๆ ที่ทรงตักเตือน
ใหสติ เปนคําสั่งสอน และเปนแบบอยางที่ดีใหราษฎรของพระองคอยางเราๆ ไดนอมนํามาปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิด
ความเจริญกาวหนา และนําความสุขที่ยั่งยืนมาสู
ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ไดพูดถึงการเปนขาราชการที่ดีและคนดี โดยประมวลไว
ในหนังสือ “หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ” ดังนี้ 2
1. ทํางานอยางผูรูจริง และมีผลงานเปนที่ประจักษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเนนการเปนผูรูจริง
กอนที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนในทุกเรื่อง ทรงศึกษาหาความรูเปนอันดับแรก โดยทรงคนควา
จากเอกสารตางๆ อยางละเอียด เมื่อพรอมแลวจึงคอยลงมือทํา ทุกคนจึงควรเปนผูรูจริงในการทํางานเพื่อใหผลงาน
เปนที่ยอมรับและบังเกิดผลดีตอทุกฝาย
2. มีความอดทน มุงมั่น ยึดธรรมะและความถูกตอง คือ การรูจักอดทน ทําจนเปนนิสัย ไมวาสิ่งดีๆ
ที่เขามา ทุกขที่เขามา สุขที่เขามา เราก็รับดวยใจสงบ ไมตื่นเตนหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ หากเกิดปญหา
เราก็ทําจิตใจใหรูสึกทาทายกับปญหานั้น เห็นปญหาแลวกระโดดเขาใส เปนการทาทายสติปญญา อยากลัว และละลาย
ปญหาจากเรื่องยากเปนเรื่องงาย
3. ความออนนอมถอมตน เรียบงายและประหยัด ถือเปนสิ่งสําคัญ เชน นาฬกาขอพระกรของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูห วั ไมจาํ เปนตองราคาแพง แตทรงเนนทีป่ ระโยชนของการบอกเวลา ในการพัฒนาและชวยเหลือราษฎร
ทรงใชการแกไขปญหาดวยธรรมชาติ เรียบงายและประหยัด ราษฎรสามารถทําไดเอง หาไดในทองถิ่น และประยุกต
ใชสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาแกไขปญหา โดยไมตองลงทุนสูงหรือใชเทคโนโลยีใหยุงยาก
4. มุงประโยชนคนสวนใหญเปนหลัก ตลอดระยะเวลา 60 กวาปที่ทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงยึดถือประโยชนสว นรวมเปนทีต่ งั้ โดยไมทรงคํานึงถึงพระวรกายเลยแมแตนอ ย อยางเชน โครงการเขือ่ นปาสักชลสิทธิ์
เปนการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ ที่เปนตัวอยางที่ดี ที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และไมไดละเลยคนสวนนอย
ที่ตองเสียสละเพื่อสวนรวม เมื่อสวนรวมไดประโยชน คนสวนรวมก็ตองชวยคนกลุมเล็ก ที่เสียสละอยางเต็มที่

12 • ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

5. รับฟงความเห็นของผูอื่น และเคารพความคิดที่แตกตาง ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดําเนินไปในพื้นที่ตางๆ
ทรงทําประชาพิจารณทุกครั้ง โดยวิธีการของพระองคเปนวิธีที่เรียบงายตรงไปตรงมา โดยจะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงค
และผลที่ไดรับ จากโครงการพัฒนากับพสกนิกรที่มาเฝา และจะทรงถามถึงความตองการของประชาชน ความสมัครใจ
และใหตกลงกันเองในกลุมที่จะไดรับประโยชน และกลุมที่ตองเสียสละในขณะนั้นเลย จากนั้นจะทรงเรียกผูนําทองถิ่น
มารับทราบ ดําเนินการในเชิงบริหารและวิชาการตอไปจนเสร็จสิ้นโครงการ
6. มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงมุงมั่นในเรื่องที่ทรงปฏิบัติมาก
ทรงงานทุกวันไมมีวันหยุด ซึ่งผูปฏิบัติหนาที่ตางๆ โดยเฉพาะขาราชการจึงตองมีจิตสํานึกในการบริการ มีความขยัน
และตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
7. มีความสุจริตและความกตัญู ทรงแสดงใหประจักษในเรื่องของความกตัญูตอพระราชมารดา และ
ความสุจริตตอแผนดิน และตอสิง่ ตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนโดยเฉพาะสวนรวม ทรงเตือนใหยดึ สิง่ นีไ้ ว เพราะเปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปน
มีความสําคัญ และมีคุณคายิ่ง
8. พึ่งตนเอง สงเสริมคนดีและคนเกง ทรงสอนใหชาวไทยสามารถดํารงชีวิตดวยตนเองได และตองชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรง และยึดหลัก พออยู พอกิน พอใช หรือตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ทรงพระราชทานใหแกประชาชนไทย ใหสามารถอยูไดดวยตนเองในระดับพื้นฐาน
9. รักผูอื่น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรักประชาชนและทํางานเพื่อประชาชน ครั้งหนึ่งมีรับสั่งกับ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วา ทรงทําราชการ ดังนั้นคนที่รับราชการ ซึ่งถือวารับงานของราชามาทําตอ สิ่งแรกที่ตองทําคือ
ตองรักประชาชนและทํางานเพื่อประชาชน เฉกเชนเดียวกับพระองค
10. การเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ตองนึกถึงคนอื่นบาง อยาคิดถึงแตตัวเอง
เห็นแกตัวอยางเดียวอยูไมรอด ตองรูจักเสียสละเพื่อสวนรวม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
พระราชดํารัสแกคนไทยวา “สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกันดวยความมุงดี มุงเจริญตอกัน สังคมนั้น
ยอมเต็มไปดวยไมตรีจิตร มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู...”
ซึ่งหลักปฏิบัติ 10 ประการนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดบอกเลาเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร และหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองคทรงเปนแบบอยางที่ดีงามในทุกดาน
พสกนิกรทุกสาขาอาชีพและทุกชนชั้น สมควรที่จะศึกษาเรียนรูและดําเนินตามรอยพระบาท เพื่อจะไดมีชีวิต
ที่ดี มีสังคมสงบสุข และที่สําคัญเพื่อชวยกันนําพาประเทศชาติเจริญกาวหนา

ขอมูลจาก :

1 https://www.prachachat.net
2 ศูนยประชาสัมพันธวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ/http://board.palungjit.org
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
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ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

เปนเอกสารภายในของ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
คณะผูจัดทํา
หมายเลขโทรศัพทสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ
ผูรวมจัดทํา
น.ส.สิรภัทร

ทองสงฆ์

นางฉัตรชุลี

ชาติปญญาวุฒิ

นายธนากร

ช่วยวงศ์

นายเรืองศักดิ์

สิทธิสังข์

โทรศัพท 0-2218-0555
ฝายการเงิน
ฝายเงินกู
ฝายเงินฝาก
ฝายทะเบียนสมาชิก
ฝายธุรการ
ฝายประชาสัมพันธ
ฝายบัญชี
ฝายสินเชื่อและการลงทุน
ฝายนิติการ

เวลาทําการ วันจันทร - วันศุกร

●
●

โทรสาร 0-2611-7411
ตอ 1501, 1503
ตอ 1401, 1806-1811
ตอ 1502, 1802-1805
ตอ 1301, 1812-1813
ตอ 1201-1205
ตอ 1101, 1800
ตอ 1601-1603
ตอ 1701-1703
ตอ 2101-2102

ฝายอาคารสถานที่ฯ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายแผนและพัฒนาบุคลากร
สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ
สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร
สาขา 3 คณะแพทยศาสตร
สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี
สาขา 5 คณะครุศาสตร
สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร
สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร

ตอ 2201-2202
ตอ 2001-2004
ตอ 2301-2302
0-2218-7037
0-2218-8430
0-2256-4488
0-2218-4913
0-2218-2520
0-2218-1039
0-2218-8826

สํานักงาน / 08.30 - 15.30 น.
●
สาขา 1 และ 5 / 08.45 - 15.15 น.
สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 / 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 - 13.30 น.)

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 http://www.savings.chula.ac.th Email:sav.coop@chula.ac.th

คําพอสอน
พระบรมราโชวาท

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

5. ออนโยน แตไมออนแอ

“ในวงสังคมนัน้ เลา ทานจะตองรักษามารยาทอันดีงามสําหรับ
สุภาพชน รูจักสัมมาคารวะ ไมแข็งกระดาง มีความออนโยน
แตไมออนแอ พรอมจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม”
พระบรมราโชวาท ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

1. ความเพียร

“การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางใน
วันเดียว ตองใชเวลา ตองใชความเพียร ตองใชความอดทน เสียสละ แตสาํ คัญ
ที่สุดคือความอดทนคือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทํา
มันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันครึทําดีนี่ แตขอรับรอง
วาการทําใหดีไมครึตองมีความอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน
ในความอดทนของตนเอง”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนกั เรียน นักศึกษา ครู และอาจารย
ในโอกาสเขาเฝาฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

2. ความพอดี

“ในการสรางตัวสรางฐานะนั้นจะตองถือหลักคอยเปนคอยไป
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะ
และกําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ เมือ่ มีพนื้ ฐานแนนหนารองรับพรอมแลว
จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญกาวหนาในระดับสูงขึน้ ตามตอกันไปเปน
ลําดับผลทีเ่ กิดขึน้ จึงจะแนนอน มีหลักเกณฑ เปนประโยชนแทและยัง่ ยืน”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วันที่ 18 ธันวาคม 2540

3. ความรูตน

“เด็กๆ ทําอะไรตองหัดใหรูตัว การรูตัวอยูเสมอจะทําใหเปนคน
มีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแลว จะสามารถเลาเรียนและทําการงาน
ตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว จะเปนคนทีจ่ ะสรางความสําเร็จและความเจริญ
ใหแกตนเองและสวนรวมในอนาคตไดอยางแนนอน”
พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพในหนังสือ วันเด็ก ประจําป 2521

4. คนเราจะตองรับและจะตองให

“คนเราจะเอาแต ไ ด ไ ม ไ ด คนเราจะต อ งรั บ และจะต อ งให
หมายความวาตอไป และเดีย๋ วนีด้ ว ยเมือ่ รับสิง่ ของใดมา ก็จะตองพยายามให
ในการใหนั้น ใหไดโดยพยายามที่จะสรางความสามัคคีใหหมูคณะและ
ในชาติ ทําใหหมูคณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซึ่งกันและ
กันได ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจที่เผื่อแผโดยแท”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
วันที่ 20 เมษายน 2521

6. พูดจริง ทําจริง

“ผูหนักแนนในสัจจะพูดอยางไร ทําอยางนั้น จึงไดรับความสําเร็จ พรอมทั้ง
ความศรัทธาเชื่อถือและความยกยองสรรเสริญ จากคนทุกฝาย การพูดแลวทํา
คือ พูดจริง ทําจริง จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมเกียรติคณ
ุ ของบุคคลใหเดนชัด
และสรางเสริมความดี ความเจริญ ใหเกิดขึ้นทั้งแกบุคคลและสวนรวม”
พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7. หนังสือเปนออมสิน

“หนังสือเปนการสะสมความรูและทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา ทํามา
คิดมา แตโบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเปนสิ่งสําคัญ เปนคลายๆ ธนาคาร
ความรูและเปนออมสิน เปนสิ่งที่จะทําให มนุษยกาวหนาไดโดยแท”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทัว่ ประเทศ ในโอกาส
ที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

8. ความซื่อสัตย

“ความซือ่ สัตยสจุ ริตเปนพืน้ ฐานของความดีทกุ อยาง เด็กๆ จึงตองฝกฝนอบรม
ใหเกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชน และมีชีวิตที่สะอาด
ที่เจริญมั่นคง”
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพือ่ เชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็ก ป พุทธศักราช
2531

9. การเอาชนะใจตน

“ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริง
วาชั่ววาเสื่อม เราตองฝนตองตานความคิดและความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวา
ขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบวาเปนความดี
เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ ใหไดจริงๆ ใหผลของ
ความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะชวยคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยให
ฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ”
พระราชดํารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอาน ในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิก
สมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513
ขอมูลจาก http://www.v4king.in.th/index.php/supporter/103

